كلينيكوم دورمتوند
املستشفى األكادميي التعليمي
بجامعة ُمنْستَر

قسم جراحة املسالك البولية
مبستشفى دورمتوند

مركز سرطان البروستاتا بدورمتوند

مركز النحكم البولي بدورمتوند
مركز األورام متعدد التخصصات بدورمتوند

مركز اجلراحات الدقيقة

""MIC
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مريضنا العزيز

إنه لشعور طيب ان تعرف مدى جودة العناية بك عند
وقوع املرض وهذا يعني أيضا أن نكون على علم تام
بجميع اخليارات املتاحة لك في العيادة التي تعاجلك.
من خالل هذا الكتيب ،نود أن أن نعطيك حملة عامة
عن عروض ومجاالت اختصاص قسم جراحة املسالك
البولية في مستشفى دورمتوند .نحن نريدك أن تشعر
بالراحة في جميع األوقات  ،و أن تعرف أنك دائما في
أيد أمينة.
في مستشفانا فريق متخصص من األطباء
املتمرسني ،باإلضافة إلى طاقم متريضي مؤهل ،
وطاقم للعالج الطبيعي  ،والعالج النفسي ملرضى
األورام يعملون معا ملساعدتك في احلصول على
األفضل في أقرب وقت ممكن .باإلضافة إلى هذه
الرعاية الطبية املتميزة  ،نحن أيض ًا نقدم لكم أحدث
وأفضل وسائل الراحة من غرف حديثة مزودة
بحمامات وأجهزة تلفاز وراديو وهواتف .عدد املرضى
الذين وضعوا ثقتهم في دراية وكفاءة فريقنا الطبي في
ازدياد مستمر ،وهذا مؤشر واضح على درجة عالية
من الرضا من مرضانا.
نحن نأمل أن ترضى أنت أيضا بشكل تام عن
رعايتنا لك  ،ولسوف نفعل كل ما بوسعنا لضمان
ذلك .هذا يعني أيض ًا أننا نرحب دائما بأي أسئلة
أو مقترحات قد تكون لديك .الرجاء عدم التردد في
التحدث معنا بحرية.

مجاالت العالج الرئيسية لدينا في حملة
 جراحة األورام الكبيرة.
 مناظيرجتويف البطن (اجلراحة من ثقب املفتاح).
 العالج الكيميائي.
 سلس البول.
 حصوات الكلى واملسالك البولية.
 مناظير املسالك البولية.
 تضخم البروستاتا احلميد.
 سرطان اخلصيتني والقضيب.
 ضعف االنتصاب.
 العقم و إعادة اخلصوبة.
 اجلراحات الترميمية للمسالك البولية.
نظرة عن كثب إلى قسم جراحة املسالك البولية
هذا القسم ،والذي هو األقدم من نوعه واألطول تاريخ ًا
في أملانيا  ،يعالج املرضى منذ أكثر من  100سنة.
مع ما يقرب من  4500مريضا وأكثر من 5000
من املرضى اخلارجيني في السنة  ،يعتبر قسمنا
واحد من أكبر أقسام املسالك البولية في أملانيا.
فريقنا من املتخصصني املؤهلني  -من رئيس القسم
للفريق البحثي  -يستخدم أحدث التقنيات اجلراحية
والعالجية ،ويتعامل مع جميع جوانب هذا املجال
التخصصي باستثناء زرع الكلى .نحن نعمل في القمة
بالنظر آلخر املستجدات في العلوم الطبية .بفضل
تشكيل وتوثيق مركز "برو دو"  ،مركزنا لسرطان
البروستاتا  ،ومشاركتنا في "أونكو دو"  ،مركز
السرطان متعدد التخصصات  ،ومركز "كونتيننتس
دو"  ،مركزنا للسلس البولي  ،نحن قادرون على توفير
أعلى معايير اجلودة في مجال الرعاية الطبية لكم على
مدار الساعة مع أفضل مستويات اخلدمة – مع ًا
حتت سقف واحد.
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جراحة األ ورام الكبيرة
هذا هو محط االهتمام التقليدي بالقسم .جميع أنواع
التدخل اجلراحي التي تصل الى حد اجلراحات شديدة
التعقيد ومتعددة التخصصات (على سبيل املثال
أورام الكلى التي متتد في الوريد األجوف السفلي
حتى تصل إلى القلب) يتم إجراؤها بشكل منتظم ،
وكذلك جميع أنواع جراحات حتويل البول مع التحكم
البولي(املثانة التخليقية على سبيل املثال) .العدد
الكبير من احلاالت التي نعاجلها وخبرة فريقنا املمتازة
في هذا املجال جعلتنا اخليار االول للمرضى من
مختلف أنحاء أملانيا وكذلك من اخلارج.

العمليات من خالل "ثقب املفتاح"
في عام  2005أصبح قسمنا مركز للجراحات الدقيقة
في املسالك البولية  ،واملعروف باسم مركز " "MICمنذ
ذلك احلني  ،وسرعان ما تطور الى واحد من املراكز
الرائدة في أملانيا .مزايا هذه التقنية واضحة:
 اجلسم يتعرض إلجهاد أقل.
 التعافي بعد اجلراحة أسرع.
يستطيع املرضى بشكل إجمالى حتمل هذه التقنية
بشكل أفضل من اجلراحة املفتوحة.
ميكن عالج األمراض احلميدة وكذلك اخلبيثة باألعضاء
البولية واجلنسية بهذه الطريقة  ،وقد أجريت في الفترة
من منتصف  2005إلى نهاية عام  – 2012على سبيل
املثال  -ما يقرب من  2.000جراحة الستئصال
البروستاتا اجلذري ملرضى سرطان البروستاتا
باستخدام هذه التقنية.وباعتبارنا واحد من أقسام
املسالك البولية القليلة في أملانيا  ،نحن جنري ك ًال
من اجلراحات التقليدية "املفتوحة" والدقيقة لسرطان
البروستاتا بأعداد كبيرة.
باإلضافة إلى ذلك  ،استئصال الكلية كليا و جزئيا ،
واستئصال الكلية واحلالب معا  ،واجلراحات الترميمية
حلوض الكلية ،وجراحة جيوب املثانة  ،وجراحة السلس
البولي  ،واالستئصال الكلي للمثانة .وفي عام 2009
أجرينا أول جراحة منظارية في أوروبا لالستئصال
اجلذري للبروستاتا بواسطة نظام فري هاند
) (Free Handالروبوتي.
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"برو دو" مركز سرطان البروستاتا
تشكيل "برو دو"  -مركز سرطان البروستاتا
بدورمتوند  -في عام  2008يوضح بؤرة االهتمام
بقسمنا ،كما تضمن الصالت الوثيقة بني القطاعات
املختلفة داخل وخارج املستشفى الرعاية املثلى
للمرضى في جميع مراحل املرض .لتزويدك بأفضل
رعاية ممكنة  ،يعمل خبراء املسالك البولية والعالج
باإلشعاع وعلم األورام وعلم األمراض والطب النووي
واألشعة التشخيصية ومركزالتحكم البولي والعالج
الطبيعي والنفسي ووحدة توكيد اجلودة وعيادات
املسالك البولية اخلاصة معا يدا في يد  ،و بأسلوب
متكامل؛ كما أن نتائج العالج يتم حتليلها علميا
وتقييمها بانتظام.
ضمن نطاق مساعداتها املالية للبحوث  ،تدعم
الرابطة األملانية ملكافحة السرطان مشروع بحثي
تعاوني يجرى من جانب عيادة املسالك البولية مع
جامعة اليبزيج للحصول على مزيد من املعلومات حول
مدى جودة حياة املرضى الذين يعانون من سرطان
البروستاتا.

"أونكو دو" مركز األورام متعدد التخصصات
ترتبط عيادة املسالك البولية أيضا مبركز "أونكو دو"
 مركز أورام متعدد التخصصات يشمل كل أقساماملستشفى  -حيث يعالج املرضى الذين يعانون
من أورام معقدة أو نادرة .في هذا املركز يتباحث
اختصاصيني من مختلف األقسام  ،ومن ثم يضعون
خطة عالج فردية لكل مريض.
العالج الكيميائي
يتلقى املرضى املصابون بأورام متقدمة العالج الالزم
بالعقاقير كمرضى داخليني أو خارجيني حتت إشراف
أخصائيني طبيني وطاقم متريض مؤهلني بشكل متميز،
وميكن أيضا للمعاجلني النفسيني املشاركة في برنامج
العالج ومتابعته.
حصوات الكلى  -مشكلة واسعة االنتشار
تصل نسبة السكان الذين يعانون من حصوات الكلى
في مرحلة ما خالل حياتهم الى  14باملائة ؛ وفي كثير
من األحيان بشكل متكرر .في "كلينيكوم دورمتوند"
 ،تستخدم أحدث طرق العالج جميع ًا بشكل منتظم
وعلى أعداد كبيرة من املرضى .وتشمل هذه األساليب
التفتيت باستخدام املوجات الصدمية من خارج
اجلسم ) ،(ESWLومناظير احلالب باستخدام املناظير
الصلبة واملرنة إلزالة احلصوات بعد تفتيتها باستخدام
املوجات الصادمة أو الليزر ،باإلضافة إلى عمليات
حصوات الكلى بدون شق اجللد ) ، (PCNLواستخراج
حصوات الكلى باجلراحة املصغرة ).(mini PNL

عمليات بدون شق اجللد
من بني أكثر العمليات التي جترى بشكل متكرر في
القسم ما يسمى "اجلراحة باملنظار" وهي جراحات
مصممة لعالج تضخم البروستاتا احلميد وأورام املثانة
السطحية .ميكن أيضا عالج أورام املثانة باستخدام
تقنية خاصة تسمى فحص املثانة باملنظار املشع .هذا
األسلوب يستخدم صبغ مشع إلظهار األورام  ،مما
يجعل من األسهل متييزها وإزالتها.

"كونتيننتس دو" مركز التحكم البولي
ويتم التركيز بشكل خاص أيضا على عالج سلس
البول (ضعف املثانة) في الرجال والنساء .مركز
التحكم البولي متعدد التخصصات  -مصدق من
اجلمعية األملانية للتحكم البولي  -تأسس لهذا الغرض.
يعمل األخصائيني من مجاالت املسالك البولية
وأمراض النساء واجلراحة العامة وجراحة األطفال
وأمراض األعصاب والعالج الطبيعي معا في تعاون
وثيق في مركز التحكم البولي .ونتيجة لذلك ميكن اآلن
تطبيق وسائل الفحص والعالج احلديثة في الروتني
اليومي .التعاون بني املتخصصني في مركز اجلراحات
الدقيقة ومركز التحكم البولي يتيح إجراء عمليات
سلس البول باستخدام تقنية ثقب املفتاح .الوسائل
التشخيصية املتطورة مطلوبة لضمان جناح عالج
السلس البولي على املدى الطويل؛ وعيادة املسالك
البولية على اتصال بجميع وسائل التشخيص احلديثة
 ،مبا في ذلك قياس ضغط املثانة (ديناميكية التبول)
 أيض ًا باالقتران مع تكنولوجيا األشعة السينية(ديناميكية التبول التليفزيونية) إذا لزم األمر -لتقييم
األمراض الوظيفية باجلهاز البولى السفلى (املثانة
وقناة مجرى البول) باستخدام الصبغة  ،والفحص
باملوجات فوق الصوتية للجهاز البولي العلوي والسفلي
 ،ومناظير املثانة واملهبل؛ وبالتالي  ،فإن جميع
الفحوص الطبية والوظيفية الالزمة ميكن أن تتم حتت
سقف واحد .منذ إدخال عمليات جديدة (تعليق عنق
املثانة والعضلة البولية العاصرة الصناعية) للقضاء
على سلس البول لدى الرجال كذلك  ،فإن قسمنا من
بني األقسام الرائدة في دفع هذه التكنولوجيا .كل
وسائل العالج بالعقاقير  -مبا في ذلك حقن البوتوكس
 تستخدم حاليا في عالج ما يسمى "املثانة زائدةالنشاط".

العمليات الترميمية
احلفاظ على األعضاء أو وظائفها هو أكثر أهدافنا
أهمية في العمليات املميزة التي نقوم بأدائها  ،وهذه
تشمل – باإلضافة إلى عمليات أخرى  -عمليات
احلالب الذي تعرض مث ًال للتلف نتيجة إلصابة أو
عدوى .بالنسبة للتلف الشديد بجزء قصير  ،توجد
تقنيات خاصة متاحة اآلن إلعادة زرع احلالب في
املثانة للحفاظ علي الكلية باجلانب املعني .بالنسبة
للتلف الوظيفي بأجزاء أكثر طو ًال  ،قد يكون من
الضروري استبدال احلالب بأجزاء من األمعاء
الدقيقة.
كما تشمل هذه العمليات الترميمية املعقدة جراحات
مفتوحة على مجرى البول إلصالح ضيق قناة مجرى
البول .في حاالت الضيق القصير يعتبر استئصال
التلف مع إعادة توصيل األجزاء السليمة هو اإلجراء
القياسي ،أما احلاالت حيث التلف أكثر طو ًال فتستلزم
زرع اجللد إلصالح هذا اجلزء.

العيادة اخلارجية ألمراض الذكورة
جميع اخليارات لتشخيص وعالج مشاكل االنتصاب
واخلصوبة ميكن مناقشتها هنا .العمليات التي
تهدف إلى عكس التعقيم (إعادة اخلصوبة) وكذلك
عمليات التحضير للتلقيح االصطناعي
) (MESA/TESEجترى بشكل روتيني ،ومن نافل القول
أن عمليات إعادة اخلصوبة جترى دائم ًا مبساعدة
املجهر اجلراحي.
العيادات اخلارجيةاخلاصة
باإلضافة إلى أوقات االستشارة اخلاصة والعامة و
تلك اخلاصة بأورام اجلهاز البولي  ،هناك أيضا أوقات
استشارة خاصة باجلراحات الدقيقة  ،وسلس البول
(مركزالتحكم البولي)  ،وأمراض املسالك البولية لدى
األطفال ،وأمراض الذكورة والعقم (الصحة اجلنسية
للرجال)  ،والعالج الكيميائي  ،وعالج اآلالم املزمنة ،
وعدوى املسالك البولية والتناسلية.
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اجلراحة مبساعدة
الروبوت:
اجلراحة الروبوتية هي األسلوب األحدث من جراحات
املناظير  ،وتتم مبساعدة الروبوت اجلراحي دافنشي.
اجلراحة الروبوتية في هذا السياق تعد كتكملة
لألساليب األخرى املنصوص عليها في العيادة .في
كل حالة حتسم احلالة الفردية للمريض اختيار
األسلوب األمثل (اجلراحة املفتوحة  ،أو اجلراحة
املنظارية التقليدية  ،أواجلراحة الروبوتية).
الفوائد:
ماذا يستطيع الروبوت اجلراحي أن يفعل  ،و ال
تستطيعه اجلراحة املنظارية التقليدية؟
 رؤية ثالثية األبعاد ) (3Dملكان اجلراحة.
 تكبير أعلى للصورة ،و إيضاح أفضل للتفاصيل
باستخدام نظام الصورة التليفزيونية ) (HDالفائق
اجلودة.
حتريك ثالثي األبعاد) (3Dلآلالت (في كل
االجتاهات).
 زيادة دقة حركات األدوات الدقيقة.
التعويض عن االنحرافات الصغيرة املمكن حدوثها
من قبل اجلراح (مضاد لالهتزاز).

اجلراحة:
مزايا استئصال البروستاتا املنظاري للمريض:
 أسلوب أقل ضررا لألنسجة.
 نتائج جراحية أفضل.
قدر أكبر من األمان في استئصال االورام
واحتوائها جراحيا.
حتكم بولي أعلى بفضل التشريح الدقيق للعضلة
العاصرة لعنق املثانة
(نسبة أقل من السلس البولي).
 قدرة أفضل على احلفاظ على االنتصاب .
 نتيجة أفضل فيما يتعلق بالناحية التجميلية.
 فقدان أقل للدم أثناء اجلراحة.
 انخفاض خطر العدوى في اجلروح.
 التئام اجلروح أفضل وأسرع .
 ألم أقل.
 فترة نقاهة أقصر.

كيف يعمل نظام دافنشي؟
اجلراح يتحكم في اآلالت الدقيقة داخل جسم املريض.
هذه اآلالت ليست سوى بضعة ملليمترات في احلجم.
كما هو احلال في اجلراحة املفتوحة يقرر اجلراح
بيده قطع وحتضيراألنسجة .الروبوت اجلراحي يترجم
حتركات اجلراح بدقة مبساعدة احلاسوب.
نظام دا فنشي:
وقد مت تطوير الروبوت في الواليات املتحدة .اجلهاز
األقدم يعمل هناك منذ عام  .2000في الواليات
املتحدة استئصال البروستاتا باستخدام نظام
دافنشي هو العالج األكثر شيوعا لسرطان البروستاتا
في مراحله املبكرة.
اجلراحة بنظام دافنشي متاحة في قسم جراحة
املسالك البولية لدينا منذ عام  2010،وقد مت جتهيز
هذا النظام احلديث املعقد بتقنية نقل الفيديو)(HD
فائقة الوضوح .كما أن األطراف اجلراحية للروبوت
طويلة  ،وبالتالي حتى املرضى الذين يعانون من
السمنة املفرطة ميكن عالجهم بهذه التقنية اجلراحية.
النظام الذي نستخدمه لديه أربعة أذرع آلية حلمل
اآلالت اجلراحية وميثل أحدث التقنيات املتطورة
املتاحة.
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املعدات والنظام واملشاريع التعاونية

مرافق القسم

العيادة مجهزة ملطابقة أحدث املعايير الفنية في مجال
التكنولوجيا  ،مبا في ذلك أحدث األجهزة الرقمية لألشعة
السينية التشخيصية للحد من مستويات اإلشعاع  ،و
أكثر األجهزة احلالية تطورا لتفتيت حصوات الكلى من
خارج اجلسم بتقنية ) ، (ESWLوأجهزة فحص باملوجات
فوق الصوتية عالية الدقة  ،وشبكات التصوير الطبي
) ، (PACSوفحص املثانة باملنظار املشع  ،وديناميكية
التبول (قياس ضغط املثانة)  ،واجليل اجلديد من أجهزة
الليزر  ،واملجاهر اجلراحية  ،ومناظير جتويف البطن
التليفزيونية ونظم الكاميرات املوجهة آلي ًا للجراحات
الدقيقة.

"مركز التميز"
كمركز للتميز يجري باستمرار إدخال أحدث طرق
اجلراحات الدقيقة في الروتني اليومي (مثل استخدام
النظم املساعَدة بالروبوت ،ومناظير جتويف البطن
من منفذ واحد .....إلخ) .عنابر املستشفي اجلديدة -
والتي افتتحت رسميا في عام  - 2004تتألف حصري ًا
من غرف ذات عدد يتراوح من واحد إلى ثالثة أسرة
وهي رائدة من حيث الكفاءة والراحة .نحن تشارك
أيضا في املشاريع البحثية الضرورية بالتعاون مع
مؤسسات مثل جامعة اليبزيج  ،وكلية الطب بهانوفر
 ،وجامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ ،و جامعة
الرور في بوخوم  ،وجامعة أثينا  ،ومعهد اليبنتس
للبحوث في جامعة دورمتوند .العاملون بالقسم
والشركاء املعاونون حصلوا على جوائز عديدة في
السنوات القليلة املاضية ألعمالهم ونتائجهم البحثية.
والدليل على هذه األنشطة البحثية يتضح أيض ًا في
العديد من األوراق البحثية التي تظهر في املجالت
العلمية األملانية والدولية وكذلك املساهمات املنتظمة في
املؤمترات وامللتقيات الطبية.
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نحن نطلب دعمكم لنا

ساعدونا لنجعل علم
املسالك البولية أقوى

باعتباره واحد من أكبر األقسام وصاحب أطول تاريخ
في املسالك البولية في أملانيا نحن ال نريد فقط مواكبة
التغيرات الكبيرة والتحديات اجلديدة في أحد أكثر
املجاالت ابتكارا في الطب احلديث اليوم  ،بل نريد
أيض ًا أن تلعب دورا نشطا في تشكيل وقولبة هذا
املجال في املستقبل كذلك .في الوقت الذي أصبح فيه
التمويل العام شحيح ًا يضطرقسم جراحة املسالك
البولية في كلينيكوم دورمتوند أيضا إلى االعتماد
على الدعم اخلاص .لكي نستطيع أن نقدم ملرضانا
الرعاية الطبية املتميزة والعناية الشخصية وكذلك حياة
أفضل جودة في املستقبل ،فإن األطراف املهتمة
هي محل ترحيب لتقدمي تبرعات مخصصة الستخدام
محدد ،وسوف تتلقى إيصاال لتبرعك ميكن استخدامه
لإلعفاءات الضريبية.
حساب التبرعات

حساب رقم 001 049 550:
رمز املصرف 440 501 99:
الغرض  37 90 04:جراحة املسالك البولية

من فضلك ال تنسى أن ترفق اسمك وعنوانك مع حتويل
األموال حتى ميكننا أننستخرج لك إيصاال ألغراض
اإلعفاءات الضريبية.

قدم تبرع وقم مبساهمة قيمة نحو
تقدم البحث والتدريس في قسم جراحة املسالك
البولية.
احلفاظ على مواكبة املعدات الطبية والفنية ألحدث
املعايير.
 دعم التدريب والتعليم املستمر لفريقنا .
 تهيئة مناخ طيب ملرضانا.
أنت تفعل الشيء الصحيح ؛ وسوف نتحدث عن ذلك.
نحن نريد ان نظهر لكم تقديرنا لدعمكم .إذا قدم تبرع
كبيرا لقسمنا  ،فمن املمكن أن تسمى مناطق أوغرف
عمل فردية باسم املتبرع السخي .بهذ الطريقة سوف
يتم تكرمي مساهمتكم وتذكركم في املستقبل كذلك.
ملزيد من املعلومات حول هذا املوضوع من فضلك ال
تتردد في االتصال مبدير العيادة ا.د .مايكل تروسّ
 ،الذي سيكون سعيد ًا للرد على أي من أسئلتك
شخصياً.
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الكفاءة املجمعة

املسالك البولية واملراكز
الطبية –
الكفاءة املجمعة

املراكز الطبية
مع ما يقرب من نصف مليون حالة جديدة سنويا يعتبر السرطان حاليا ثاني أكثراألمراض فتك ًا في أملانيا -
بعد أمراض القلب واجلهاز الدوري .في عام  2008قدمت وزيرة الصحة األملانية  -أولال شميت " -اخلطة الوطنية
ملكافحة السرطان" مع جمعية السرطان األملانية  ،و الرابطة األملانية ملكافحة السرطان  ،ومجموعة مراكز األورام
األملانية .الهدف من ذلك هو تقدمي أفضل الرعاية الطبية ملرضى السرطان .أداة هامة في حتقيق هذا الهدف هو
تشكيل أقسام منظمة بشكل مستقل على هيئة مراكز طبية كتلك التي نقدمها في العديد من الطرق املختلفة في
كلينيكوم دورمتوند .من خالل "أونكو دو"  ،و"برو دو"  ،ومركز وستفاليا للثدي نعد نحن من بني الرواد في بناء
املراكز الطبية اجلديدة.
املرضى يجتمعون مع فرق من اخلبراء
مزايا املراكز الطبية للمرضى تكمن في الرعاية واالهتمام الفردي املقدمان من فريق متعدد التخصصات من
املتخصصني القادرين على تطبيق أحدث املستجدات العلمية في هذا املجال .في اجتماعات هذا الفريق يناقش
اخلبراء ويقررون العالج املثالي لكل حالة على حدة .لكل مريض شخص مخصص لالتصال به ألية أسئلة أو
مخاوف  ،وسيحصل على األمثل في الطب والتمريض والرعاية النفسية.
البحوث واألمراض النادرة
على الرغم من العدد الكبير من احلاالت التي نعاجلها  ،فإن كل شكل من األشكال املختلفة من السرطان ميكن
اعتباره مرض نادر ،وباسم البحث العلمى يجب جتميع ومعاجلة هذه احلاالت النادرة لكي نكون قادرين على
التعلم منها ومواصلة حتسني االستراتيجيات العالجية .نتيجة لذلك هناك أشكال أعلى مستوى من التنظيم
مطلوبة لرعاية مرضى األورام التي جتعل من املمكن تطبيق املفاهيم العالجية املالئمة واملبتكرة في عالج حاالت
األورام النادرة أيضاً.
املراكز األخرى في كلينيكوم دورمتوند
باإلضافة إلى مراكز عالج السرطان هناك أيضا مراكز أخرى في كلينيكوم دورمتوند تتخصص في مجاالت
أخرى من مجاالت الطب أو تشارك في تقدمي رعاية أو مشورة خاصة للمرضى  ،وتشمل هذه" :كونتيننتس دو"
 ،باإلضافة إلى "روكِ ن دو" ( مشاكل الظهر) – "هيرتس دو" (أمراض القلب) – "كيدز دو" (أمراض األطفال)
– "بلوتشبندا دو" (التبرع بالدم) .هذه املراكز توفر للمرضى املزايا نفسها املوصوفة سابق ًا  ،واألكثر أهمية من
ذلك االستشارة والكفاءة املجمعة لكل حالة على حدة بفضل عمل الفرق متعددة التخصصات .ميكن العثور على
معلومات عن هذه املراكز من خالل االنترنت في موقعنا ، "www.klinikumdo.de" :أو في كتيبات املركز اخلاصة
باملرضى وهي متوفرة في مكتب االستقبال الرئيسي أو في العنابر.
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معلومات لالتصال بنا

قسم جراحة املسالك البولية
رئيس القسم
ا.د .مايكل تروسّ
املكتب :السيدة /فالتراود دريس
الهاتف(+49) 231 953-18700/-18701 :
الفاكس(+49) 231 953-18790 :
michael.truss@klinikumdo.de
www.klinikumdo.de

أوقات االستشارة:
االثنني واجلمعة من الثامنة صباح ًا وحتى الواحدة
ظهر ًا  ،ومبيعاد مسبق.

أرقام االتصال الألخرى الهامة :
خدمات العيادات اخلارجية لقسم املسالك البولية /
ساعات االستشارة اخلاصة
السيدة ساندر  ،والسيدة يلدرُم (من السابعة والنصف
صباح ًا وحتى الرابعة عصراً)
الهاتف(+49) 231 953-18750/-18760 :
الفاكس(+49) 231 953-18799 :
املكتب املركزي لتحديد املواعيد وتنسيق األسرة
للمرضى الداخليني ومرضى العيادات اخلارجية
السيدة ساندر
الهاتف(+49) 231 953-18750/-18760 :
الفاكس(+49) 231- 953-18799 :

العنابر
 ، NA2رئيسة العنبر :السيدة باربرا شولتس.
الهاتف(+49) 231 953-18221 :
الفاكس(+49) 231 953-18292 :
 ، ND6رئيس العنبر :السيد راينهارد جاست.
الهاتف(+49) 231 953-18761 :
الفاكس(+49) 231 953-18796 :
 ، ND7رئيسة العنبر :السيدة كريستيانا بولت.
الهاتف(+49) 231 953-18771 :
الفاكس(+49) 231 953-18797 :
( ND1الرعاية املتوسطة)
رئيسة العنبر :السيدة سوزانا كابيليتس.
الهاتف(+49) 231 953-18311 :
الفاكس(+49) 231 953-18391 :
الرعاية املركزة بعد العمليات ،
رئيسة العنبر :السيدة كريستا بوت.
الهاتف(+49) 231 953-18410 :
الفاكس(+49) 231 953-18799 :

www.wppt.de

كلينيكوم دورمتوند
املستشفى األكادميي التعليمي
بجامعة ُمنْستَر
 240شارع ُمنْستَر
الرقم البريدي  44145دورمتوند.
www.klinikumdo.de

