
للــحـجـــــز
واإلستعالم

طب و جراحة العظام
مركـــــز تـخصـصــي شـــامـــــل

يقــوم المركــز بالتعامــل مــع المرضــي الذيــن لديهــم مشــاكل فــي مفصلــي 
الركبــة والكتــف ويقــدم خدمــة متكاملــة مــن الفحــص والتشــخيص والعــالج 
العــالج  خدمــة  توفيــر  الــي  باإلضافــة  الجراحــي  غيــر  او  الــالزم  الجراحــي 
الطبيعــي للمرضــي وخدمــة عــالج االآلم المســتعصية مــن خــالل المركــز 

المتخصص لعالج االآلم بالمستشفي.

     يتــم اســتخدام أحــدث التقنيــات الجراحيــة فــي العــالج متضمنــة اســتخدام  
المناظير الجراحية المخصصة للمفاصل.

     تشــمل الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز إعــادة التأهيــل للرياضييــن وتوفيــر 
الحلول العالجية والجراحية لإلصابات الرياضية 

     يقــدم المركــز أيضــا الحلــول العالجيــة والجراحيــة الحديثــة لإلصابــات التــي 
تخص الركبة والكتف لدي غير الرياضيين.

المركز المتخصص في جراحات ومناظير
الركبة والكتف واصابات المالعب



ــن  ــى كل م ــل عل ــذ لتعم ــف الفخ ــة خل ــة المقبضي ــالت الخلفي ــد العض تمت
الركبة ومفصل الفخذ، وتزداد احتماالت التمزق مع التعب الشديد.

يمكــن أن تــؤدي حــركات اإلســراع المفاجــئ أثنــاء اللعــب إلــى الشــد الحــاد 
في أنسجة العضالت الخلفية مما يؤدي للتمزق.

تمزق العضالت الخلفية

أشــهر اإلصابــات تحــدث فــي الربــاط الجانبــي للركبــة مــن الداخــل و الربــاط 
الصليبي األمامي.

يحــدث جــرح أربطــة الركبــة نتيجــة لعــدة حــركات أبرزهــا النــزول مــن القفــز 
علــى ركبــة منحنيــة ثــم الــدوران أو النــزول مــن قفــزة علــى ركبــة مفــرودة 
بدرجــة زائــدة, ويمكــن أن يــؤدي التصــادم المباشــر للركبــة مــن األمــام 

إليذاء الرباط الصليبي األمامي.

جرح أربطة الركبة تمزق الغضروف الهاللي للركبة
ــن  ــاق غضروفي ــة الس ــة قصب ــذ وعظم ــة الفخ ــن عظم ــافة بي ــأل المس يم
هالليــن فــي شــكلهما, ويحــدث التمــزق حيــن تحــدث حركــة دورانيــة 
ســريعة فــي الركبــة وقــت تحميــل وزن الجســم عليهــا، فتــؤدي إلــى 
الضغــط بشــدة علــى أحــد غضروفــي الركبــة ممــا يــؤدي للتمــزق. ويســبب 

هذا التمزق ألم واضح وتورم في الركبة مع صعوبة في الحركة

يحــدث التــواء الكاحــل بســبب الحــركات الدورانيــة الســريعة لالعــب أو بســبب 
التصادم المباشر للكاحل.

يتســبب إلتــواء الكاحــل فــي تمــزق األربطــة واألنســجة المحيطــة بمفصــل 
الكاحل، ويؤدي إلى بعض النزف  مما يسبب  التورم واأللم.

إلتواء الكاحل 
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فــي  المتخصــص  المركــز 
ــري  ــود الفق ــات العم جراح

بالتدخل المحدود

 



يعمل المركز على :

اإلنزالق الغضروفي

التعامــل مــع مشــاكل العمــود الفقــري مــن خــالل خدمــة 
متكاملــة مــن الفحــص والتشــخيص والعــالج الجراحــي 

الالزم او غير الجراحي.

العــالج  فــي  الجراحيــة  التقنيــات  أحــدث  إســتخدام 
المخصصــة  الجراحيــة  المناظيــر  إســتخدام  متضمنــة 

للعمود الفقري.

العــالج  المركــز  يقدمهــا  التــي  الخدمــات  تشــمل 
الطبيعــي لمشــاكل العمــود الفقــري فــي المستشــفى 

ومن خالل الزيارات المنزلية.

بيــن  المرنــة  الديســكات  تعمــل 
امتصــاص  علــى  الظهــر  فقــرات 
ــرض  ــة التــي يتع ــات المختلف الصدم
ــض  ــي بع ــا وف ــم، ولكنه ــا الجس له
مــن  خارجــة  تنزلــق  قــد  األحيــان 

مكانها أو قد تتمزق.
عنــد  الديســكات  هــذه  وتعمــل 
ــأي خلــل ممــا ذكــر أعــاله  إصابتهــا ب
األعصــاب  علــى  الضغــط  علــى 
مســببة  بالمنطقــة  المحيطــة 

شعوًرا باأللم في بعض األحيان.

متــاح مــن خــالل المركــز خدمــة عــالج االالم المســتعصية 
ــي  ــود ف ــل الموج ــالج اآلالم المتكام ــز ع ــالل مرك ــن خ م

المستشفى.



هنــاك أعــراض شــائعة وهنــاك أعــراض أخــرى غيــر شــائعة أو قــد ال 
يتم ربطها عاًدة باالنزالق الغضروفي، وهذه أهم األعراض:

مراجعة العمليات المرتجعة وعالج مضاعفتها

أعراض االنزالق 
الغضروفي

ضعف عام في العضالت

 وخز وتنميل

صعوبات عند محاولة الوقوف أو الجلوس

برودة جانب واحد من الجسم

الغضروفــي  االنــزالق  يتســبب  قــد 
ــل فــي نقــل اإلشــارات العصبيــة  بخل
األمــر  العضــالت،  إلــى  الضروريــة 
ــي  ــا ف ــا عاًم ــبب ضعًف ــد يس ــذي ق ال
ــض  ــي بع ــطء ف ــراف وب ــالت األط عض

ردود األفعال فيها.

ألم حاد ومفاجئ عند
القيام بحركات معينة

ــض  ــعر المري ــد يش ــة ق ــات الحال ــي بداي ف
ــه  ــال قيام ــه ح ــئ يباغت ــاد ومفاج ــم ح بأل
الغضــروف  ألن  وذلــك  معينــة،  بحــركات 
علــى  بســيط  بشــكل  يضغــط  المنزلــق 
األعصــاب المحيطــة عنــد االنحنــاء أو عنــد 

تحريك الجسم بطريقة معينة.

االنــزالق  أعــراض  أحــد  هــي  والتنميــل  الوخــز 
يبــدأ  فعندمــا  أيًضــا،  الشــائعة  الغضروفــي 
الغضــروف المنزلــق بالضغــط علــى أحــد الجــذور 
العصبية،مــن الممكــن أن يعيــق عمــل العصــب 

في نقل اإلشارات الالزمة إلى األطراف.
بالوخــز  شــعور  فــي  يتســبب  قــد  األمــر  وهــذا 

والتنميل في اليدين أو القدمين أو الرأس.

ــزالق  ــببه       االن ــذي يس ــم ال ــن لألل ــن الممك م
الغضروفــي أن يكــون حــاد جــًدا ليــزداد ســوًءا 
ــزام  ــوف أو االلت ــوس أو الوق ــة الجل ــد محاول عن
مــن  طويلــة  لفتــرة  معينــة  جســد  بوضعيــة 

الوقت.
ــة  ــذه الحال ــوس فــي ه ــوف والجل ــث أن الوق حي
المنزلــق  الغضــروف  قــد يتســبب فــي جعــل 
المنطقــة  األعصــاب فــي  أكثــر علــى  يضغــط 

المحيطة.

علــى  الغضــروف  ضغــط  يتســبب  قــد  أحياًنــا 
ــيء  ــعور بط ــور ش ــة بتط ــة محيط ــاب معين أعص
فــي الجســم، مــن الممكــن وصفــة بحرقــة أو خــدر 
أو حتــى بــرودة تطــال أحــد جانبــي الجســم فقــط 

دون االخر.
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المركز المتكامل
لعالج اآلالم

 

المركز يقدم لك
• عــالج اآلالم المزمنــة واآلالم الحــادة بــدون جراحــة وبإســتخدام 
أجهــزة األشــعة القوســية والموجــات فــوق الصوتيــة والتــردد 

الحراري.

• يتــم العــالج بالتدخــل المحــدود ويغــادر المريــض المستشــفى 
في نفس اليوم.



SCAN
HERE

آالم العمود الفقري
واإلنزالق الغضروفي

وعرق النسا

آالم مفصل الحوض 
واالم أسفل الظهر

آالم العصب الخامس 
والصداع المزمن

آالم نقص الدورة 
الدموية في األطراف

آالم البطن والحوض 
المزمنة

آالم األورام 
السرطانية

آالم الحزام الناري

آالم خشونة
المفاصل

آالم الرقبة
والكتف

المركز يعالج :



 
 
 

عيادة الضغط الرئوي المرتفع 

االشعة المقطعية التحاليل
عالية الدقة

الموجات الصوتية رسم القلب
علي القلب

المركــز  خــالل  مــن  المقدمــة  الخدمــات  مــن  واحــدة  العيــادة  تعتبــر 
بــدراوي  النيــل  القلــب بمستشــفيي  وجراحــات  عــالج  فــي  المتخصــص 
ــط  ــي الضغ ــة لمرض ــف والمتابع ــات الكش ــم خدم ــادة بتقدي ــوم العي وتق
والعالجيــة  التشــخيصية  الخدمــات  الــي  باإلضافــة  المرتفــع  الرئــوي 

الموجودة في المستشفى 



تتطور مؤشرات مرض ارتفاع ضغط الدم الرئوي وأعراضه ببطء. وقد ال 
تالحظها ألشهر أو حتى سنوات. ومع تطور المرض تتفاقم األعراض.

للــحـجـــــز
واإلستعالم

ارتفــاع ضغــط الــدم الرئــوي هــو أحــد أشــكال ارتفــاع ضغــط الــدم التــي تؤثــر علــى 
شرايين الرئتين والشق األيمن من القلب.

مــن أنواعــه ارتفــاع ضغــط الــدم الشــرياني الرئــوي، والــذي يتســم بتضيــق األوعيــة 
ــاء  ــى إبط ــرر إل ــذا التض ــؤدي ه ــا. وي ــدادها أو تلفه ــن أو انس ــة فــي الرئتي الدموي
ــن. ويتحمــل  ــدم فــي شــرايين الرئتي ــن، وارتفــاع ضغــط ال ــر الرئتي ــدم عب ســريان ال
القلــب عبًئــا أكبــر لضــخ الــدم عبــر الرئتيــن. ويــؤدي هــذا الجهــد الزائــد فــي نهايــة 

المطاف إلى ضعف عضلة القلب وفشلها.

ضغط أو ألمدوخة أو إغماء اإلرهاقضيق الَنَفس
في الصدر

تورم في الكاحلين 
والساقين

ثم في البطن

لون مائل للزرقة 
للشفاه والجلد 

(الُزراق)

ضربات قلب سريعة 
أو متذبذبة أو قوية 



مستشفى النيل بدراوي 

مستشــفي متكاملــة لعــالج جميــع حــاالت األنــف واألذن والحنجــرة 
بدايــة مــن اإللتهابــات البســيطة وصــوال الــى الحــاالت التــي تحتــاج 
بتقديــم خدمــات  المستشــفي  تدخــل جراحــي دقيــق وتقــوم 
التشــخيصية  الخدمــات  الــى  باإلضافــة  والمتابعــة  الكشــف 

والعالجية  بكافة أنواعها
تحت اشراف نخبة من أساتذة الجامعات والمتخصصين 

أنف

أذن

حنجرة

للــحـجـــــز
واإلستعالم



توفر مستشفي النيل بدراوي غرف اقامة 
مميزة لمرضاها 

أفضل أساتذة األنف و األذن و الحنجرة

خدمات األنف واألذن والحنجرة 

جراحات األنف واألذن والحنجرة 

غرف اقامة مميزة 

جراحات الشخير واضطرابات
النوم بالكوبلشين

ترقيع الطبلة بالمنظار
بدون فتح جراحي

جراحات المخ وقاع
الجمجمة بالمالح الجراحي 

إتزان

تجميل األنف

التخاطب

حساسية األنف

سمعيات

مناظير جراحات األذن

جراحات ومناظير
األنف والجيوب األنفية

جراحات تجميل
األنف والوجه

جراحات
زرع القوقعة

جراحات الحنجرة
واألحبال الصوتية بالليزر

تركيب سماعات
األذن الغير مرئية

جراحات أورام
الرأس والرقبة

منظار أنف وجيوب أنفية



Lower Back Pain
Back pain is one of the most common reasons people go to the doctor or 
miss work, and it is a leading cause of disability worldwide.

Fortunately, you can take measures to prevent or relieve most back pain 
episodes. If prevention fails, simple home treatment and proper body 
mechanics often will heal your back within a few weeks and keep it 
functional. Surgery is rarely needed to treat back pain.

Back pain can range from a muscle aching to a shooting, burning or 
stabbing sensation. In addition, the pain may radiate down your leg or 
worsen with bending, twisting, lifting, standing or walking.

للــحـجـــــز
واإلستعالم



Back pain relief exercises

When to visit a doctor
Contact a doctor if back pain:

In rare cases, back pain can signal a serious medical problem. Seek immediate 
care if your back pain:

Severe and 
does not 
improve with 
rest

Accompanied by 
unexplained 
weight loss

It spreads to one 
or both legs, 
especially if the 
pain extends 
below the knee

Causes 
weakness, 
numbness, or 
tingling in one 
or both legs

Causes new bowel or bladder problems
Is accompanied by a fever
Follows a fall, blow to your back or other injury

1

2

3

Also, visit your doctor if you first started experiencing 
back pain after turning 50, or if you have a history of 
cancer, osteoporosis, use of steroid medication, or 
excessive use of medication or alcohol

We have compiled 6 exercises that will make you feel comfortable once you 
perform them, these exercises are aimed at relieving pain

If you notice that the pain has increased while performing the exercises, you must 
stop immediately and consult a doctor

To perform this exercise correctly, lie on your stomach, and 
try to slowly raise your upper body, until your spine (lower 
back) forms an arch and keep your head forward, stay in 
this position for 10 seconds, then lie on your stomach 
completely and repeat the exercise

Cobra Pose1



Sit in  the position shown but note that the bottom 
touches both of your heels, and also it should be noted 
that the longer your knees stay together, the more 
support this provides (it is suitable for beginners), then 
bend your torso down towards the ground, and then 
extend your arms forward As much as possible, palms 
facing upwards, stay in this position for 30 seconds

Lie on your back, with your legs crossed, jerking them, 
pulling them towards your chest, stay in this position for 
30 seconds, then return to the main position, return with 
the knee, repeat this exercise 10 times on each leg

Sit on all fours with your hips above your knees and your 
spine in a straight position (this is the main position), then 
arch your spine so that your belly is lowered toward the 
floor, and your butt, shoulders and head are raised 
upward, creating an arched shape downward At the spine, 
try to slowly look up until you gently stretch the neck 
muscles (hold this position for 30 seconds), then return to 
the main position and then try to rotate your back 
upwards and try to look down (hold this position for 30 
seconds)

Sit on all fours so that the hips are above the knees and 
the spine is in a straight position (this is the main 
position), then begin to extend your left arm forward, 
pushing your right leg back, and stay in this position for 
ten seconds before returning to the main position, Then 
repeat with your right arm and left leg, alternating up to 
10 repetitions per arm and leg

Lie on your stomach with your hands behind your back, 
try to raise the chest on the floor in conjunction with the 
legs, and stay in this position for 5 seconds, the goal of 
this exercise is to stretch the back smoothly

Knee-to-chest Exercise2

Child's Position3

Cat-cow Pose

Hand And Knee Balance Position

5 Boat Position

6

4



Orthopedic Unit Subspecialities:

Sports Medicine
(Shoulder
& Knee) 

Hand
Orthopedic

Foot
and Ankle

Joint 
Arthroplasty

Pain 
Management

Spine & 
neurosergury

Pediatric 
Orthopedic

Orthopedic
Oncology




