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المقدمة

ّ
األعزاء،
السيدات والسادة
ّ
األعزاء،
والمرضى

تم تصميم هذا الكتيب لتعريفكم بمركز "،"Uniklinik RWTH Aachen

إننا دائمًا نهتم بالعالقة بين الطب والتكنولوجيا .ويتمتع مركز "Uniklinik

وبالمدينة اإلمبراطورية التاريخية األلمانية "آخن" ،وكذلك بالمناطق المحيطة بهما.

 "RWTH Aachenبأحدث  المعدات التشخيصية والعالجية  .بالتعاون مع
كليات الهندسة بجامعة " ،"RWTH Aachenيعكف موظفونا على البحث

يعد المركز مستشفى حديثة ،وفريدة من نوعها مقامة في ألمانيا ،وذلك بفضل

حول كيفية االستفادة من المعدات والتطورات الطبية الحيوية في عالج المرضى

الطريقة التي تساعدنا على دمج التشخيص والعالج ،والبحث ،والتعليم معًا تحت

في المستقبل بصفة خاصة  .وفي كثير من الحاالت ،يستفيد المرضى مباشرة من

سقف واحد.

أفكارهم الجديدة.

ويعمل لدينا أكثر من  6000موظف في أكثر من  30قسمًا طبيًا لخدمتكم

في حال كنتم بحاجة إلى مزيد من المعلومات ،سيسر زمالؤنا في المكتب الدولي

ً
أستاذا و 480طبيبًا
ورعايتكم .من بينهم أكثر من  940طبيبًا ،منهم نحو  95

اإلجابة على جميع أسئلتكم واستفساراتكم .إننا نتوق إلى تلقي استفساراتكم

مختصًا .كذلك ،يعمل بالمركز فرق متعددة التخصصات من ممرضات المستشفى،

واستجاباتكم الكريمة.

وأطباء العالج الطبيعي ،والمساعدين الطبيين والتقنيين ،وجميعهم يحرصون على
تقديم أفضل مستوى رعاية للحفاظ على صحتكم .ويقع الشخص دائمًا في بؤرة

أتمنى لكم كل التوفيق في عالجكم في مركز "."Uniklinik RWTH Aachen

اهتمامنا وتركيزنا هنا ،مع مراعاة انتماءاته االجتماعية والثقافية والدينية.

أ.د .توماس إيتل
رئيس مجلس اإلدارة  /المدير الطبي
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نبذة حول المركز
يعد مركز " "Uniklinik RWTH Aachenمستشفى حديثة للعالجات الطبية عالية األداء ،وهو يتمتع بسمعة راقية ،تتجاوز حدود مدينة "آخن" نفسها .لقد ساعدتنا كلية
الطب ،منذ أن تأسست في عام  ،1966على تقديم العالج الطبي السليم للمريض ،وزيادة كفاءة التدريس ،وإجراء البحوث المبتكرة.

إننا نقدم لمرضانا أعلى مستوى ممكن من العالج .وتتضمن الكلية  34قسمًا و 25معه ًدا،
تغطي كامل تخصصات الطب الحديث .ويتوفر بالمركز حوالي  1400سرير للرعاية الطبية
للمرضى الداخليين .كما يستفيد أكثر من  45,000مريض داخلي ونحو  200,000مريض
خارجي من العالج الطبي الذي يُقدم بأعلى المعايير كل عام.
وتحرص الفرق المؤهلة تأهيالً عاليًا من األطباء والممرضات والباحثين أشد الحرص على
تحسين صحة مرضانا.
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ويؤدي قُرب العالج الطبي ،والبحوث ،والتدريس على تقديم األساس المثالي للتبادل المكثف
متعدد التخصصات ،والتكامل السريري واألكاديمي شديد التقارب .كذلك ،يبرهن هذا المزيج
التعاوني بين العالج الطبي والبحوث على الفائدة المباشرة التي يتلقاها مرضانا؛ حيث دائمًا ما
يُدار العالج وف ًقا ألحدث النهج العلمية.

شهرة غير عادية وعابرة للحدود

في خدمة المريض

يقع المستشفى الجامعي في مبنى رائع ،يستوفي جميع المتطلبات الطبية والتقنية واألكاديمية.
بدأ العمل على إقامة المبنى في عام  ،1971واستمر حتى عام  ،1985وتم البناء على عدة
مراحل .ويُظهر المرضى والزوار إعجابهم بالتصميمات الفريدة للهياكل الخرسانية والحديدية
والزجاجية ،التي تعكس الطابع المستلهم من الجامعة التقنية الراينية الفستفالية العليا ()RWTH
في "آخن".

إننا نضع صحة مرضانا الوافدين إلى المركز على رأس قائمة أولويتنا .ويعد الطب المتميز
الذي يمكننا من تقديم أفضل عالج ممكن للمرضى أحد المكونات الهامة هنا ،وذلك بغض النظر
عن انتمائهم االجتماعي أو الثقافي أو الديني .ومع ذلك ،من األهمية بمكان بالنسبة إلينا أيضًا أن
يشعر مرضانا بالراحة واألمان التام في هذه المستشفى.

ومع ذلك ،فإن بنية المبنى ليست وحدها ما تميزنا؛ فموقعنا الجغرافي المتميز في "يوريجيو
ماس رين" يزيد من تميزنا كذلك؛ حيث يقع مركز " "Uniklinik RWTH Aachenعلى
بعد كيلومترين اثنين من هولندا ،وخمسة كيلومترات من بلجيكا .كما تعد هذه المنطقة ،بموقعها
المتميز عند تقاطع ثالثة دول  ،واحدة من أقدم االتحادات العابرة للحدود في أوروبا .وتوجد
فرص فريدة هنا للتعاون المتعدد الجنسيات في مجال الخدمات الصحية أيضًا .ولطالما كان
التعاون بين مستشفى "ماستريخت" األكاديمي ،و مركز ""Uniklinik RWTH Aachen
مزدهرً ا بشكل خاص .وتحرص كلتا المستشفتين الجامعيتين على التبادل الب ّناء فيما بينهما
ً
وإضافة إلى هذه المشاريع العابرة للحدود ،نعمل أيضًا
لتقديم خدمات طبية عالية التخصص.
بشكل وثيق مع مرافق إعادة التأهيل كشريك هام من أجل رعاية مرضانا عقب تلقيهم العالج
في المستشفى.

دائمًا ما يتكرر اختيار المرضى الوافدين من ألمانيا وهولندا ودول أخرى  -وال سيما من
أوروبا الشرقية والدول العربية  -للمستشفى لتلقي عالجاتهم .ونحن إذ نشعر بالسعادة بقرارهم
هذا ،نحرص على دعمهم بأفضل ما يمكننا .وبصفة عامة ،لم ينجح مركز "Uniklinik
 "RWTH Aachenفي اكتساب مكانته الراقية هذه من بين المستشفيات الجامعية األلمانية
بفضل تميزه الطبي فحسب ،بل أيضًا بفضل مستوى رضاء المرضى التي يحظى بها.
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التدريس والبحث والتدريب المهني تحت سقف واحد
الدراسات والتدريس
تأسست كلية الطب في "الجامعة التقنية الراينية الفستفالية العليا في آخن" في عام .1966
باإلضافة إلى الطب البشري وطب األسنان ،أصبحت كلية الطب اآلن تقدم أيضًا برامج
دراسية لبحوث اضطرابات التخاطب والكالم ،ألطباء العالج الطبيعي ،وكذلك برنامج دراسة
الماجستير الدولي للهندسة الطبية الحيوية للطالب من  20دولة حول العالم .وبحسب ما جاء
في التصنيفات والتقييمات ،يلقى نموذج برنامج دراسة الطب البشري ،مقتر ًنا بالممارسة
العملية ،إعجابًا كبيرً ا من الطالب.

البحوث العلمية
تتضمن الجوانب األربعة الرئيسية للبحوث العلمية في كلية الطب الجامعية في "آخن" ما يلي:
•الطب والتكنولوجيا
ينصب التركيز هنا على البحث في استبدال األنسجة ،والمواد الحيوية وعمليات الغرس،
واألدوات المستعملة إلجراءات التحكم في الصور ،واستراتيجيات التصوير الجزيئي القلبي
الوعائي ألمراض الجهاز العضلي الهيكلي.
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•العلوم العصبية السريرية
يكمن الهدف من هذا الجانب الرئيسي في البحث في مجال التساؤالت العصبية والنفسية  ،
وال سيما فيما يتعلق بأساليب التصوير .تم إطالق  برنامج دولي للدراسات العليا بالتعاون مع
جامعة بنسلفانيا في مارس .2006
•االلتهابات وتبعاتها
تشمل األهداف الهامة لذلك فهم أوجه التشابه واالختالف بين عمليات االلتهابات التي تحدث
في مختلف أعضاء الجسم ،والتبعات المزمنة الناتجة عنها مثل تليف األعضاء ،وفشل
األعضاء ،وتطور األورام الخبيثة على المستوى الجزيئي .ونتيجة لذلك ،يكتسي هذا التركيز
أهمية خاصة بالنسبة إلى عدد من األمراض المزمنة التي تعتمد على العمر .وفي المستقبل،
من المتوقع أن يلقى التفاعل بين عمليات االلتهابات والمحفزات الميكانيكية مزي ًدا من
البحوث المكثفة لفهمه واستيعابه (ميكانيكا األحياء).

•األبحاث القلبية الوعائية
يمثل البحث في االستراتيجيات التشخيصية والعالجية الجديدة في عالج األمراض القلبية
كل من البحوث ورعاية المرضى في مركز "Uniklinik
الوعائية محور التركيز على ٍ
."RWTH
•علم األورام
متنام إلى عام  ،2012ويتولى دراسة هذا العلم حاليًا 21
تمتد نشأة علم األورام كتركيز
ٍ
قسمًا ومعه ًدا .يجري حاليًا إعداد المواضيع األربعة التالية :تحديد العمليات الحيوية الجديدة
التي تؤدي إلى التحول الخبيث ونشوء الورم ،وآليات تطور الورم وانتكاساته ،وتحديد
األهداف العالجية الجديدة والتحقق من صحتها وإثبات أهميتها الوظيفية ،وتحسين عالج
أمراض األورام ،متضم ًنا ذلك الجوانب النفسية الورمية.

التدريب
يقدم مركز " "Uniklinik RWTH Aachenبرنامج تدريب مدته ثالث سنوات بامتحانات
رسمية للعديد من المهن الصحية .ومن بين هذه البرامج برامج تدريبية ألطباء العالج الطبيعي،
ومعالجي النطق ،والمساعدين الفنيين الطبيين (مساعدي المختبرات) ،والتمريض العام
وتمريض األطفال .وتقع جميع المدارس في مركز ""Uniklinik RWTH Aachen؛
بحيث يتسنى للمتدربين أن يكونوا على دراية بالخدمات االبتكارية عالية التخصص .ويعمل
ذلك على إعدادهم إعدا ًدا مثاليًا للعمل مستقبالً في المراكز الطبية الكبيرة.
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أعلى مستويات الرعاية الطبية
ضا الرعاية للعدد نفسه على األقل من المرضى
يتلقى ما يقرب من  1500مريض داخلي العالج يوم ًيا في مركز " ."Uniklinik RWTH Aachenكما يقدم المركز أي ً
الخارجيين .إننا نحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة في عالجنا للمرضى .وال يتسنى تحقيق ذلك إال من خالل التفاعل الكامل بين جميع األقسام ،من خالل كفاءة اإلدارة
اللوجستية واإلدارة ،والموظفين المؤهلين ،والمعدات التقنية الممتازة ،وعمليات المعالجة المتطورة.

يمثل التحقق من التدريب الجيد والكفاءة االجتماعية الراقية متطلبات التوظيف الحيوية الالزمة
لجميع العاملين في المجال الطبي في مركز " ."Uniklinik RWTH Aachenوعالوة
على ذلك ،يتمتع األطباء بمهارات إضافية ،تتضمن المعرفة المتميزة في مختلف مجاالت
الخبرة ،فضالً عن خبرتهم في مجال التدريس ،والعمل البحثي الناجح ،باإلضافة إلى مجموعة
من الخبرات الدولية أيضًا .وثمّة معيار هام الختيار األساتذة في "آخن" يتمثل في ما يتمتعون
به من سمعة على الصعيد الدولي .ويمكننا هذا األساس من مواصلة تطوير الكفاءات الطبية
العاملة لدينا.

ومنذ عام  ،2010كانت المستشفى تضم عد ًدا قليالً من الشركاء األلمان المشاركين في مشروع
العناصر الخمسة األساسية ( )High 5sالتابع لمنظمة الصحة العالمية ،والذي يتضمن برامج
مثل "الجراحة اآلمنة" .عالوة على ذلك ،يوجد نظام داخلي لتسجيل الحوادث غير المرغوب
فيها (نظام اإلبالغ عن الحوادث الخطيرة " ،)"CIRSوكذلك إدارة صارمة للغاية خاصة
بالنظافة .وقد ساعد نظام المراقبة هذا على خفض عدد اإلصابات الطبية التي تقع في مستشفى
" "Uniklinik RWTH Aachenإلى نصف متوسط العدد في المستشفيات األلمانية في
غضون سنوات قليلة.

إدارة الجودة

المعدات الطبية الممتازة

ّ
المنظمة واحدة من العديد من األسباب التي تجعل المرضى يشعرون بأنهم
تمثل إدارة الجودة
في أيد أمينة معنا .كذلك ،يؤدي األمن الذي يشعر به المرضى دورً ا هامًا ج ًدا في أهدافنا.
ويشارك مركز " "Uniklinik RWTH Aachenفي العديد من مقارنات الجودة على
الصعيدين اإلقليمي والوطني ،ويتم تسجيل مؤشرات الجودة المختارة باستمرار.

ينصب تركيزنا الرئيسي على "الطب والتكنولوجيا" ،مما يضمن  أن تكون المعدات التقنية
المستخدمة في مركز " "Uniklinik RWTH Aachenدائمًا على أعلى مستوى من
التحديث .أيضًا ،من بين أمور أخرى ،هناك ما يلي:
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األستاذة الدكتورة كريستيان كوهل
قسم الطب اإلشعاعي  التشخيصي والتداخلي

األستاذ الدكتور مارتن وايسمان
قسم األشعة العصبية  التشخيصي والتداخلي

•ثالث محطات للتصوير الوعائي في قسم الطب اإلشعاعي
•خمسة محطات لقياس القثاطر القلبية اليسرى في قسم طب القلب وفي وحدة العناية المركزة
•سبع ماكينات قلبية رئوية ،وأنظمة القلب والرئة االصطناعية خارج الجسم
•أربعة ماسحات ضوئية محوسبة للتصوير المقطعي ،بما في ذلك التصوير المقطعي
المحوسب مزدوج المصدر
•أربعة ماسحات ضوئية للتصوير بالرنين المغناطيسي ،بما في ذلك ثالثة ماسحات للتصوير
بالرنين المغناطيسي بالتسال ،والتصوير بالرنين المغناطيسي للتصوير ثالثي األبعاد من
للقلب واألوعية التاجية
•معجّ ل خطي عالي الدقة للعالج التبضعي اإلشعاعي والتوضيع التجسيمي
•ماسحة ضوئية للتصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني ( ،)PETوماسحة ضوئية
للتصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي المحوسب (،)PET-CT
باإلضافة إلى العديد من الكاميرات التي تعمل بأشعة غاما
•غرفة ضغط عالي لمفتت الحصاة بالموجات الصدمية في العالج عن طريق ارتفاع ضغط
األكسجين
•معدات محددة االستخدام للجراحة بالتنظير الداخلي وللمرضى الذين يعانون من الرصد
العصبي للسمنة المرضية ،والتوضيع التجسيمي ،ونظم المالحة في غرفة العمليات
•روبوت "دا فينشي" إلجراء العمليات بمساعدة الحاسوب

التشخيص والعالج اإلشعاعي المعلقة
يعمل باألقسام اإلشعاعية الثالثة في مركز " "Uniklinik RWTH Aachenأكثر من
 40طبيبًا حرصًا على تقييم كفاءة جميع تقنيات التصوير .ورغم شغلهم مناصبهم في مركز
" "Uniklinik RWTH Aachenمنذ بداية عام  ،2010إال أن المديرين الطبيين الثالثة
بالمركز قد أنشأوا مجموعة كاملة من نهج العالج المبتكرة خالل هذه الفترة .ويتم تحديد
مؤشر العالج دائمًا في اجتماعات متعددة التخصصات ،بحضور أخصائيين طبيين آخرين من
المشاركين في عالج المرضى.

األستاذ الدكتور فيلكس موتاغي
قسم الطب النووي

•قسم الطب اإلشعاعي التشخيصي والتداخلي
يركز هذا القسم ،الذي ترأسه الدكتورة "كوهل" ،على التصوير المقطعي بالرنين
المغنطيسي والعالج التداخلي لألورام .وقد حصلت الدكتورة "كوهل" على مؤهالت متميزة
ج ًدا في تشخيص سرطان الثدي .وتشمل إجراءات العالج التداخلية المعالجة الكيمائية
ّ
والجذ بالترددات الراديوية لمواقع الكبد والكلى والعظام،
بطريق الجلد داخل الشرايين
وكذلك رأب األوعية من خالل زرع الدعامات في حاالت األمراض الوعائية.
•قسم الطب اإلشعاعي العصبي التشخيصي والتداخلي
يقدم قسم الطب اإلشعاعي العصبي جميع اإلجراءات اإلشعاعية ألمراض الدماغ والحبل
الشوكي .ويتمتع مدير القسم ،الدكتور "فيسمان" بخبرة خاصة في إدراج القثطار لعالج
األمراض الوعائية في الدماغ .ويشمل ذلك عمليات االنصمام باستخدام ملفات ألم الد ّم
الشريانية (التجيّب الخارجي الوعائي) ،واالنبساط ،وغرس الدعامات في حاالت الشرايين
السباتية الضيقة ،واألهم من ذلك ،إعادة الفتح االنتقائي للشرايين في الدماغ بعد التجلطات.
•قسم الطب النووي
نجح الدكتور "موتاغي" ،مدير قسم الطب النووي ،في استكمال هذا القسم ثالثي
التخصصات؛ فباإلضافة إلى التشخيص الطبي النووي التقليدي ،وعالج الغدة الدرقية باليود
المشعّ باستخدام التصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني والتصوير المقطعي المحوسب،
يقدم هذا القسم عالج األورام االنتقائي بالنوكليد المشعّ  ،على سبيل المثال العالج االنتقائي
بالنوكليدات المشعّة داخل الشرايين ( )SIRTبالنسبة إلى أورام الكبد الخبيثة ،أو العالج
بنظائر السوماتوستاتين المقترنة بمركب الدوتا ( )DOTAبالنسبة إلى األورام العصبية
الصمّاوية .وتأتي جميع النوكليدات المشعة المستخدمة في "آخن" من سلسلة من المختبرات
المعتمدة .وللحد من المخاطر التي قد تصيب المرضى والمناطق المحيطة بهم ،نحرص
أشد الحرص هنا على االلتزام بالمبادئ التوجيهية الصارمة المطبقة فيما يتعلق بالتعامل مع
المواد المشعة في ألمانيا.
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عمليات المعالجة المتناسقة

العالج المثالي في وحدة العناية المركزة

عاد ًة ما يتم أول اتصال بين المريض والطبيب المتخصص في العيادات الخارجية .وخالل
هذ الفحص األولي  ،يتم إعداد خطة العالج ومناقشتها مع المريض .وبفضل هذه الترتيبات
المسبقة ،يتم إجراء الفحوصات الالزمة وتلقي العالجات المناسبة سريعًا  .في مركز
" ،"Uniklinik RWTH Aachenيقوم مدير الحاالت على تنظيم مواعيد تلقي العالج
الطبي والعالج الالحق لكل مريض .ويضمن ذلك توفير الرعاية الطبية المناسبة وف ًقا
للمتطلبات الضرورية في األجنحة القياسية (الرعاية القياسية) بالمستشفى ،في وحدات العناية
المركزة والرعاية الوسيطة .وتظل الرعاية الطبية تحت مسؤولية الخبير الطبي نفسه منذ البداية
في هذه العملية.

قد تكون هناك حاجة مؤقتة لتلقي العالج المكثف في حالة األمراض الخطيرة أو بعد العمليات
يعمل على إدارة وحدات العناية المركزة ووحدات الرعاية الوسيطة ،التي يبلغ عدد الوحدات
المجهزة بأسرّ ة منها نحو  150وحدة ،أطباء معنيون متعددو التخصصات .ويتمتع طاقم
التمريض بمؤهالت إضافية للرعاية المركزة .وتعد التكنولوجيا والنظافة رك ًنا أساسيًا من بين
أعلى المعايير .تشمل المرافق وحدة خاصة لضحايا الحروق الشديدة ،ووحدة لمرضى السكتة
الدماغية ،ووحدة للعناية المركزة مجهزة بعدد  33سريرً ا لألطفال والرضّع ال ُخدّج .كذلك،
تقدم أقسام الطبّ المكثف العالج المثالي للمرضى الذين يعانون من أمراض حادة من جميع
األعمار.

اإلدارة الجراحية كفريق من المتخصصين
يتم إجراء ما يقرب من  80عملية جراحية يوميًا في   30غرفة عمليات مجهزة على أعلى
درجات التجهيز ومعايير صارمة  للنظافة الصحية .ويشمل ذلك ،من بين أمور أخرى ،وجود
غرفة عمليات مخصصة للمرضى ذوي األوزان الثقيلة للغاية .تتولى إدارة الجراحة المركزية
عملية التخطيط لضمان سالسة سير اإلجراءات .يتم تنسيق بين أكثر من  100طبيب تخدير
هنا؛ حيث يتم تعيينهم على أساس كل حالة على حدة الستيفاء متطلبات الخبرة المحددة؛ فعلى
سبيل المثال ،يتم تخدير األطفال بواسطة أطباء التخدير المعتمدين خصيصًا لألطفال ،كما يوجد
خبراء آخرين إلجراء عمليات جراحية لجراحة القلب أو األوعية الدموية الواسعة باستخدام
الماكينات القلبية الرئوية ( .)HLMكذلك ،تعمل لدينا فرق جراحية على مستوى جيد من
التدريب ،وتتألف من نحو  12فر ًدا  -وف ًقا للمتطلبات الضرورية  -يعملون جميعهم على مدار
الساعة.
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عالج متكامل للشفاء السريع
تمثل التدابير اآللية والعالج الطبيعي عنصرين متكاملين من عناصر العالج الط ّبي في مركز " ."Uniklinik RWTH Aachenكما تتم مساعدة المرضى على الشفاء التام
من خالل التعاون الوثيق مع مرافق إعادة التأهيل خارج المستشفى.

يعد العالج الطبي وتدابير العالج الطبيعي المحددة على حد سواء اثنين من المكونات الهامة في
عملية الشفاء.
يعمل في مركز " "Uniklinik RWTH Aachenأكثر من  40طبيب عالج طبيعي
ومدلكة  لرعاية المرضى .وتشمل خبرتهم  العالج الطبيعي التقليدي للعظام ،واألمراض
العصبية ،والداخلية ،باإلضافة إلى العديد من اإلجراءات الخاصة .يتم إعداد خطة العالج
للمرضى الداخليين في بداية العالج ،ويمكنهم االستمرار في تلقي العالج كمرضى خارجيين
في المستشفى بعد تسريحهم منها.

التعاون مع مراكز إعادة التأهيل المحلية
إضافة إلى ذلك ،ثمّة تعاون وثيق وجيد ج ًدا مع ثالثة مراكز محلية إلعادة التأهيل في "آخن".
تقدم العيادات  العالجات المختصة المتكاملة للمرضى الخارجيين أو المرضى الداخليين عقب
إجراء جراحات على الجهاز العضلي الهيكلي والعمود الفقري ،وكذلك ألمراض الروماتزم،
وتبعات الحوادث واإلصابات أو األمراض  العصبية .وتقدم الرعاية للمرضى بواسطة فريق  
مختص  ،متعدد التخصصات .كما يكتمل العالج الطبيعي بدون استخدام الماء  عن طريق
اإلجراءات الجسدية ،مثل التدليك والعالج الكهربي.

salvea Schwertbad Aachen
Benediktinerstr. 23
52066 Aachen / Germany
رقم الهاتف+49 (0) 241 6002-0 :
رقم الفاكس+49 (0) 241 6002-241 :
reha.aachen@salvea.de
www.salvea.de
مركز NRK Aachen Rehabilitation Center
NRK Aachen GmbH & Co. KG
Peliserkerstraße 71
52068 Aachen / Germany
رقم الهاتف+49 (0) 241 997 95-0 :
رقم الفاكس+49 (0) 241 997 95-20 :
Info@nrk-aachen.de
www.nrk-aachen.de
عيادة التأهيل ""An der Rosenquelle
Kurbrunnenstraße 5
52066 Aachen / Germany
رقم الهاتف+49 (0) 241 6007-0 :
رقم الفاكس+49 (0) 241 6007-527 :
info@rosenquelle.de
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خدماتنا
إننا نحرص أشد الحرص على أن يحظى المرضى هنا بإقامة ممتعة بقدر اإلمكان .ولذلك نقدم مجموعة من الخدمات الصغيرة والكبيرة ،التي ستساعدك على الشعور
بالراحة أكثر هنا.

اإلقامة

مرافق الخدمة

يوجد بمركز " "Uniklinik RWTH Aachenغرف فردية ومزدوجة مناسبة للمرضى،
ك ٌل منها مزود بحمام صغير خاص بها ،وإطاللة على الفناء الداخلي المليء بالزروع الجميلة
أو على المناظر الريفية ّ
األخاذة .ويوجد هاتف بجانب كل سرير ،يمكن من خالله إجراء
المكالمات الداخلية والدولية باستخدام بطاقة الهاتف .كذلك ،تتوفر خدمة اإلنترنت في جميع
أنحاء المستشفى بأكمله .وفي أجنحة المستشفى القياسية ،يمكن للمرضى استخدام التلفاز
والراديو الموجودين بجانب السرير.

يحتوي مدخل القاعة على مرافق خدمة مختلفة ،تتضمن آلة لبيع الطوابع وصندوق للخطابات،
ومحل لبيع الزهور ،وكشك لبيع الصحف ،وهاتف عمومي ،ومصرف مزود بماكينة صرف نقود.
ويقع المكتب الدولي هناك أيضًا .كما يوجد مقهى في المعرض ،مخصص للمرضى والزوّ ار.
إضافة إلى ذلك ،يوجد صالون لتصفيف الشعر في الطابق الثامن (الممر  ،Bغرفة .)8a

الوجبات
يمكن لمرضانا بأنفسهم اختيار وجباتهم لأليام القليلة التالية مباشر ًة من القائمة  -مع األخذ في
االعتبار اللوائح الغذائية الممكنة  -أو يمكنهم االستعانة بمساعدة موظف الخدمة .وتشمل القائمة
العديد من البدائل المختلفة ،مثل الوجبات النباتية والوجبات الخالية من لحم الخنزير .كما تتوفر
المياه والمشروبات الدافئة حسب رغبة المريض في مداخل العديد من األجنحة.
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بيت الضيافة

مركز االتصاالت

توجد  6غرف مفردة ،و 10غرف مزدوجة ،و 5غرف كبيرة في بيت الضيافة على الجانب
اآلخر من الشارع ،مخصصة للمرضى الخارجيين وأفراد عائالت المرضى .تحتوي جميع
الغرف على دش ،ومرحاض ،وهاتف ،وتلفاز ،وشرفة أو فناء .وقد تم تجهيز العديد منها
بمطبخ صغير أيضًا .يمكن الحصول على معلومات حول أحجام الغرف واألسعار مباشرة من
بيت الضيافة.

في مركز االتصال بمركز " ،"Uniklinik RWTH Aachenيوجد وكالء اتصاالت  
مدربين جي ًدا تحت تصرفك ،ويتحدثون اإلنجليزية أيضًا ،وذلك للمساعدة على إجراء
االتصاالت ،والرد على جميع األسئلة األخرى المتعلقة بمستشفى الجامعة .يتم نقل االستفسارات
عبر البريد اإللكتروني على الفور إلى جهة االتصال المناسبة .كذلك ،يعد مركز االتصاالت
أول مكان يمكن التوجه إليه في حالة الشكاوى.

وسائل االتصال
رقم الهاتف+ 49 (0)241 80-83000 :
gaestehaus@ukaachen.de

وسائل االتصال
رقم الهاتف +49 (0)241 80-0 :أو +49 (0)241 80-84444
info@ukaachen.de

أماكن الصالة
توجد في المستشفى كنيسة صغيرة ،يتم فيها تقديم الخدمات الكاثوليكية والبروتستانتية بانتظام.
كما يمكنك العثور على كنيسة صغيرة في الطابق األرضي بالقرب من المصعد  ،B1وهي
دائمًا مفتوحة .وبالقرب من الكنيسة الصغيرة ،توجد أيضًا غرفة للصالة مجهزة للمسلمين،
وهي أيضًا مفتوحة دائمًا (الطابق األرضي ،بالقرب من المصعد  ،B1الغرفة .)6

توافر وسائل النقل
توجد أمام المدخل الرئيسي لمركز " "Uniklinik RWTH Aachenمباشر ًة ،محطات
لخطوط الحافالت  ،3Aو ،3Bو ،5و ،33و ،45و .70ويمكن العثور على جداول مواعيدها
وماكينة بيع التذاكر عند المدخل خلف السلم الكهربائي ،وكذلك في محطات الحافالت ذاتها.

المكتب الدولي
المكتب الدولي عبارة عن نقطة االتصال المركزية للرد على جميع األسئلة المتعلقة
بمعالجة المرضى القادمين من دول أخرى .لالطالع على التفاصيل ،يُرجى الرجوع على
إلى الصفحة .40
وسائل االتصال
رقم الهاتف+49 (0)241 80-89658 :
رقم الفاكس+49 (0)241 80-3389658 :
internationaloffice@ukaachen.de

يمكن الوصول إلى وسط مدينة "آخن" لزيارة الكاتدرائية أو المحطة المركزية في غضون
 10دقائق تقريبًا بالحافلة .وبالطبع توجد منطقة النتظار سيارات األجرة أمام المستشفى في
حال كنت في حاجة الستقالل سيارة .ويمكن العثور على أماكن انتظار السيارات لمستخدمي
الكراسي المتحركة أو لألشخاص المعاقين مباشر ًة أمام المدخل الرئيسي.
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آخن  -مدينة أوروبية تجمع بين عبق الماضي وحداثة المستقبل
يبلغ عدد سكان "آخن" نحو  260،000نسمة ،وهي مدينة تقع في ألمانيا الغربية ،وتتوسط قلب القارة األوروبية .وتحدّ ها بلجيكا وهولندا مباشر ًة .ويحضر ما يقرب من
 40،000طالب إلى الكليات التي تنتشر في جميع أرجاء المدينة ،والتي منها "الجامعة التقنية الراينية الفستفالية العليا العريقة في آخن" .تجمع مدينة "آخن" األلمانية بين
عراقة التقاليد وحداثة العلم في بوتقة أوروبية واحدة.

آن واحد
عبق التاريخ والحداثة المعاصرة في ٍ
لقد ترك اإلمبراطور "شارلمان" (باأللمانية  ،)Karl der Großeالذي تسمت باسمه "جائزة
شارلمان العالمية لمدينة آخن" التي تمنح سنويًا ،بصمته على وجه المدينة؛ ففي نهاية القرن
الثامن ،عمد "ملك آخن" حينها على إقامة مركز فكري وثقافي وسياسي قوي ،والذي كان
بمثابة حاضرته الشخصية .وتقف المدينة القديمة في "آخن" شاهدة على عبق الماضي التاريخي
الذي تتميز به المدينة .ونظرً ا ألنها كانت تمثل أول نصب ثقافي في ألمانيا ،أُدرجت الكاتدرائية
ضمن قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ،واحتفل  32مل ًكا ألمانيًا بتتويجهم في
"قاعة البلدة القوطية" هناك.
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وتشتهر المنطقة المحيطة بمدينة "آخن" بكونها نموذجا للتغيير الناجح في البنية؛ حيث نجد
هنا االنتقال من منطقة التعدين والصناعة القديمة إلى موقع هائل للتكنولوجيا الفائقة .وتدين
قصة النجاح هذه بالفضل إلى التناغم الجميل بين المدينة والجامعات ،وغرف التجارة ،ومرافق
البحوث ،والشركات ،ومراكز التأسيس المنتشرة بها .لقد أدت الكفاءة العلمية الموجودة في
"آخن" إلى استقرار الشركات والمرافق البحثية  الدولية المعروفة .واليوم ،تمثل "آخن" مدينة
عصرية وعالمية ،تمتد اتصاالتها السياسية واالقتصادية والثقافية إلى أبعد بكثير من الحدود
الوطنية.

في قلب أوروبا

مدينة عالمية متعددة األوجه

يؤثر المثلث الحدودي الذي يضم ألمانيا وبلجيكا وهولندا ،في الحياة اليومية للناس هناك؛
حيث إنهم يمارسون معيشتهم وأعمالهم ودراستهم وتسوقهم في ثالثة دول مختلفة تحيط بمدينة
"آخن".
وعلى مدار أكثر من  25عامًا ،كان ثمّة تعاون جمع بين سكان "ريجيو ماس رين"  ،من
"آخن" ،و"زويد ليمبورغ" (هولندا) ،و"ليمبورغ" (بلجيكا) ،و"والونيا" ،باإلضافة إلى
المجتمعات الناطقة باأللمانية (بلجيكا) .هنا يمكن العثور على المعنى الحقيقي للمعيشة في
أوروبا.

يتوافد الماليين من الزوار على "آخن" كل عام ،وكثير منهم يأتون من الدول المجاورة.
كذلك ،يأتي الزوار من دول أوروبا والواليات المتحدة األمريكية أيضًا لزيارة مدينة "آخن"؛
حيث توفر لهم المدينة أكثر من مجرد متعة مشاهدة اآلثار التاريخية واألماكن الهامة؛ حيث
تدعوكم المطاعم والمقاهي في "البلدة القديمة" ،إلى أخذ قسط من الراحة ومراقبة حركة المدينة
الحيوية .كما يجب أال يفوّ ت الزوار زيارة مطعم "آشينر برينتين" ،المتخصص في تقديم
المأكوالت الحلوة والحارة ،والذي يتمتع بإرث عتيق .يتوافد العديد من الضيوف إلى المدينة
بغرض  المشاركة في األحداث الرياضية الكبيرة؛ فعلى سبيل المثال ،في عام  ،2006أقيمت
"دورة األلعاب الدولية للفروسية" في هذه المدينة المحبّة للخيول .يعد الضيوف والزوّ ار من
جميع أنحاء العالم موضع ترحيب في "آخن"؛ حيث تتاح لهم فرصة التمتع بالجو العالمي لهذه
المدينة اإلمبراطورية.

يعود الموقع الجغرافي للمنطقة الواقع على واجهة تضم عد ًدا من المراكز االقتصادية
والصناعية الكبيرة في شمال غرب أوروبا ،بالفائدة على التطور والتنمية في "آخن" ،على
النحو التالي:
•يوجد في "آخن" نظام مواصالت جيد؛ حيث يمكن الوصول بسهولة إلى المدن األلمانية
مثل "كولونيا" و"دوسلدورف" و"فرانكفورت" ،وكذلك إلى مطاراتها الدولية في المنطقة
المجاورة .ال تبعد ك ٌل من "أمستردام" و"بروكسل" عن المدينة أيضًا ،وتوجد بالمدينتين
أيضًا مسارات جوية تصل إلى جميع أنحاء العالم .تشمل المطارات اإلقليمية كالً من مطار
"لوتيتش" ،ومطار "ماستريخت-آخن".
•كذلك ،ليست العاصمة األوروبية "بروكسل" ببعيدة عن المدينة من الناحية العملية.
•وال يستغرق الوصول إلى باريس سوى أقل من ثالث ساعات بالقطار.
•عالوة على ذلك ،يعد الميناءان الكبيران "أنتويرب" و"روتردام" قريبين من المدينة أيضًا.
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تعريف سريع باألقسام الطبية
يضم مركز " "Uniklinik RWTH Aachenنحو  40قس ًما (متعدد التخصصات) .كما يعمل هنا ما يزيد عن  6000موظف ،منهم حوالي  900طبيب ،وجميعهم يعملون
ضا بالمركز األخصائيون االجتماعيون،
لكي ينعم مرضانا بالشفاء .يشمل الفريق متعدد التخصصات بكل قسم عد ًدا من األساتذة ،واألخصائيين الطبيين ،والممرضات .يعمل أي ً
وأطباء التخاطب والكالم ،واألطباء النفسيون ،وطاقم التمريض من ذوي المؤهالت اإلضافية في مجاالت مثل إدارة الجروح أو رعاية الثدي على حسب مجال الخبرة المطلوبة.
ضا الخدمات المركزية مثل العالج الطبيعي والعالج عن طريق دعم طب نقل الدم .كذلك ،يساعد وجود معاهد لعلم األحياء المجهرية ،وعلم المناعة ،وعلم
توفر أقسام المركز أي ً
الفيروسات ،والكيمياء السريرية ،وعلم األمراض ،وعلم أمراض األعصاب ،على ضمان االلتزام بأعلى المعايير التشخيصية.
تبين الصفحات التالية أقسام المستشفى التي نجحت في عالج المرضى القادمين من دول أخرى طوال سنوات عديدة حتى اآلن .وال تقل األقسام التي لم يرد وصفها بالتفصيل هنا
أهمية عن غيرها .يمكن االطالع على معلومات أكثر تفصيالً حول الخدمات التي تقدمها جميع األقسام على الموقع اإللكتروني لمركز " "Uniklinik RWTH Aachenأو
من المكتب الدولي .سوف تجد معلومات االتصال في نهاية هذا الكتيب التقديمي.
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األقسام المتخصصة في مركز ""Uniklinik RWTH Aachen
القسم

مدير  /رئيس القسم

قسم التخدير

أ.د .رولف روسينت

جراحة القلب والصدر

أ.د .روديجر أوتشباخ (صفحة )20

أمراض القلب ،وطب الجهاز التنفسي ،وعلم األوعية ،والعناية المركزة (الطب الباطني – القسم األول)

أ.د .نيكوالوس ماركس (صفحة )21

قسم طب الجهاز التنفسي
الحفاظ على األسنان

أ.د .مايكل دريهر (صفحة)21
أ.د .ستيفان وولفارت (المدير المفوض)

البدليّات السنية

أ.د .ستيفان وولفارت

طب األمراض الجلدية

أ.د .جينز مالت بارون (المدير المفوض)

وطب الكبد ،االضطرابات األيضية ،والعناية المركزة (الطب الباطني – القسم
طب الجهاز الهضمي،
ّ
ّ
الثالث)

أ.د .كريستيان تراوتوين (صفحة )22

طب الغدد الصماء والسكري (الطب الباطني  -القسم الثالث)
قسم ّ
ُ
الطب العام ،والجراحة الحشوية والطعمية

أ.د .ولفرام كارجيس (صفحة )23
أ.د .أولف ب .نيومان (صفحة )24

الغدد الصماء وأمراض النساء والطب التناسلي

أ.د .جوزيف نيولين

طب النساء والتوليد

أ.د .إلمار ستيكيلر (صفحة )25

أمراض الدم ،وعلم األورام ،واإلرقاء ،وزرع الخاليا الجذعية (الطب الباطني – القسم الرابع)

أ.د .تيم هـ .برومندورف (صفحة )26

العناية المركزة (الجراحية) والرعاية الوسيطة

أ.د .جيرنوت ماركس

أمراض الكلى وضغط الدم ،وأمراض الروماتيزم والمناعة (الطب الباطني – القسم الثاني)

أ.د .يورغن فلويج (صفحة )27

طب األعصاب

أ.د .يورغ ب .شولز (صفحة )28

جراحة األعصاب

أ.د .هانز كلوسمان (صفحة )29

علم األعصاب (التشخيصي والتدخلي)

أ.د .مارتن فيسمان

الطب النووي

أ.د .فيلكس م .موتاغي

طب العيون

أ.د .بيتر والتر (صفحة )30

جراحة الفم والفك العلوي الوجهي

أ.د .فرانك هولزل (صفحة )31

علم تقويم األسنان المعوجة

أ.د .فرانك هولزل (المدير المفوض)

جراحة تقويم العظام

أ.د .ماركوس تينغارت (صفحة )32

الجراحة الرضحية والترميمية لتقويم العظام

أ.د .فرانك هيلدبراند (المدير المفوض) (صفحة )33

جراحة األنف واألذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة التجميلية

أ.د .مارتن وستوفين (صفحة )34

طب األطفال واليافعين

أ.د .نوربرت فاغنر (صفحة )35

قسم طب األعصاب وطب األطفال االجتماعي

أ.د .مارتن هوسلر (صفحة )35

قسم علم حديثي الوالدة

أ.د .تورستن أورليكوسكي (صفحة )35

قسم أمراض الدم ،واألورام ،وزرع الخاليا الجذعية لألطفال

أ.د .أودو كونتني (صفحة )35

الطب النفسي والعالج النفسي لألطفال واليافعين

أ.د .بيت هيربيرتز-دالمان

طب قلب األطفال

أ.د .غونتر كيرست (صفحة )36

ّ
الملطف
الطب

أ.د .رومان رولك

معالجة التل ّفظ ،وطب السمع لدى األطفال ،واضطرابات التخاطب

أ.د .كريستيان نيوشافير-روب

جراحة التجميل ،وجراحة اليدين والحروق

أ.د .جوستوس ب .بيير (صفحة )37

الطب النفسي والعالج النفسي

أ.د .فرانك شنايدر

الطب اإلشعاعي (التشخيصي والتدخلي)

أ.د .كريستيان كوهل

المعالجة باإلشعاع

أ.د .مايكل إيبل

طب الجهاز البولي

أ.د .توماس-أليكساندر فوجيلي (صفحة )38

الجراحة الوعائية

أ.د .مايكل جاكوبس (صفحة )39
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المدير
أ.د .روديجر أوتشباخ
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،جينا بوجال برول
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89221 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82454 :
gbugla@ukaachen.de

قسم
جراحة القلب والصدر

الخدمات الطبية
•جراحة القلب
•جراحة طعم مجازة الشريان التاجي ()CABG
•استبدال الصمامات وإصالحها
•الجراحة الباضعة الطفيفة (لمضخة جراحة طعم مجازة الشريان التاجي ،واستبدال /
إصالح صمام الوصول األصغر ،زرع الصمام األبهري بطريق القثطار)
•إعادة إجراء جراحة طعم مجازة الشريان التاجي وجراحة الصمام
•العالج الجراحي المعقد للفشل القلبي (جهاز المساعدة البطيني ،والمضخات خارج
الجسم ،وغير ذلك)
•مجموعة كاملة من جراحة النظم (الناظمة القلبية ،ومزيل الرجفان القابل للزرع،
وعالج إعادة مزامنة القلب
•جراحة الصدر
•استئصال الرئة المفتوح وبتنظير الصدر

يشغل الدكتور "أوتشباخ" منصب مدير قسم جراحة القلب والصدر منذ عام .2001
وعقب إنهاء دراساته في كلية الطب في بون ،عمل في "دوسلدورف" ،و"غوتنغن"،
و"اليبزيغ" ،وحصل منهم على درجة األستاذية في الجراحة القلبية الوعائية ،وتمت
ترقيته إلى مساعد مدير مركز القلب في مدينة "اليبزيغ" األلمانية .ويعد الدكتور
"أوتشباخ" أحد متخصصي جراحة القلب الباضعة الطفيفة.
ومن بين خيارات العالج المختلفة ،يفضل قسم جراحة القلب والصدر استخدام ال ُنهج
الباضعة الطفيفة؛ حيث تساعد على الشفاء بوتيرة أسرع وأقل ألمًا ،مما يقلل الوقت الذي
يقضيه المريض في المستشفى .ويستفيد المرضى من التعاون الوثيق متعدد التخصصات
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تركيز البحوث
•العمليات الجراحية بالتنظير الداخلي الجديدة
•زرع الصمام المترالي وثالثي ال ُ
شرف الباضع الطفيف

مع مرافق الهندسة الطبية بجامعتنا ،مما يعمل على توفير استراتيجيات عالجية مبتكرة
أقل تبضعًا في حاالت االضطرابات القلبية .كذلك ،يعمل لدينا فريق دولي من خيرة
الجراحين الخبراء في التعامل مع المرضى الوافدين من الخارج.

المدير
أ.د .نيكوالوس ماركس
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،بيرجيت كرويه
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89300 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82545 :
bcroe@ukaachen.de

قسم
أمراض القلب ،وطب الجهاز التنفسي ،وعلم األوعية ،والعناية المركزة

الطب الباطني – القسم األول
تركيز البحوث

الخدمات الطبية
•أمراض القلب التدخلية :جميع التقنيات التشخيصية والعالجية
•إصالح الصمام التداخلي :زرع الصمام األبهر التحويلي  /عن طريق قمة القلب،
وإصالح الصمام الميترالي عن طريق الجلد لدى المرضى الذين يعانون من القلس
الميترالي الوظيفي
•التصوير القلبي بالرنين المغناطيسي وتخطيط صدى القلب ثالثي األبعاد
•العالج بالناظمات القلبية ،ومزيالت الرجفان ،فضالً عن محفزات الحبل الشوكي في
حاالت الذبحة الصدرية
•العالج متعدد الوسائط لقصور القلب المزمن
•التشخيص والعالج لجميع أمراض الشرايين واألوعية الدموية الوريدية
•تشخيص أمراض الرئة وعالجها

يشغل الدكتور "ماركس" رئيس قسم أمراض القلب ،وطب الجهاز التنفسي ،وعلم
األوعية ،والعناية المركزة (الطب الباطني  -القسم األول) منذ عام  .2009وهو
متخصص في التدخالت القلبية لدى المرضى الذين يعانون من مرض الشريان التاجي،
ويتمتع كذلك بباع كبير من الخبرة في طب العناية المركزة.
يعد قسم "الطب الباطني – القسم األول" واح ًدا من أكبر أقسام أمراض القلب في أوروبا.
كذلك ،يستعين المركز بأحدث المعدات واألجهزة التقنية ،إلجراء التشخيص (على سبيل
المثال للتعرض ثالثي األبعاد في الوقت الحقيقي للموجات فوق الصوتية ،واألشعة

•أساليب العالج التدخلية الجديدة
•تصوير القلب
•مرض الشريان التاجي ومرض السكري
•اآلليات الجزيئية للتصلب العصيدي

السينية ،والتصوير المقطعي المحوسب الحركي ،والتصوير بالرنين المغناطيسي)،
باإلضافة إلى عالج األمراض القلبية الوعائية (على سبيل المثال مختبرات  القثطار ذات
االنحداب اللمسي) .عالوة على ذلك ،تم تأسيس المركز األوروبي لتبادل المعلومات
في مجال التصوير والتدخل القلبي هنا باعتباره منصة تعاونية لخدمة البحوث الطبية
والصناعة.

أ.د .مايكل دريهر
قسم طب الجهاز التنفسي
وسائل االتصال :المكتب اإلداري
رقم الهاتف+49 (0)241 80-36753 :
رقم الفاكس+49 (0)241 80-82153 :
ioelbracht@ukaachen.de

أتى الدكتور "دريهر" إلى "آخن" في أوائل عام  .2013يقدم قسم  طب الجهاز التنفسي
التشخيص والعالج الكاملين لألمراض الرئوية ،بما في ذلك اإلجراءات التدخلية الجديدة
في الطب .تركز أبحاث الدكتور "دريهر" على التليف الرئوي وفرط ضغط الدم
الرئوي.
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المدير
أ.د .كريستيان تراوتوين
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،إليزابيث ستيفنز
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-80860 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82455 :
ctrautwein@ukaachen.de

قسم
وطب الكبد ،االضطرابات األيضية ،والعناية المركزة
طب الجهاز الهضمي،
ّ
ّ

الطب الباطني  -القسم الثالث
الخدمات الطبية
•تشخيص وعالج أمراض الكبد واألمراض الحادة والمزمنة (مثل التهاب الكبد
الفيروسي ،وأمراض المناعة الذاتية ،وأمراض الكبد الوراثية ،وأمراض الكبد
األيضية) ،بما في ذلك اإلجراءات التحويلة مثل  ،TIPPSوالعناية المركزة
للمرضى ذوي الحاالت غير المستقرة
•اإلجراءات التنظيرية التشخيصية والعالجية للمريء والمعدة واألمعاء والمرارة ،بما
في ذلك التنظير بالكبسوالت المرئية والتنظير بالرنين المغناطيسي
•عالج األورام الخبيثة في الجهاز الهضمي والمسالك الصفراوية (مثل سرطان الكبد،
وسرطان القولون ،وسرطان المعدة) ،بما في ذلك العالج الكيميائي ،والمعالجة
الكيمائية االنتقائية
•المشاورة بشأن مشاكل التغذية والبدانة المرضية وعالجها

في سبتمبر  ،2005عُين الدكتور "تراوتوين" مديرً ا لقسم الطب الباطني الثالث ،مع
التركيز على أمراض الجهاز الهضمي ،والكبد ،واضطرابات التمثيل الغذائي ،والعناية
المركزة .وبعد استكمال دراسته في "ماينز" و"توبينغن" ،عمل في مركز الطب الباطني
في كلية الطب في هانوفر في قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والغدد الصماء،
من بين وظائف أخرى في منصب المدير المساعد .وتتمثل خبرته في عالج الكبد،
واضطرابات التمثيل الغذائي ،وكذلك األورام المعدية المعوية.
يقدم هذا القسم للمرضى أحدث المعايير الطبية والتقنية .وقد خضع الفريق لتدريب
متقدم ،ونما لديه نوع من االهتمام العلمي القوي .ويمكن للموظفين التواصل مع
المرضى من الخارج بمجموعة متنوعة من اللغات ،أبرزها اإلنجليزية والفرنسية
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تركيز البحوث
•أمراض الكبد
•الفيزيولوجيا المرضية المتعلقة بأمراض أورام الجهاز الهضمي
•طرق الفحص بالتنظير الداخلي

والعربية .يتم التخطيط لجميع الخدمات مسب ًقا حرصًا على التنسيق الفعّال إلقامات
كل منهما.
المرضى الخارجيين والمرضى الداخليين ،فضالً عن مناقشة عالج ٍ

الرئيس
أ.د .ولفرام كارجيس
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،سابرينا هيفلز
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-80867 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82052 :
sheffels@ukaachen.de

طب الغدد الصماء والسكري
قسم ّ

الطب الباطني  -القسم الثالث
الخدمات الطبية
•التشخيص المبكر لمرض السكري ،وتقييم مخاطره ،والوقاية منه ،بما في ذلك
التشخيص الجيني والتشخيص المناعي
•عالج مرض السكري ،متضم ًنا ذلك األقراص ،واألنسولين ،والحقن ،واالستنشاق،
ومضخة األنسولين ،والعالج الغذائي
•الوقاية من مضاعفات السكري وتشخيصها وعالجها  ،بما في ذلك المشاكل المتعلقة
بالقلب ،واألوعية ،والكلى ،والعيون ،واألعصاب ،والقدمين
•االضطرابات الهرمونية ،مثل اضطرابات الغدة الدرقية وأورام الغدد الصماء

•األسباب الهرمونية المتعلقة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم
•االضطرابات الهرمونية عند الشيخوخة
•االضطرابات الهرمونية الوراثية النادرة
•تكوين "آراء ثانية" في الحاالت الهرمونية المعقدة ،واضطرابات التمثيل الغذائي
•الفحوص بغرض التشخيص والوقاية من االضطرابات المتعلقة بالتغذية

يتولى الدكتور "كارجيس" مسؤولية قسم علم الغدد الصماء وعلم السكري منذ عام
 .2006وعقب إتمام دراسته في "ماربورغ" ،عمل في "توبنغن" ،و"أولم" ،و"تورنتو"  
كأخصائي داخلي .كما شغل منصب المدير الطبي السريري المساعد في قسم الطب
ً
وإضافة إلى تشخيص داء السكري
الباطني األول في جامعة "أولم" حتى عام .2006
والعالج التفاضلي الخاص به ،تشمل خبرته الطبية علم الغدد الصماء السريرية،
واالضطرابات الهرمونية النادرة.

يوفر قسم علم الغدد الصماء والسكري للمرضى خدمات التشخيص والعالج للمرضى
الخارجيين أو المرضى الداخليين ،بمساعدة لفيف من الخبراء من جميع األقسام
المتخصصة في مكان واحد.
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المدير
أ.د .أولف ب .نيومان
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،مارتينا شميت
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89500 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82417 :
chirurgie@ukaachen.de

قسم
الطب العام ،والجراحة الحشوية وال ُطعمية

الخدمات الطبية
•جراحة المريء والمعدة
•جراحة البنكرياس
•جراحة الكبد
•جراحة القولون والمستقيم
•جراحة الفتق
•جراحة الغدد الصماء
•جراحة األطفال
•جراحة طب السمنة
•الجراحة الباضعة الطفيفة والجراحة اآللية
•زرع الكبد من المانحين األحياء لدى البالغين
•زرع الكلى من المانحين األحياء لدى البالغين

ُ
والطعمية في مركز
تولى الدكتور "نيومان" مسؤولية إدارة الجراحة العامة والحشوية
" "Uniklinik RWTH Aachenفي عام  .2010قبل وصوله إلى "آخن" ،عمل في
ُ
والطعمية" الشهير
منصب المدير الطبي المساعد في قسم "الجراحة العامة والحشوية
في مستشفى "شاريتيه" في "برلين" .وتشمل تخصصاته زرع الكبد ،وجراحة أورام
الكبد ،وكذلك جراحة األورام الحشوية الكاملة .يتم ابتكار بروتوكوالت العالج األمثل في
مجاالت التركيز هذه لكل مريض على حدة ،وذلك بالتعاون الوثيق مع األقسام األخرى
(أي الطب اإلشعاعي ،والطب الباطني ،وعالج األورام باإلشعاع).
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تركيز البحوث
•نقص التروية خالل عملية زرع الكبد
•تجديد الكبد
•شفاء الجروح ،والمواد الحيوية
•علم األورام الجزيئية والسريرية

يتم االستعانة بمجموعة كاملة من اإلجراءات الجراحية الحديثة ،أبرزها الجراحة
الباضعة الطفيفة ،والجراحة اآللية ،فضالً عن أساليب تشريح األنسجة الحديثة .كذلك،
يتم االستعانة باختبارات ترميم الصور ثالثية األبعاد ووظائف الكبد غير الباضعة
بانتظام لضمان استراتيجية تشغيل دقيقة .وقد تم إنشاء مركز ناجح لزراعة الكبد
بالتعاون مع أقسام الطب الباطني المتعددة.

المدير
أ.د .إلمار ستيكيلر
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،جوال جيسا ،هيدويغ غرونيشيلد
رقم الهاتف +49 (0)241 80-88400 :أو +49 (0)241 80-88401
رقم الفاكس+49 (0)241 80-82476 :
gynaekologie@ukaachen.de

قسم
طب النساء والتوليد

الخدمات الطبية
•التوليد وطب األم والجنين (مركز الوالدة  /طب قبل الوالدة من المستوى األول)،
وحاالت الحمل عالية المخاطر
•مركز سرطان الثدي (مجلس األورام متعدد التخصصات) ،وعالج جميع أمراض
الثدي الحميدة والخبيثة ،بما في ذلك الجراحة الترميمية والجمالية
•أمراض األورام النسائية (مركز السرطان الشامل األوروبي) ،بما في ذلك الجراحة
الباضعة الطفيفة والجراحة اآللية
•مركز معتمد اللتهاب بطانة الرحم (أعلى مستوى)
•الجراحة الباضعة الدقيقة  /تنظير جوف البطن
•خطط العالج الفردية
•الجراحة البولية النسائية ،وال سيما عالج سلس البول لدى النساء
•الجراحة النهارية المتعلقة بإجراءات العمليات الجراحية البسيطة (مثل خلل التنسج /
خلل التنسج العنقي)

تولى الدكتور "ستيكيلر" مسؤولية قسم أمراض النساء والتوليد في عام  .2015وقد
شغل ساب ًقا منصب نائب رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة "فرايبورغ أوند"،
ومدير المركز الشامل للسرطان في "فرايبورغ" .وقد منحته مدة إقامته طوال أربع
سنوات في كلية "بايلور" للطب ،بهيوستن ،بوالية تكساس ،في الواليات المتحدة
األمريكية ،خبرة كبيرة أيضًا.
ً
عضوا منتخبًا في اللجنة التوجيهية الوطنية لحملة
كذلك ،يعد الدكتور "ستيكيلر"
الدكتوراة لسرطان الثدي ،وكذلك لجنة  AGOلسرطان الثدي.

تركيز البحوث
•علم األورام النسائية
•سرطان الثدي (العالمات الجزيئية التنبؤية واإلنذارية)
•العالج ضمن التجارب السريرية متعددة المراكز
•حاالت الحمل عالية الخطورة
•التهاب بطانة الرحم
•الجراحة البولية النسائية

وفي حالة ضرورة اتخاذ اإلجراءات الجراحية ،يحرص دائمًا على االستعانة بالجراحة
الباضعة الدقيقة كلما أمكن ذلك .وينطبق هذا بشكل خاص على استئصال الرحم وعالج
األورام العضلية ،والتهاب بطانة الرحم ،وكذلك خالل المراحل المبكرة من األمراض
السرطانية .ويتمتع هذا القسم بخبرة كبيرة في العالج الجراحي والنظامي لسرطان
الثدي ،متضم ًنا ذلك االستعانة بجميع التقنيات الترميمية .وتضمن مناقشة كل حالة على
حدة بواسطة مجالس األورام متعددة التخصصات (على سبيل المثال مركز السرطان
الشامل األوروبي) االلتزام بأعلى معايير العالج.

ويحرص هو وفريقه ،الذي يشمل كبار األطباء اإلناث ،على االلتزام بتوفير أعلى
مستوى من مستويات الرعاية الصحية للمرأة؛ حيث يتم وضع خطة عالج فردية لكل
مريضة على حدة.
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المدير
أ.د .تيم هـ .برومندورف
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،ماريون أدريان
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89805 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82449 :
madrian@ukaachen.de

قسم
أمراض الدم ،وعلم األورام ،واإلرقاء ،وزرع الخاليا الجذعية

الطب الباطني  -القسم الرابع
الخدمات الطبية
•جراحة القلب
•عالج أمراض الدم (فقر الدم ،ونقص الصفيحات ،وسرطان الدم)
•الجرعات العالية من العالج الكيميائي ،زرع الخاليا الجذعية  ذاتي المنشأ والخيفيّ
•العالج المستهدف جزيئيًا
•اضطرابات النزيف :التقييم والوقاية والعالج فيما يتعلق بزيادة النزيف وتخثر الدم
•عالج األورام الخبيثة (األورام الليمفاوية ،واألورام النقيية  المتعددة ،وسرطان الرئة،
والساركومة)
•توجيه المريض خالل خطوات  عالج السرطان المعقد متعدد األنماط

يشغل الدكتور "برومندورف" منصب رئيس القسم منذ  .2009ويعمل أيضًا مديرً ا
لمركز السرطان الشامل في "آخن" ( ،)ECCAوالذي يتعاون من خالله جميع
أخصائيي األورام في المستشفى بشكل وثيق بهدف تقديم العالج األفضل والمصمم
لمريض السرطان على أساس كل حالة على حدة .وقبل العمل في "آخن" ،شغل الدكتور
"برومندورف" منصب نائب المدير الطبي لقسم أمراض الدم واألورام في المستشفى
الجامعي في "هامبورغ  -إيبندورف" ،وكذلك مدير مركز السرطان في جامعة هامبورغ
( .)UCCHويتركز مجال البحوث الرئيسي الخاص به في بيولوجيا القسيمات الطرفية
في حاالت تكوّ ن الد ّم العادية والمفرطة .كذلك ،ينصبّ تركيزه األكاديمي السريري
على األمراض التكاثرية النقيية ( ،)MPNوسرطان الدم النقيي المزمن (،)CML
والمتالزمات الالتنسجية ،وعالج أورام الرأس والرقبة.
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تركيز البحوث
•دور علم الوراثة في تطور األورام وعالجها
•بيولوجيا القسيمات الطرفية والخاليا الجذعية في تكوّ ن الد ّم
•تنظيم تكوّ ن الد ّم
•الفيزيولوجيا المرضية لألمراض التكاثرية النقيية
•المتالزمات الالتنسجية
•مبادئ العالج المستهدف جزيئيًا

يعد قسم الطب الباطني الرابع مخصصً ا لعالج جميع أمراض الدم واألورام المصمتة
الخبيثة؛ حيث ينصبّ فيه التركيز على المريض .يتمثل هدفنا في تقديم أفضل رعاية
ممكنة من خالل التطوير متعدد التخصصات الستراتيجيات العالج  وف ًقا ألحدث
المعايير المعرفية .ويعمل هذا القسم على دمج التدابير الداعمة مع بعضها بغرض
تكاملها ،مثل علم األورام النفسي.

المدير
أ.د .يورغن فلويج
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،أيرس موندت
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89530 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82446 :
imundt@ukaachen.de

قسم
أمراض الكلى وضغط الدم ،وأمراض الروماتيزم والمناعة

الطب الباطني  -القسم الثاني
الخدمات الطبية
•تقييم المرضى الداخليين والخارجيين ،وعالج جميع أمراض الكلى وضغط الدم
•جميع أنماط الغسيل الكلوي ،والغسيل الكلوي الصفاقي ،وترشيح الغسيل الكلوي
•عالج مرضى الديال المعدي المصاحب بالتهاب الكبد المزمن  Bوالتهاب الكبد ،C
وغير ذلك.
•عالج مرضى السكري الذين يعانون من الفشل الكلوي
•فصادة البالزما ،والريوفريزيس ،االمتزاز المناعي
•تقييم المرضى الداخليين والخارجيين ،وعالج جميع أمراض الروماتزم والمناعة
(الذئبة الحمامية ،والتهاب المفاصل ،مرض ِبهجت)

يرأس الدكتور "فلويج" قسم الطب الباطني الثاني منذ عام  .1999وقد درس الدكتور
"فلويج" الطبّ في "هانوفر" ،و"بليموث" ،و"نيويورك" .وقد نما لديه اهتمام بأمراض
الكلى خالل فترات بحثه في "هانوفر" و"سياتل" (بالواليات المتحدة األمريكية) .وقبل
ً
أستاذا مشار ًكا في كلية الطب بهانوفر .وعلى الصعيد الدولي،
وصوله إلى "آخن" ،عمل
نال الدكتور "فلويج" سمعة مدوية بفضل مشاركاته في مختلف جمعيات طب الكلى ،وعمله
كمحرر مشارك في المجالت والكتب المعروفة التي تتناول موضوعات طب الكلى.

تركيز البحوث
•أمراض الكلى ،وال سيما الفشل الكلوي المزمن ،والتهاب كبيبات الكلى
•األمراض القلبية الوعائية المصاحبة للفشل الكلوي المزمن
•العالج بعد عمليات زرع الكلى
•عالج األمراض المناعية (وال سيما التهاب األوعية الدموية والذئبة)

يستفيد هذا القسم من االتصاالت المتعددة التي يتمتع بها الدكتور "فلويج" في جميع
أوساط المجتمع الطبي ،فضالً عن شهرته الدولية في هذا المجال .وكثيرً ا ما يُعرض
على المرضى األجانب المتابعة الفورية لتلقي الرعاية الطبية في المنزل من خالل
اتصاالته الشخصية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم.
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المدير
أ.د .يورغ ب .شولز
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،ناتالي بورديك-راينهارد
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89600 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82582 :
nburdiek@ukaachen.de

قسم طب األعصاب

الخدمات الطبية
عالج أمراض الجهاز العصبي المركزي والمحيطي ،وكذلك االضطرابات المخية
الوعائية مثل:
•السكتة الدماغية
•االضطرابات المنكسة ،مثل الخرف ،ومرض باركنسون ،ومرض هنتنغتون ،والرنح
أو فقد االنتظام
•الصرع ،بما في ذلك مخطط كهربية الدماغ الباضع ،وتحضير  لجراحات الصرع
•األورام
•حاالت الصداع
•االضطرابات المعرفية
•عالج االلتهابات واألمراض االلتهابية
•التصلب المتعدد
•االضطرابات العصبية العضلية
•اضطرابات الجهاز العصبي الالإرادي
•العناية المركزة العصبية (وحدة العناية المركزة)
•تحفيز الدماغ العميق (الناظمة الدماغية)
•التشخيص العصبي اللغوي ،والعصبي النفسي

عُين الدكتور "شولز" في منصب رئيس قسم طب األعصاب في مركز "Uniklinik
 "RWTH Aachenفي عام  .2009وقبيل ذلك ،شغل منصب رئيس قسم شعبة
التنكس العصبي والبحوث الترميمية  في مركز أبحاث ( )DFGالمختص بعلم وظائف
األعضاء الجزيئية للدماغ ،ومركز طب األعصاب في جامعة "غوتنغن" .ويعد الدكتور
"شولز" أيضًا خبيرً ا في عالج االضطرابات التنكسية العصبية واإلدراكية.
ويشغل الدكتور "شولز" منصب رئيس "مركز آخن للتجارب السريرية" ،و"مركز آخن
لألمراض النادرة" ،و"مركز آخن لطب األعصاب الوعائية متعدد التخصصات" .كذلك،
يشغل منصب رئيس تحرير "مجلة الكيمياء العصبية" الدولية.
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تركيز البحوث
•آليات العالج والمرض المتعلقة باالضطرابات العصبية (مرض الزهايمر ،ومرض
باركنسون ،والرنح التنكسي)
•عالج السكتة الدماغية وآلياتها
•االضطرابات العصبية العضلية
•طب األعصاب الخلوي
•طب األعصاب الدماغي االنتقالي
•علم المناعة العصبية
•اإلدراك البصري والوظيفة الحسية الحركية

ويدير قسم طب األعصاب وحدة للسكتة الدماغية ،ووحدة للرعاية العصبية المركزة،
وقسمًا للعالج العصبي النفسي ،ومختبرً ا للنوم العصبي ،باإلضافة إلى اثنين من أقسام
طب األعصاب العامة ،وعيادة للمرضى الخارجيين.

المدير
أ.د .هانز كلوسمان
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،ماريون جانسن
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-88480 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82420 :
neurochirurgie@ukaachen.de

قسم
جراحة األعصاب

الخدمات الطبية
•العالج المجهري لألورام وتشوهات  األوعية الدموية في الدماغ والحبل الشوكي
•المرض الشوكي :الطيف الصادر عن الضغط المجهري إلى دمج الفقرات المعقد
المصاحب باستبدال فقرات
•جراحات قاعدة الجمجمة ،والغدة النخامية ،واألورام السحائية ،وجوف الحجاج
•جراحة األعصاب والتنظير العصبي لدى األطفال
•عالج إصابات الحبل القحفي والعمود الفقري
•جراحة األعصاب الوظيفية ،مثل مرض باركنسون ،واأللم العصبي ثالثي التوائم،
والصرع
•جراحة الرصد العصبي الفسيولوجي والمتنبهة للتخطيط اللغوي
•العالج الجراحي للصرع

في عام  ،2010عُين الدكتور "كلوسمان" في منصب أستاذ ورئيس قسم جراحة
األعصاب .وعقب إكمال دراسته في "جامعة كولونيا" ،خضع لتدريب جراحي ،تضمن
طب العناية المركزة المتخصص في "بون" في الفترة من  1994إلى  .2010تتضمن
التخصصات األساسية للدكتور "كلوسمان" الجراحة المجهرية الوظيفية والموجهة
بالصور ،وجراحة قاعدة الجمجمة ،وجراحة الصرع ،وعالج تشوهات األوعية الدموية،
أو أورام الجمجمة ،أو الدماغ ،أو الحبل الشوكي .كما يركز خصيصًا على جراحة العمود
الفقري ،بدءًا من الضغط الجراحي إلى دمج الفقرات المعقدة واستبدالها.

تركيز البحوث
•التوجيه الوظيفي للجراحة ،والتنقل العصبي ،والرصد
•النزيف تحت الغشاء العنكبوتي والتشنج الوعائي
•جراحة العمود الفقري الموجهة بالصور

يضم قسم جراحة األعصاب فري ًقا بارعًا من األطباء الذين يتحدثون العديد من اللغات .يتم
كل
تدريب األطباء والممرضات على االتصال الفردي بالمرضى الدوليين لضمان شعور ٍ
من المرضى واألشخاص المرافقين لهم بأنهم على دراية جيدة ،ويتلقون معاملة حسنة،
وراضون تمامًا عن مستوى الرعاية الذي نقدمه.
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المدير
أ.د .بيتر والتر
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،سوتيريا مانيتا
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-88190 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82408 :
augenklinik@ukaachen.de

قسم
طب العيون

الخدمات الطبية
•جراحة الشبكية والجسم الزجاجي ،والعالج بالليزر
•تنكس الشبكية (التنكس البقعي)
•اعتالل الشبكية السكري
•األورام الشبكية والمشيمية
•جراحة الساد أو إظالم عدسة العين
•تشخيص مرض الزرق أو المياه الزرقاء وعالجه
•الحروق الكيميائية
•زرع القرنية وبنك القرنية
•طب العيون لألطفال
•عالج الحول
•أمراض العيون المصاحبة ألسباب عصبية (طب العيون العصبي)

تولى الدكتور "والتر" مسؤولية إدارة قسم طب العيون في مركز "Uniklinik
 "RWTH Aachenمنذ عام  .2003ولد الدكتور "والتر" في عام  ،1963وحصل
على درجته الطبية من جامعة "كولونيا" ،والتي شغل فيها منصب المدير  المؤقت
والمدير الطبي المساعد .تكمن خبرته الطبية في مجال جراحة الجسم الزجاجي
والشبكية.
ويتم إجراء العديد من العمليات الجراحية في قسم طب العيون في العيادات الخارجية.
ويتم تناول جميع الجوانب الرئيسية المتعلقة بطب العيون من قبل متخصصين معتمدين.
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تركيز البحوث
•زرع الشبكية
•تشخيص مرض الزرق أو المياه الزرقاء وعالجه
•التنكس البقعي

يتيح هذا القسم للمرضى الدوليين الفرصة لتوضيح جوانب العالج مسب ًقا من خالل
عرض الوثائق الطبية عليهم .وعالوة على ذلك ،تساعدنا االتصاالت الدولية الجيدة التي
نتمتع بها على التخطيط للعالج الالحق في دولة المريض.

المدير
أ.د .فرانك هولزلFEBOMFS ،
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،كارين هوبرتز
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-88231 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82430 :
khuppertz@ukaachen.de

قسم
جراحة الفم والفك العلوي الوجهي

خدمات طب األسنان
•الجراحة التجميلية والترميمية
•الجراحة الحسّية
•جراحة الليزر
•جراحة الجلد الطبية بالوجه
•الشذوذ القحفي الوجهي
 جراحة الفكين التقويمية الشفة المشقوقة والحنك المشقوق•طب الفم وأمراضه ،بما في ذلك التشخيص ،وعالج أمراض الفم
•أورام الرأس والرقبة
•رضوخ الفم والفك العلوي الوجهي
•الطب اإلشعاعي للفم والفك العلوي الوجهي ،بما في ذلك استخدام تقنية التصوير
( ،)CBCTوالموجات فوق الصوتية
•جراحة الفم
•الجراحة السنخية السنية
•جراحة ما قبل تركيب الضميمات
•زراعة األسنان وإعادة تأهيل الفم بالكامل
•البدليات السنية للفك العلوي الوجهي

أصبح الدكتور "هولزل" رئيسًا لقسم جراحة الفم والفك العلوي الوجهي في أغسطس
 .2011وقد أكمل دراسته للطب وطب األسنان في "برلين" ،و"لندن" ،و"غالسكو".
وقبل ذلك ،شغل منصب نائب مدير طب األسنان في وحدة جراحة الفم والفك العلوي
الوجهي في "جامعة ميونيخ التقنية" .وتشمل تخصصات الدكتور "هولزل" الجراحة
الترميمية للفم والفك العلوي الوجهي لدى مرضى األورام والرضوخ ،باإلضافة إلى
إعادة التأهيل الحسي للفم بالكامل .كذلك ،ألّف الدكتور "هولزل" العديد من الكتب في
هذا المجال.

تركيز البحوث
•التهيئة األولية لنقص التروية ورصدها للسدائل الوعائية المجهرية
•بيولوجيا األورام
•المحاكاة الحيوية الكيميائية وتصميم عمليات الزرع الخاصة بالرضوخ وزراعة
األسنان

يعد قسم جراحة الفم والفك العلوي الوجهي أحد أفضل األقسام الجراحية الترميمية في
أوروبا الغربية؛ حيث إنه مجهز بأحدث تقنيات التشخيص والعالج الجراحي والتأهيلي.
كذلك ،تمثل الرعاية المرتكزة على المريض لعالجه من جميع أمراض الفم و إعادة
التأهيل عن طريق البدليّات النسية وإعادة التأهيل الحسي لمرضى األورام ،جزءًا ال
يتجزأ من هذا القسم.
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المدير
أ.د .ماركوس تينغارت
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،أنيت بيترمان
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89410 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82453 :
abittermann@ukaachen.de

قسم
جراحة تقويم العظام

الخدمات الطبية
•تشخيص وعالج عالج كسور الفقرات بالعمود الفقري والفصال العظمي( ،الكتف،
والعمود الفقري ،والورك ،والركبة ،والكاحل ،والقدم)
•رأب المفاصل البديل (الكتف ،والكوع ،والورك ،والركبة ،والكاحل) ،ورأب المفاصل
التنقيحية المعقدة
•زرع المفاصل الصناعية الكلية الفردية (الورك والركبة) ،والجراحة بمساعدة
الحاسوب
•الجراحة التنظيرية الجراحة العظمية الباضعة الطفيفة (الكتف ،والورك ،والركبة،
والعمود الفقري)
•عالجات استبدال الغضاريف ،بما في ذلك زرع الخاليا الغضروفية ذاتية المنشأ
الملحقة بمصفوفة
•جراحة العمود الفقري الباضعة الطفيفة ،وجراحة العمود الفقري المعقدة ،واستئصال
القرص بين الفقرات بالتنظير الداخلي ،وجراحة العمود الفقري التنقيحية
•العالج متعدد التخصصات لألورام العضلية الهيكلية
•جراحة العظام لدى األطفال ،بما في ذلك عالج خلل التنسج بالورك ،والشلل الدماغي
الطفلي ،وتشوه األطراف ،واألمراض العصبية العضلية
•العالج الجراحي لالضطرابات الروماتزمية
•عالج العظام والتهابات المفاصل

أصبح البروفسور "تينغارت" رئيسًا لقسم جراحة العظام في عام  .2010وقبيل ذلك،
شغل منصب كبير جراحي العظام والمدير المساعد في قسم جراحة العظام في جامعة
"ريغنسبورغ" .تشمل تخصصات خبرته  وبحوثه الطبية استبدال المفاصل الكليّة
(متضم ًنا ذلك الجراحة بمساعدة الحاسوب والباضعة الطفيفة) ،واستبدال المفاصل
التنقيحية ،وجراحة الكتف والقدم ،وروماتزم تقويم العظام.
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تركيز البحوث
•الجراحة بمساعدة الحاسوب وجراحة العظام الباضعة الطفيفة
•العالج عن طريق استبدال الغضاريف
•طب العظام ،واستبدال العظام

وقد وضع هو وفريقه نصب أعينهم هد ًفا محد ًدا يتمثل في تطوير تقنيات تقويم العظام
القائمة ،وإنشاء تقنيات أخرى جديدة ومبتكرة بالتعاون مع التخصصات األخرى.
كذلك ،يطمحون إلى االفتتاح التدريجي لقسم تقويم العظام ،وزيادة التعاون مع الزمالء
والمستشفيات في "آخن" وفي جميع أنحاء العالم.

المدير المفوض
أ.د .فرانك هيلدبراند
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،ألينا أوسينكوب
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89350 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82415 :
aossenkopp@ukaachen.de

قسم
الجراحة الرضحية والترميمية لتقويم العظام

الخدمات الطبية
•كسور العمود الفقري والحوض
•إدارة الرضوخ المتعددة المتطورة
•اعتالل المفاصل بعد الرضوخ
•اضطرابات العمود الفقري بعد الرضوخ (الجراحة الباضعة الطفيفة ،وجراحة العمود
الفقري بالتنظير الداخلي)
•سوء االلتحام وعدم االنحبار بعد الرضوخ
•الضرر المفصلي بعد الرضوخ
•هشاشة العظام والكسور المحيطية
•التغيرات التي تطرأ بعد الرضوخ بسبب إصابات المفاصل الرئيسية في األطراف
العلوية والسفلية
•جراحة تقويم العظام التقنية ،بما في ذلك إصالح إصابات الركبة والكتف بمنظار
المفاصل
•جراحة الرضوخ والتشوهات لدى األطفال
•الرضوخ لدى كبار السن

يشغل الدكتور "هيلدبراند" منصب المدير المفوض لقسم الجراحة الرضحية والترميمية
لتقويم العظام .وقد تلقى تدريبه في كلية "هانوفر" الطبية ،و"جامعة أالباما" في
"برمنغهام" (بالواليات المتحدة األمريكية) .وفي عام  ،2013بدأ العمل في "آخن".
كذلك ،يحمل الدكتور "هيلدبراند" عضوية مجلس إدارة الجمعية األلمانية لجراحة تقويم
العظام والرضوخ ( ،)DGOUكما تم تكريمه من العديد من جمعيات الرضوخ الوطنية
والدولية األخرى.

تركيز البحوث
•تصحيح التشوهات
•تشوهات العمود الفقري بعد الرضوخ
•التغيرات االلتهابية الالحقة للرضوخ

وتشمل خبرته الطبية العناية بالكسور الحادة في منطقة الحوض ،والتجويف الحُقي،
والعمود الفقري ،واألطراف .عالوة على ذلك ،يعد الدكتور "هيلدبراند" متخصصًا في
الجراحة الترميمية للعمود الفقري ،والحوض ،وحاالت فقدان العظام في األطراف .وهو
يستخدم تقنيات خاصة لتجديد العظام في حاالت فقدان العظام واألنسجة الرخوة .يمثل
هذا القسم مقرً ا للزمالة المعتمدة للعديد من الجامعات الدولية ،كما تم قبوله لدى جمعية
دراسة التثبيت الداخلي للكسور ( )AOكمركز استقبال.
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المدير
أ.د .مارتن وستوفين
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،مايكل كولمورغن
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89360 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82465 :
mwesthofen@ukaachen.de

قسم
جراحة األنف واألذن والحنجرة
وجراحة الرأس والرقبة التجميلية

الخدمات الطبية
السمع والتوازن
•زرع القوقعة واألذن الوسطى
•جراحة الرّ كاب بالليزر
•جراحة التيه أو األذن الباطنة
•طب األذن العصبي

تركيز البحوث
•اضطرابات التوازن
•األذن والمواد الحيوية
•قنوات الخاليا المشعرة الدهليزية
•التيه االصطناعي
•الجراحة المجهرية والمرئية ثالثية األبعاد

العنق
•الجراحة المجهرية للحنجرة بالليزر
•الرأس والرقبة األورام ،بما في ذلك الجراحة الوعائية الدقيقة
•إصالح عسر البلع
•جراحة األنف
•جراحة قاعدة الجمجمة الباضعة الدقيقة
•جراحة المالحة
•الغدد اللعابية
•استئصال الورم المجهري
•اضطرابات النوم
شغل الدكتور "وستوفين" منصب رئيس اإلدارة ورئيس القسم منذ عام  .1996وقبيل
ذلك ،كان يشغل منصب المدير الطبي المساعد والمدير المساعد لقسم طب األنف واألذن
والحنجرة في مستشفى "جامعة هامبورغ-إيبندورف".
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ويمثل ك ٌل من السمع والتوازن الجانبين األساسيين في هذا القسم .وتؤكد الدورة الدولية
الخاصة بهذا الموضوع سمعتنا الدولية البارزة في هذا المجال؛ حيث يتم تأهيل (أو إعادة
تأهيل) األطفال الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة في مركز خاص للسمع.

المدير
أ.د .نوربرت فاغنر
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،ديسبينا هنسن
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-88700 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82492 :
kinderklinik@ukaachen.de

قسم
طب األطفال واليافعين

الخدمات الطبية

تركيز البحوث

•قسم طب حديثي الوالدة (عالج األطفال الخدج واألطفال حديثي الوالدة)
•أمراض الدم  /األورام (أمراض الدم مثل فقر الدم الوراثي ،وفقر الدم المنجلي،
والسرطان لدى األطفال)
•زرع الخاليا الجذعية ذاتية المنشأ والخيفية في األطفال
•طب الجهاز الهضمي (أمراض الجهاز الهضمي ،واإلسهال ،والتهاب الكبد،
واضطرابات الوزن)
•أمراض الروماتزم (اضطرابات العظام والمفاصل)
•أمراض األعصاب (الصرع ،والصداع ،واستسقاء الرأس ،والشلل الدماغي)
•طب السكري  /الغدد الصماء (االضطرابات الهرمونية ،والسمنة ،والسكري لدى
األطفال)
•اضطرابات التمثيل الغذائي الخلقي
•اضطرابات الجهاز التنفسي (الربو والحساسية)
•العناية المركزة

تولى الدكتور "فاغنر" مسؤولية قسم طب األطفال واليافعين في مركز "Uniklinik
 "RWTH Aachenفي فبراير  .2007وقد تولى عدة مناصب ساب ًقا في مستشفى
"جامعة بون" ،و"معهد علم الوراثة" في "جامعة كولونيا" ،وحصل على منحة دراسية
في كلية الطب في "جامعة هارفارد" في "بوسطن" .وفي اآلونة األخيرة ،تولى
المسؤولية عن مركز "ويستفاليا لألطفال" في "دورتموند" .وينصبّ تركيز خبرته الطبية
في مجاالت االضطرابات المعوية والروماتزم لدى األطفال.

أ.د .مارتن هوسلر
قسم طب األعصاب وطب األطفال االجتماعي
وسائل االتصال :المكتب اإلداري
رقم الهاتف+49 (0) 241 80-88773 :

•الغشاء المخاطي والجهاز المناعي
•التهابات الجهاز العصبي المركزي
•اضطرابات حركة األمعاء

ويستفيد ما يقرب من  4500طفل في كل عام من الرعاية الطبية التي يوفرها هذا
القسم ،الذي يضم وحدة عناية مركزة خاصة به ،وجناحً ا متعدد التخصصات لألطفال
الذين خضعوا لعمليات جراحية .كذلك ،يوفر القسم التشخيص عن طريق التصوير
بالرنين المغناطيسي لألطفال .ويمكن للقسم أيضًا استيعاب أحد الوالدين كمرافق
للمريض .ويوجد أخصائي معتمد دائمًا ضمن الفريق ،حتى في حالة األمراض النادرة.

أ.د .تورستن أورليكوسكي
قسم علم حديثي الوالدة
وسائل االتصال :المكتب اإلداري
رقم الهاتف+49 (0)241 80-89380 :
رقم الفاكس+49 (0) 241 80-82437 :
neonatologie@ukaachen.de

أ.د .أودو كونتني
قسم أمراض الدم ،واألورام،
وزرع الخاليا الجذعية لألطفال
وسائل االتصال :المكتب اإلداري
رقم الهاتف+49 (0)241 80-88892 :
رقم الفاكس+49 (0) 241 80-82481 :
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المدير
أ.د .غونتر كيرست
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،إنغ كايزر
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-88981 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82450 :
kinderkardiologie@ukaachen.de

قسم
طب قلب األطفال

الخدمات الطبية
•األمراض القلبية الوعائية الخلقية والمكتسبة لدى  األطفال واليافعين
•ارتفاع ضغط الدم الرئوي ،واعتالل عضلة القلب ،وقصور القلب
•الطرق العالجية الباضعة الطفيفة  /بالقثطار  (على سبيل المثال :استبدال صمام
الجذع الرئوي بطريق القثطار)
•عدم انتظام ضربات القلب لدى المرضى األطفال ،ولدى البالغين الذين يعانون من
عيوب القلب الخلقية ()ACHD
•التخلص من اضطراب النظم بطريق القثطار وبدون أشعة سينية ،باستخدام  نظم
تخطيط حديثة ثالثية األبعاد  
•عيوب القلب الخلقية لدى البالغين ()ACHD
•التصوير القلبي بالرنين المغناطيسي

يشغل الدكتور "كيرست" منصب مدير عيادة طب القلب لألطفال في مستشفى جامعة
"آخن" منذ  1يوليو  .2016وبالتعاون مع فريقه ،نجح في توسيع نطاق الخدمات في
مجال أمراض القلب لدى األطفال .وتقدم العيادة العالج لجميع أمراض القلب ،مثل
قصور القلب إلى اضطراب النظم ،وأمراض القلب التاجية ،وأمراض صمام القلب.
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تركيز البحوث
•الفيزيولوجيا المرضية وعالج قصور القلب
•استخدام الدارة المتوازية لعالج فشل البطين األيسر أو األيمن
•اإلجراءات التي تتم بطريق القثطار لعالج ارتفاع ضغط الدم الرئوي
•الدراسات التطويرية والحيوانية للنظم  /لألجهزة الجديدة  بطريق القثطار
•تطوير إجراءات استئصال جديدة تشخيصية وبطريق القثطار  لحاالت اضطراب
النظم عقب العمليات الجراحية المعقدة لدى مرضى عيوب القلب الخلقية
•الفيزيولوجيا المرضية للدارة خارج الجسم
•النتائج طويلة المدى والعوامل المؤثرة بعد عمليات استبدال الشرايين ،وإجراء
"فونتان" المعدّل ،وجراحة تضييق برزخ األبهر

وينصب تركيز القسم على استبدال صمام الجذع الرئوي بطريق القثطار والفيزيولوجيا
الكهربية التداخلية ،والتخلص من اضطراب النظم بطريق القثطار لدى األطفال
والمرضى الذين يعانون من عيوب القلب الخلقية ،ال سيما بعد عمليات القلب المعقدة.
وأهم ما يميز القسم هو عمليات االستئصال بطريق القثطار بدون األشعة السينية.

المدير
أ.د .جوستوس ب .بيير
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،كريستيان غورجلز
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89700 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-82448 :
plastische-chirurgie@ukaachen.de

قسم
جراحة التجميل ،وجراحة اليدين والحروق

الخدمات الطبية
•الجراحة التجميلية والترميمية لشكل الجسم  والخلل الوظيفي
•الجراحة المجهرية لترميم عيوب الجذع واألطراف العليا والسفلى
•جراحة الثدي (بما في ذلك إعادة الترميم ذاتي المنشأ من ثدي اإلناث بعد عمليات البتر)
•زرع الجلد للجروح المزمنة أو عالج  أورام الجلد
•جراحة األعصاب الطرفية (على سبيل المثال لمتالزمة األنفاق الرسغية والمرفقية)  ،
بما في ذلك ترميم األعصاب الثانوية
•جراحة اليدين
•مركز مخصص لضحايا الحروق الشديدة
•الجراحة الترميمية بعد اإلصابة بالرضوخ والحروق الشديدة
•عالج الندوب والجراحة الترميمية بعد اإلصابة بالرضوخ والحروق الشديدة

يشغل الدكتور "بير" منصب رئيس قسم جراحة التجميل ،وجراحة اليدين والحروق منذ
عام  .2017أكمل الدكتور "بيير" دراساته في الطب البشري وتلقى تدريبه المتخصص
في الجراحة التجميلية (حيث حصل على لقب أكاديمي إضافي في جراحة اليدين) أوالً
في "فرايبورغ" ،ومنها انتقل إلى "جامعة إرالنجن" ،حيث شغل منصب مساعد المدير
الطبي هناك.

تركيز البحوث
•تطوير استراتيجيات استبدال األنسجة  ("هندسة األنسجة") للعديد من أنواع من
األنسجة
•البحوث في مجال الخاليا الشحمية والخاليا الجذعية
•تحليل عوامل النمو الخاصة باإلجراءات التجديدية

يتمتع قسم جراحة التجميل ،وجراحة اليدين والحروق بشهرة دولية ممتدة .وإلى جانب
ما يتمتع به من شهرة سابقة في عالج المرضى الذين يعانون من الحروق وآثار ما بعد
التعرض للحروق ،يجري العمل على ابتكار أساليب ومجاالت تركيز رئيسية جديدة،
مثل جراحة الثدي ،وال سيما جراحة ترميم الثدي المجهرية ،وجراحة الترميم المجهرية
متعددة التخصصات ،وجراحة اليدين ،تحت إشراف الدكتور "بيير".
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المدير
أ.د .توماس-أليكساندر فوجيلي
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،سيبيل مالمان
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-89374 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-83441 :
smallmann@ukaachen.de

قسم
طب الجهاز البولي

الخدمات الطبية
•استئصال البروستاتا العصبية بمساعدة الروبوت (دا فينشي)
•استئصال البروستاتا في حاالت األمراض المتقدمة موضعيًا
•استئصال البروستاتا الناجم عن فشل اإلشعاع
•المعالجة الكثيبة لسرطان البروستاتا بالجرعات العالية  /المنخفضة
•تحويل مجرى البول الحصوري وغير الحصوري (المثانة البولية ،والجيبة)
•الجراحة الترميمية المعقدة لإلحليل والحالب
•الفحص األحيائي االندماجي للبروستاتا
•العالج الضوئي واستئصال أورام المثانة
•الجراحة الجذرية والموفرة للنيفرون لسرطان الخاليا الكلوية ،واسئصالها عن طريق
الترددات الراديوية
•استئصال العقد اللمفية في حاالت سرطان الخصية
•العالج الكيميائي لألورام البولية التناسلية الخبيثة
•العالج الجراحي والمفتت للحصاة في حاالت التحصي البولي (الحصى الكلوية)
•الجراحة الترميمية لحاالت الشذوذ التشريحي لألعضاء التناسلية ،بما في ذلك المبال
التحتاني ،والمبال الفوقاني ،والحثل الموضعي ،والجريان الرجوعي
•إدارة سلس البول لدى اإلناث والذكور

أصبح الدكتور "فوجيلي" مديرً ا ورئيسًا لقسم طب الجهاز البولي في عام  .2016وقبل
ذلك ،شغل منصب نائب رئيس عيادة طب الجهاز البولي في "جامعة دوسلدورف"،
وبعدها رئيس قسم طب الجهاز البولي في "مركز آخن الطبي" .ويعد الدكتور "فوجيلي"
متخصصًا في علم األورام والتقنيات الباضعة الطفيفة ،إال أن تخصصه األساسي هو
الجراحة الكاملة وتحويل مجرى البول ،بالتعاون مع قسم الجراحة وقسم أمراض النساء.
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تركيز البحوث
•اإلمراض الجزيئي والتشخيص المبكر للسرطان البولي التناسلي
•العالج الطبي المبتكر للسرطان التناسلي النقيلي
•هندسة األنسجة :الحالب االصطناعي والمثانة البولية
•الجراحة الكاملة متعددة التخصصات لتحويل مجرى البول واستئصال األورام الخبيثة
لمختلف أورام الظهارة البولية
•الجراحة الموجهة بالتصوير المقطعي باإلصدار البوزيتروني لمستضد الغشاء النوعي
للبروستاتا

كذلك ،يوجد قسم متخصص في جراحة المسالك البولية لألطفال برئاسة الدكتور
"رورمان" ،وقسم آخر للروبوتات برئاسة الدكتور "باخ".
ويوجد تركيز آخر للعمل السريري للدكتور "فوجيلي" يتمثل في استئصال البروستاتا
الجذري الموفر للعصب ،واستئصال األورام الكلوية الموفر للنيفرون.
ً
مركزا إقليميًا رائ ًدا لعالج سرطان الظهارة
هذا ،ويعد قسم طب الجهاز البولي
البولية ،باستخدام األساليب المحافظة .وتمثل التقنيات الحديثة مثل الجراحة اآللية،
وتفتيت الحصوات خارج الجسم بالموجة الصدمية ،وأساليب االختزاع الموجه رقميًا،
الموضوعات الرئيسية للعمل العلمي والسريري بالقسم.

المدير
أ.د .مايكل جاكوبس
وسائل االتصال :المكتب اإلداري ،هايكا ماير
رقم الهاتف ı +49 (0)241 80-80832 :رقم الفاكس+49 (0)241 80-83037 :
hmeier@ukaachen.de

قسم
الجراحة الوعائية

الخدمات الطبية
•اإلجراءات المفتوحة والوعائية الداخلية لألمراض األبهرية في الصدر والبطن
•عالج مرض انسداد الشرايين في الساقين ،بما في ذلك المرضى الذين يعانون من السكري
•جراحة الشريان السباتي
•اإلجراءات الجراحية للوصول إلى األوعية الدموية (تحويالت مرضى الغسيل الكلوي)
•عالج األمراض الوريدية الطرفية والمركزية ،بما في ذلك الدوالي ،والخثار الوريدي
العميق ،والمتالزمة التالية للخثار
•العالج متعدد التخصصات لألمراض الوعائية في "مركز آخن ماستريخت لألوعية
الدموية المعتمد األوروبي" على يد فريق من أخصائيي األشعة ،وأطباء األوعية،
وأطباء األمراض القلبية ،وأطباء األمراض العصبية

يشغل الدكتور "جاكوبس" منصب مدير قسم الجراحة الوعائية منذ عام  .2005وبعد
تلقيه تدريبه الجراحي العام في مستشفى "ماستريخت الجامعي" ،تخصص في الجراحة
القلبية الوعائية في "معهد تكساس للقلب" في هيوستن .كذلك ،شغل منصب أستاذ
ورئيس قسم الجراحة الوعائية في  "المركز الطبي األكاديمي"  في أمستردام من عام
 1993حتى عام  .2000بعد ذلك ،أصبح رئيسًا لقسم الجراحة في المركز الطبي التابع
لجامعة ماستريخت في عام  ،2000وعمل في كال المركزين في "آخن" و"ماستريخت"
منذ عام .2005

تركيز البحوث
•استراتيجيات حماية الحبل الشوكي ،واألعضاء الحشوية ،والكلى خالل العمليات
الجراحية األبهرية الممتدة
•الرصد العصبي خالل العمليات الجراحية السباتية واألبهرية

ويشتهر المركز الوعائي بأنه موقع اإلحالة الوطني الخاص بعمليات األبهر المعقدة ،وال
سيما بالنسبة للعمليات المفتوحة والداخلية الوعائية الصدرية والبطنية .ويعكس الفريق
متعدد اللغات (الذي يتحدث األلمانية ،واإلنجليزية ،والفرنسية ،والهولندية ،والعربية)
الطابع الدولي الذي يتميز به هذا القسم ،بما له من خبرة واسعة في التعامل مع المرضى
األجانب ،وكذلك الهيئات وشركات التأمين األجنبية أيضًا.
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المكتب الدولي
يسر المكتب الدولي الرد على جميع استفساراتكم المتعلقة بإقامتك في مركز "."Uniklinik RWTH Aachen
ّ
ضا.
إننا نحرص أشد الحرص على دعمكم والوقوف بجانبكم خالل مرحلة اإلجراءات التنظيمية الالزمة لعالجكم ،ونهتم بجميع اإلجراءات اإلدارية أي ً
كذلك ،نسعى إلى مساعدتكم بكل سرعة وكفاءة ،فيما يتعلق بكل ما قد يساوركم من مخاوف طبية .وبذلك ،نحافظ على أعلى مستويات السرية المطلوبة.

تعريف سريع بخدماتنا
•التواصل الدائم مع األقسام
•تحديد المواعيد وتنظيمها
•حساب تقديرات التكاليف (استنا ًدا إلى تقرير النتائج التشخيصية)
•تنسيق عملية إصدار الفواتير وتحصيلها
•توفير خدمات اإلقامة والترجمة وسدادها

وسائل االتصال:
المكتب الدولي
رقم الهاتف+49 (0)241 80-89658 :
رقم الفاكس+49 (0)241 80-3389658 :
international-office@ukaachen.de
يقع مكتبنا في مدخل القاعة الرئيسية لمركز " ،"Uniklinik RWTH Aachenوتبدأ
مواعيد العمل به من الساعة  7:30صباحً ا وحتى  4مسا ًء (من االثنين إلى الجمعة)

من اليسار إلى اليمين" :بيرجيت بريوث" ،و"أليكساندرا ماير" ،و"د .أورسوال فابري" (الحاصلة على ماجستير في الصحة العامة) ،و"كريستين ريف-مالمان" ،و"تاتيانا ليل".
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approach
Eco-access route

Only public transport and
cycles

Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen, Germany
+49 (0)241 80-0 :رقم الهاتف
+49 (0)241 80-82460 :رقم الفاكس
info@ukaachen.de
www.ukaachen.de

Uniklinik RWTH Aachen
Pauwelsstraße 30
52074 Aachen, Germany
رقم الهاتف+49 (0)241 80-0 :
رقم الفاكس+49 (0)241 80-82460 :
info@ukaachen.de www.ukaachen.de
المكتب الدولي
بيرجيت بريوث
رقم الهاتف+49 (0)241 80-89658 :
رقم الفاكس+49 (0)241 80-3389658 :
international-office@ukaachen.de

دمغة الناشر:
الناشرUniklinik RWTH Aachen (AöR) :
المسؤول :الدكتور /ماثياس براندستادتر
التصميم والتنفيذKLENK | Werbeagentur, Düsseldorf :
الصور :قسم التصوير المركزي التابع لمركز ( ،)UKAشركة "فوتوليا"

