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الرجاء مراعاة ما يلي:

عليك االستمرار في تناول األدوية التي وصفها لك طبيبك.
فقط مرضى سيولة الدم يجب عليهم التوقف عن تناول األدوية أو 

االستعاضة عنها بمنتج آخر.

ASS, Thomapyrin, Godamed, Plavix :توقف عن تناول  ■ 
لمدة 7-5 أيام على األقل قبل االستقبال في العيادة الداخلية  

توقف عن تناول: ميتفورمين لمدة يومين على األقل قبل القبول في  ■ 
العيادة الداخلية  

يرجى إحضار كافة األوراق الطبية وأشعة الرنين المغناطيسي معك.
في حاالت بعينها، سوف نقوم بإجراء تصوير أشعة حديثة لدينا داخل 

المستشفى.

10 قواعد للتدريب على العودة للعالج

حرك نفسك!  ■
حافظ على ظهرك في وضع االستقامة!  ■

اجلس القرفصاء مع االنحناء!  ■
ال تحمل أية أثقال حتى إذا تطلب األمر ذلك!  ■

قم بتقسيم األحمال واحملها بشكل مكثف على جسمك!  ■
ال تمش أبًدا وقدمك منحنية!  ■
اسحب ساقيك عند االستلقاء!  ■

حافظ على جعل ركبتك أقل من مستوى فخذيك عند الجلوس!  ■
درب عضالت ظهرك يومًيا!  ■

مارس الرياضة باستمرار! إذا أمكن:   ■
سباحة الظهر، قيادة الدرجات، الركض على أرض رخوة.  
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السيدات والسادة،

يسعدنا أن نرحب بكم في قسمنا الخاص بجراحة العمود الفقري في عيادة 
أسكليبيوس بفاندسبك ونود أن نعرفكم بمشفانا.

من بين كل اثنين في ألمانيا واحد يشكو من آالم الظهر المؤقتة أو 
الشائعة. وبينما تختفي أغلب اآلالم من نفسها بعد بضعة أيام، ويتعين 

تشخيص المشاكل المستمرة في جميع األحوال من قبل أحد األخصائيين. 
وتتيح عيادتنا إمكانية التشخيص والعالج من خالل فريق من 

المتخصصين في طب األعصاب وأمراض الشيخوخة وجراحة المخ 
واألعصاب. وهم يتعاونون مًعا إليجاد أفضل سبل العالج المناسبة لك 

ويقومون بإجرائها.

األخصائيون المشتركون أصحاب تخصصات في األمراض العصبية 
)االستشاري أ. د. أرنينج(، وأمراض الشيخوخة )االستشارية د. أنا 

كاثرين ماير(، وجراحة المخ واألعصاب 
)االستشاري د. أيه فريتسشي طبيب مشرف د. أف رايموند(.

نود أن نعطيك نظرة عامة على عيادتنا.

تفضلوا بقبول فائق االحترام،

عروضنا

تتعدد وتتنوع األسباب وراء اآالم الظهر الحادة. وغالباّ ما تكون بسبب 
حاالت االنزالق الغضروفي، حيث ينتج عن الضغط على جذور 

األعصاب في القناة الشوكية الشعور باأللم في الذراعين و/ أو الساقين. 
وقد يكون ذلك مصحوباَ بخدر أو ظواهر شلل. 

مع كبار السن قد تؤدي التغييرات الناتجة عن التآكل في العمود الفقري 
إلى تضييق هائل للقناة الشوكية المركزية )تضيق العمود الفقري( أو قناة 

العصب الجانبية )تضيق الثقب العصبي(.

ترتبط كسور العمود الفقري مع آالم شل الحركة وتتطلب 
تشخيصاً وعالجاً 

إذا فقد العمود الفقري أيضاً استقراره، فتسبب الفقرات المنزلقة )االنزالق 
الفقاري( أو االنحناءات الجانبية )الجنف( آالم ظهر شديدة. يجب أال 

يشتمل العالج الجراحي فقط على تخفيف العبء على األعصاب أو الحبل 
الشوكي )إزالة الضغط(، وإنما تحقيق االستقرار في الجزء المتضرر من 

العمود الفقري )الدمج( أيًضا. 

رؤيتنا

توفير العالج لجميع األمراض واإلصابات في العمود الفقري العنقي 
والصدري والقطني في مجال جراحة العمود الفقري في عيادة 

أسكليبيوس فاندسبك. 

ينصب تركيزنا على اإلجراءات الغازية األدنى واألساليب الجراحية 
المجهرية، وكذلك في عالج ظواهر التآكل المرتبطة بالعمر، 

وخصوصاً على تصحيح التشوهات المكتسبة.
 

يتم إجراء جميع العمليات الجراحية باألسلوب الغازي األدنى مع 
استخدام مجهر العمليات الجراحية. فنحن نتعاون مع شركات 

متخصصة في تطوير األدوات الجراحية لضمان توفير أعلى مستوى 
في العالج الجراحي لمرضانا.

ستحتاج ما يلي من أجل إجراء التعرف في العيادة 
الخارجية خالل ساعة االستشارة بخصوص العمود 

الفقري:

الخطابات، النتائج السابقة، التقارير الطبية  ■

صور أشعة الرنين المغناطيسي، وصور مقطعية عند اللزوم   ■ 

)التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب   
وما إلى ذلك.(  

أ. د. سي أرنينج د. أف رايموند

 أ. د. سي أرنينج د. إيه فريتسشي

د. أيه كي مايرد. إيه فريتسشي


