ً
أهل بكم أجمعين!
يسعدنا اهتمامكم بخدماتنا الطبية ،ونرحب بكم في المستشفى .يقدم أطباءنا وأطقم
التمريض المتخصصون لدينا أعلى مستوى من الرعاية الطبية باالستعانة بأحدث
المعدات التقنية لتوفير الدواء على أعلى مستوى.
إننا نركز دومًا على تزويدك بأفضل عالج طبي ورعاية تمريضية ممكنة .ففي كل يوم
يعمل أطبائنا وممرضاتنا وموظفينا يعملون بجد حتى تستمتع بإقامة مريحة وسوف
يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتك على استردادك لصحتك.
هذا مع العلم أن عياداتنا ومعاهدنا وإداراتنا الداخلية المتخصصة تشمل جميع
التخصصات الطبية تقريبًا.
ورغبة في تحقيق أفضل النتائج العالجية ،يعمل االختصاصيون لدينا بشكل وثيق مع
بعضهم بعضًا في مراكز متعددة التخصصات وذات جودة معتمدة لضمان تلقيك للعالج
الفردي األمثل وحصولك على أفضل مستويات الرعاية وف ًقا ألحدث
خيارات التشخيص والعالج الطبية والمبادئ التوجيهية الدولية للجمعيات الطبية.
وباإلضافة إلى ذلك ،يعمل طاقم التمريض لدينا بما يصب في صالح المرضى
ويركزون على الرعاية الفردية للمرضى وأفراد أسرهم ،مع مراعاة االحتياجات
الثقافية الفردية والخاصة.

» باإلضافة إلى خبرتنا في مجال القلب واألوعية الدموية وأمراض
الرئة والعناية المركزة ،فإننا نوفر تشخيصات حديثة ومتعددة
التخصصات في بيئة مريحة تتيح االسترخاء وسط المحيط اآلمن
لمستشفانا الحديث والمنظم تنظيما جي ًدا« .
أمراض القلب واألوعية الدموية والرئة هي األكثر شيوعًا في عصرنا .ولذلك ،فقد
كرسنا أنفسنا للوقاية من هذه األمراض وتشخيصها وعالجها.
فلدينا فريق من كبار المتخصصين الحاصلين على أعلى الشهادات العلمية في أقسام
أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الرئة،
والرعاية المركزة من أجل توفير أفضل رعاية لمرضانا .كما تتيح لنا مرافق
التشخيص الحديثة وأحدث األساليب العالجية عالج أمراض القلب واألوعية الدموية
على أعلى مستوى .ويتميز هذا المركز بالمرونة في المواعيد وقصر أوقات االنتظار
ووجود مكتب مخصص للطب الباطني العام.

وال تنطبق اإلجراءات القياسية المعمول بها على األطباء وحدهم ،بل على أطقم
التمريض أيضًا بما يضمن توفير عالج ورعاية يتسمان بالجودة للمرضى الذين في
عهدتنا.

ونحن عازمون على أن توفر خدماتنا أعلى مستويات
الرفاهية للمرضى .لذلك ،فإننا نهتم اهتمامًا بال ًغا بمدحكم واقتراحاتكم وآرائكم
وشكاواكم .إننا نتطلع دائمًا إلى الحصول على تعليقاتكم الشخصية.

وتغطى جميع تكاليف رعاية المرضى من التأمين الصحي العام أو إحدى شركات
التأمين الصحي الخاصة .يمكن توفير عالج مخصص على يد المدير الطبي ،كما يمكن
حجز غرفة فردية.

ً
جزيل على زيارة مواقعنا.
ونشكركم شكرً ا
ونأمل أن تكونوا قد استمتعتم بتصفح مواقعنا
ونرجو أن نرحب بكم قريبًا.

وبفضل موقعنا المركزي القريب من مطار كولونيا/
بون ومطار دوسلدورف الدولي،
وتحظى عيادة سنا ريمشيد بسمعة طيبة
تتجاوز النطاق المحلي وتؤدي دورً ا رئيسيًا
في توفير الرعاية الصحية لمنطقة راين-رور.

مع تحياتي بوركارد سيفرز
األستاذ ورئيس

عيادة سنا ريمشيد
المستشفى التعليمي األكاديمي
قسم الطب الباطني
وأمراض القلب
واألوعية الدموية والصدرية
والعناية المركزة
Burger Straße 211
 | D-42859 Remscheidألمانيا
هاتف +49 21 91/ 13 - 40 00
جوال +49 21 91 / 13 - 40 72
فاكس +49 21 91 / 13 - 40 09
burkhard.sievers@sana.de
www.sana-klinikum-remscheid.de

القسم العام والتدخلي ألمراض القلب
واألوعية الدموية والرئة ،والعناية المركزة
يعتني قسم أمراض القلب واألوعية الدموية ،وأمراض الرئة والعناية المركزة ،في
المقام األول بعالج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والرئة واألوعية
الدموية .حيث تمثل األمراض التي تصيب هذه األجهزة أكثر من  ٪50من جميع
انتشارا احتشاء عضلة
األمراض والوفيات على مستوى العالم ،ومن أكثر األمراض
ً
القلب وعدم انتظام ضربات القلب واضطرابات السعال وسرطان الرئة والسكتات
الدماغية.
وكثيرً ا ما تمثل هذه األمراض خطرً ا على الحياة وتتطلب قدرً ا كبيرً ا من المعدات
التقنية للتشخيص والعالج .ولهذا السبب لدينا فريق من االستشاريين أصحاب الخبرة
الكبيرة في أمراض القلب واألوعية الدموية والرئة والعناية المركزة ممن يعملون على
مدار الساعة ،كما نتعاون مع عيادات ميديال وعيادات جراحة األوعية الدموية األخرى
وكذلك مع عيادة األعصاب ومع قسم األشعة لدينا.
وتعمل عيادة القلب واألوعية الدموية والرئة والعناية المركزة على مدار الساعة
( 24ساعة يوميًا) لتستقبل جميع المرضى الذين يعانون من أمراض القلب واألوعية
الدموية والرئة سواء أكانت الحاالت في طور االشتباه أو شخصت بالفعل .إن عيادتنا
لديها القدرة على تنفيذ جميع التدابير التشخيصية والعالجية وتشتهر على الصعيدين
المحلي والدولي بتوفيرها لخدمات الوقاية والعالج للمرضى الذين يعانون من أمراض
القلب واألوعية الدموية.

الخدمات المتوفرة في قسم القلب:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

فريق الطوارئ على مدار  24ساعة لعالج احتشاء عضلة القلب الحاد وغيرها من
حاالت الطوارئ في مختبر قسطرة القلب واألوعية الدموية
وحدة تصوير األوعية التاجية ثنائية السطح (جميع التدخالت عن طريق الجلد بما في
ذلك القضيب المعدني والدعامات الناضحة بالدواء ببطء والبالونات ،والعالج بخزعة
عضلة القلب ،ورأب الصمام ،وزراعة الصمام األبهري عبر القسطرة ،واستبدال
صمامات القلب التدخلية ،وإغالق زائدة األذين األيسر ،وإغالق ثقب الحاجز األذينى/
الثقب البيضاوي القلبي ،وفحوصات ما قبل عمليات زرع القلب)
تخطيط القلب بالصدى مع الترميز اللوني وتوصيف األنسجة
تخطيط القلب بالصدى عبر المريء
فحص اإلجهاد بالصدى وفحص اإلجهاد عبر التصوير بالرنين المغناطيسي
أجنحة متخصصة لتشخيص أمراض القلب والرئة الحادة بالموجات فوق الصوتية
والدوبلكس الملون لفحص األوعية الدموية بالكامل
زراعة أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة رجفان القلب وأجهزة إعادة
التزامن
جهاز مراقبة نبضات القلب الخارجي والمغروس
الفحص والعالج الجسماني الكهربي التداخلي

يعد قسم أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الرئة والعناية المركزة في عيادة
سنا ريمشيد هو المستشفى الوحيد في المدينة التي تضم مختبرات للقسطرة القلبية.
ويعمل بالمركز موظفون على مدار  24ساعة يوميًا لضمان إغاثة مرضى احتشاء
عضلة القلب ،سواء في المدينة أو في المنطقة ،عبر إعادة فتح الشريان التاجي على
الفور ،على النحو الموصى به في المبادئ التوجيهية العالمية .تضمن وحدة العناية
المتوسطة والمركزة حصول المرضى في أسرع وقت على العالج المناسب بعد
التدخل.

الخدمات المتوفرة في قسم الرئة:
يقدم القسم خدمات وقائية وتشخيصية وعالجية لجميع األمراض الكبيرة التي تصيب
الرئة والجهاز التنفسي.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اختبارات وظائف الرئة (تخطيط تحجم الجسم ،قياس التنفس)
اختبار غازات الدم
اختبار كفاءة مرور األوكسجين من الرئة الى الدم
اختبار جهد القلب حال التنفس
التشخيص فوق السمعي
المشعاب التشخيصي ،بما في ذلك عمليات عالج السرطان الحديثة
اختبار خاليا غسل القصبات واألسناخ
تشخيص توقف التنفس أثناء النوم
قسطرة الجانب األيمن من القلب مع تحدي موسع األوعية

الخدمات المتاحة في قسم األوعية الدموية:
يتعاون أخصائيون متمرسون من المستشفيات واألعمال الطبية في مجموعة كبيرة من
التخصصات ألجل تزويد المرضى بعالج متعدد التخصصات .وبهذه الطريقة نضمن
حصول جميع المرضى على أفضل عالج يناسب احتياجاتهم .فنحن نقدم كل ما يحتاجه
مرضى األوعية الدموية في مكان واحد  -ابتداء من التشخيص وحتى العالج .فنحن
نعالج جميع األمراض الشريانية والوريدية .ولنا عناية خاصة بالتصوير غير االنتهاكي
والعالج التدخلي (الدعامات) .ونعمل عن كثب مع زمالئنا في قسم جراحة األوعية
الدموية.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أشعة التشخيص الكامل :دوبلكس ,مقطعية ,الرنين المغناطيسي ,األوعية الدموية
العالج التدخلي للتضيق الطرفي (الدعامات ،الرأب الوعائي عبر التجويف بطريق
الجلد)
العالج التقليدي  /التدخلي للعرج المتقطع
العمليات
العالج التقليدي للدوالي الوريدية
االستشارات الشاملة للمحافظة على حالة األوعية الدموية وعالجها
أشعة دوبلكس على األوعية الدموية
تخطيط التحجم للمنعكس الطرفي للضوء
تخطيط الخطوات بالذبذبات
تخطيط تحجم االنسداد الوريدي
عالج أمراض األوعية الدموية االلتهابية
عالج حاالت الطوارئ على مدار  24ساعة وتوفير العناية المركزة لها
عالج الجروح المزمنة ،والعالج بالتفريغ
استشارات عالج القدم ،والرعاية المتكاملة للقدم السكري

