
 

 الزمالء األعزاء ،

 

 

ونود تعزيز وتوسيع  منحن نقدر اهتمامك

 .متعاوننا الناجح والجماعي معك

 

كمستشفى يوفر أقصى قدر من الرعاية ، فإن 

طرق العالج  يعطي RWTH Aachen Universityمستشفى 

 والتشخيص المتنوع والمتقدم.

عيادتنا لجراحة الفم والوجه والفكين متاحة 

حيث يضم عدد من دائًما كمركز وطني للكفاءة 

اتصال  كاءاألسنان كشرأطباءواالطباءالبشريين 

 .معكم وتعاون

 

ستجد أدناه أمثلة من عملنا اليومي والتي 

تعد جزًءا من تعاوننا الروتيني معك. يسعدنا 

ئية قديم الدعم لك في حاالت استثناتأيًضا 

 تتطلب مستوى معيًنا من الخبرة الجماعية.

 

 نحن نتطلع للتعاون المستمر والجديد معك!

 

فريق جراحة الفم والوجه والفكين في مستشفى 

RWTH Aachen University 

 



 

فريق جراحة بعض العالجات التي يقوم بها  .

 RWTH Aachenالفم والوجه والفكين في مستشفى 

University 

  

تغيرات في الغشاء المخاطي للفم وأمراض • 

 األورام. 

، لدينا سنوات  DKGكمركز أورام معتمد من 

عديدة من الخبرة في عالج األورام الحميدة 

والخبيثة في منطقة الرأس والعنق. نتطلع 

دائًما ألفضل الخيارات لعالج المرضى بعد توضيح 

 شامل لخطة العالج.

 

الترميمية غالًبا ما الجراحة التجميلية • 

تتطلب عمليات االستئصال الواسعة أيًضا نهج 

عالج ترميمي ، وهذا هو السبب في أن استخدام 

ترقيع األوعية الدموية الدقيقة هو أحد محاور 

تركيزنا الرئيسية. حتى مرضى األورام الذين 

تم عالجهم بنجاح في الخارج يحتاجون في بعض 

ي وجمالي أو األحيان إلى إعادة تأهيل وظيف

مزيد من الدعم وهم في أيد أمينة معنا. 

باإلضافة إلى العالج الجراحي ، يتم دعم 

مرضانا أثناء عملية الشفاء عن طريق عالج 

 األمراض النفسية واألورام والكالم في جناحنا.

معكم ، نريد أن ندعم هؤالء المرضى في طريقهم 

 .الحياه الصعب ونعيد لهم

 



 

 

  Dentoalveolar    األسنانجراحة• 

غالًبا ما تكون التشخيصات الخاصة والخبرة 

الجراحية مطلوبة للعالج الجراحي لألسنان 

المتغيرة أو التغيرات السنية. باستخدام 

أحدث التشخيصات ثالثية األبعاد ، يمكننا 

تخطيط عملياتنا مثل إزالة ضرس العقل أو 

أو ازالةاألسنان  )األورام(استئصال االلتهابات

مدفونه بالعظم قبل الجراحة وبعد ذلك ، مع ال

خبرة واسعة في جراحة الفم ، ننفذها بلطف في 

التخدير الموضعي أو العام. في حالة وجود 

عيوب واسعة النطاق ، لدينا أيًضا تقنيات 

إزالة ذاتية المنشأ متعددة المناطق ومختلف 

 المواد لتغطية العيوب.

 

من المرضى في حال كبار السن ، يعاني المزيد 

من حاالت موجودة مسبًقا مرتبطة بمخاطر ما بعد 

الجراحة. يسعدنا دعمكم في العالج الجراحي 

للمرضى الذين يعانون من تخثر الدم أو مرضى 

متعددي األمراض وكذلك في المرضى الذين 

يعانون من متطلبات عالجية خاصة ، مثل بعد 

 العالج اإلشعاع أو العالج الكيميائي.

 

 األسنان  زراعة• 

في هذه االيام ، أصبحت زراعة األسنان جزًءا ال 

يتجزأ من طب األسنان. لسنوات عديدة كنا نعمل 

بنجاح وعلى المستوى الوطني من خالل ممارسات 



 

الخاصة بنا إلعطاء مرضانا المزيد من الراحة 

في المضغ واستحضار ابتسامة مستقرة طويلة 

 األمد على الوجه.

إن المفهوم الشامل مهم بشكل خاص بالنسبة 

لنا ، حيث نعمل دائًما بالتشاور الوثيق مع 

اطباء األسنان الذين يعالجونكم ومن ثم 

بالتشاور معك ، نناقش بانتظام الخيارات 

الجراحية )تكبير / رفع الجيوب األنفية / 

إدارة األنسجة الرخوة( ومفاهيم األطراف 

جية. بفضل الخبرة االصطناعية والخطوات العال

الواسعة في إعادة تأهيل األطراف الصناعية 

المزروعة لمرضى األورام لدينا ، يمكن أيضًا 

توفير الرعاية التعويضية لحاالت األطراف 

 الصناعية المزروعة الصعبة عند الطلب.

 

Dysgnathie-) مواضع الفك واالعصابجراحة اعتالل • 

Chirurgie) 

 

 

في العالج الجراحي أو المركب لتشوهات األسنان 

، نعمل عن كثب مع أخصائيي  مواضع الفكوخلل 

تقويم األسنان وعيادة تقويم األسنان في 

. باإلضافة إلى سنوات عديدة من مستشفانا

الخبرة ، نستخدم برنامج تخطيط ثالثي األبعاد 

 .تعديل الفكوأساليب راسخة لجراحة 

 

 



 

 الشذوذ الوجهي / الشفة المشقوقة والحنك .

 

تعد الشفة المشقوقة والحنك من أكثر 

التشوهات الخلقية شيوًعا. ال يؤثر فقط على 

المظهر الخارجي من خالل الشفة المشقوقة ، 

ولكنه يؤثر أيًضا على وظائف مثل التغذية أو 

 أو السمع. الكالم

نحن ندعم األطفال الذين يعانون من الشفة 

شقوقة والحنك أو التشوهات في منطقة الم

الوجه من خالل التعاون الوثيق مع طبيب أمراض 

النساء حتى قبل والدتهم. لذلك من الممكن في 

آخن أن نقدم عالًجا للمواليد الجدد مستشفى 

(. يتم NAMقبل اإلغالق الجراحي لشق الشفة )

إنشاء هذا العالج فقط في عدد قليل من 

 المراكز.

هو التخفيف  NAM ة شق الشفهعالجالهدف من م

من شدة الشفة المشقوقة والحنك وبالتالي 

تحقيق نتيجة جمالية ووظيفية أفضل للطفل 

المصاب. من الناحية المثالية ، يجب أن يبدأ 

مباشرة بعد الوالدة ويستمر حتى يتم  NAMعالج 

 إغالق الشفة جراحًيا.

  

في األطفال الذين يعانون من تعظم الدروز 

اكر ، يتم إغالق لوحات النمو في منطقة الب

عظم الجمجمة قبل األوان. وينتج عن ذلك نمو 

غير طبيعي للجمجمة وتشوه مصاحب للجمجمة 



 

والوجه. يصبح هذا المرض الخلقي مرئًيا بعد 

آخن مستشفى أسابيع قليلة من الوالدة. تخصص 

في التصحيح الجراحي لهذا التشوه باستخدام 

عاد ليس فقط لتحقيق أفضل التخطيط ثالثي األب

نتيجة لشكل الجمجمة ، ولكن أيًضا لتجنب 

 العواقب الوظيفية بسبب تثبيط النمو العظمي.

  

يسعدنا أن نقدم لمرضاك نصيحة تفصيلية في 

 اخذ موعد. عيادتنا الخاصة بعد

 

 

 

 

 خدمة طوارئ األسنان والفكين .• 

 

يتوفر جراح الفم والوجه والفكين لدينا على 

مدار السنة لحاالت الطوارئ الجراحية 

)الخراجات ، والنزيف ، والصدمات(. يمكن 

الوصول إلى خدمة الفم والوجه والفكين عند 

ساعة عبر المقر الرئيسي  24الطلب على مدار 

 0241الجامعي )هاتف:  RWTH Aachenلمستشفى 

80-0.) 

 

أيًضا خدمة طب األسنان عند توفر عيادتنا 

 الطلب.

مساًء في أيام األسبوع  8يعمل هذا حتى الساعة 

مساًء في عطالت نهاية  7.45وحتى الساعة 



 

األسبوع وأيام العطل الرسمية. في حالة 

ارتفاع عدد المرضى ، يمكن إعطاء وقف قبول 

مسبق ، ألن هذه خدمة تطوعية بحتة من 

 عيادتنا.

في األيام التي أعطانا فيها زمالء األسنان 

 KZV North Rhineخدمة الطوارئ الخاصة بهم عبر 

ساعة لحاالت الطوارئ  24، نحن جاهزون 

 الطارئة لطب األسنان.

 

يرجى مالحظة أننا ال نقدم بانتظام خدمة طارئة 

ساعة ، ولكن فقط إذا  24لألسنان على مدار 

قيمين عبر استلمنا الخدمة من الزمالء الم

KZV. 

 

 

إذا كنت ترغب في تسليم خدمة طوارئ األسنان 

الخاصة بك إلى مستشفى جامعة آخن مقابل رسوم 

، فنحن نرحب بك لتنسيق ذلك مع جمعية شمال 

وستفاليا لطب األسنان ، مكتب  -الراين 

 Brigitte Erberich-Sow: السيده مقاطعة آخن )جهة االتصال

 (.sow@kzvnr.de-berberich، البريد اإللكتروني: 

 

معلومات للزمالء المقيمين على إحاالت • 

المرضى ، القانون األساسي. قبول أو نقل 

 PKVالمرضى وتسجيل مرضى 

 

mailto:berberich-sow@kzvnr.de


 

( GKVنقل المرضى المؤمن عليهم قانونيا )..

 لمزيد من العالج:

 

ل العيادات الموعداألول ممكن في ساعات عم

الخارجية خالل ساعات العمل المذكورة. لتجنب 

فترات االنتظار األطول ، ُينصح بتسجيل المريض 

-024180مقدًما عن طريق الهاتف على هاتف: 

88258. 

 

في حالة المرضى الخاضعين لإلشراف القانوني ، 

فإن الحضور الشخصي للممثل القانوني إلزامي. 

من أمراض طبية  بالنسبة للمرضى الذين يعانون

داخلية عامة معروفة او يتطلب تنويم  /

بالمستشفى، إذا تم إحضار أحدث النتائج و / 

أو التقارير الطبية المعروفة. يجب أن يرافق 

 المريض القاصر على األقل ولي األمر.

 

 

 

تعليمات المرضى لدخول / نقل المرضى ..

 الداخليين.

 

ة خالل يتم إدخال المرضى إلى العيادة الداخلي

النهار. يرجى االتصال بعيادتنا مسبقًا على 

. يتم تحديد المؤشر 88258-022580هاتف: 



 

المتخصص لدخول / نقل المرضى الداخليين في 

 الموقع من قبل الطبيب المسؤول.

 

خارج ساعات العمل في العيادات العامة ، يتم 

إعطاء التعليمات من قبل الطبيب في عيادة 

جراحة الفم والوجه والفكين والوجه. في حالة 

مريض مصاب بألم شديد أو إصابات عرضية ، يجب 

 RWTHضمان العناية المركزة من قبل مستشفى 

Aachen University  ، قبل توليه. لهذا الغرض

واصل مع الطبيب في العيادة لجراحة يمكنك الت

الفم والوجه والفكين والوجه عن طريق المكتب 

 (.0-80 0241الرئيسي )هاتف: 

 

 

تسجيل المرضى المؤمن عليهم من القطاع الخاص 

(PKVبعقد طبيب اختياري ) 

 

 

 

يتم تسجيل المرضى المؤمن عليهم بشكل خاص 

بعقد طبيب منتخب عن طريق أمانة جامعة 

البروفيسور. د. ميد. د. ميد. دنت. فرانك 

على الهاتف:   Univ.-Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Frank Hölzleهولتزله 

0241-80-88230. 

 
 


