
متاح من خالل المركز خدمات العالج الطبيعي والتأهيل والذي يقدم مركز العالج الطبيعي
خدمات متميزة للمرضي مثل:

 
 
 

طب و جراحة العظام
مركـــــز تـخصـصــي شـــامـــــل

للــحـجـــــز
واإلستعالم

 
 

مركز عالج األآلم

ــزالق  ــة واإلن ــر والرقب ــري وآالم الظه ــود الفق ــالج آالم العم ع
الغضروفي .

ــة.                  ــدون جراح ــي ب ــي والعنق ــروف القطن ــفط الغض ــر وش تبخي
األآلم الروماتيزمية المزمنة .

عالج جميع أنواع األآلم السرطانية المزمنة . 
حقن (الركبة او الكتف او أماكن األلم بالجسم ) 

يقدم المركز الخدمات الالزمة للمرضي حسب حالتهم متضمنًا 
عمل العمليات دون ألم وأيضًا عالج األآلم المزمنة من خالل:

 
 

 
 
 

 
 

التغذية العالجية
حيــث ان أطبــاء التغذيــة العالجيــة يقومــون بتقييــم الحالــة 
الغذائيــة للمريــض ووضــع خطــة التغذيــة العالجيــة المناســبة 
ــالج  ــة الع ــي خط ــالت ف ــراء تعدي ــة وإج ــي المتابع ــة ال باإلضاف

وفقًا لحالة المريض .

 
 
 

 
 

الفحوصات

جميع التحاليل الطبية
واألشــعة  المغناطيســي  الرنيــن  مثــل  التخصصيــة  األشــعات 
الــي  باإلضافــة  (الســونار)  التلفزيونيــة  المقطعيــة واألشــعة 
إمكانيــة أخــذ العينــات باســتخدام أجهــزة األشــعة المختلفــة 

حسب حالة المريض.

يقــدم المركــز خدمــة متكاملــة للمريــض عــن طريــق إمكانيــة 
عمــل جميــع الفحوصــات المطلوبــة دون الحاجــة الــي زيــارة 

معامل او مراكز اشعة خارجية مثل:

الليزر عالى التردد                                  العالج بالثلج او بالتبريد
العالج بالموجات فوق الصوتية           العالج بالمجال المغناطيسي

ويقدم المركز خدماتة بداخل المستشقي باإلضافة الي وجود 
إمكانية الزيارات المنزلية



إصابات الرباط الصليبي األمامي والخلفي.                            مناظير الركبة أو الفخذ.
التهابات المفاصل.                                                                    إصابات العضالت الضامة.
احتكاك وخشونة المفاصل.                                                      إصابات غضاريف الركبة.

تمزق العضالت وإصابات األوتار.

كسور القدم والكاحل.                                                               مناظير القدم والكاحل. 
إصالح وتر أكيليس.                                                                     إصابات وتشوهات أصابع القدم.                                         

.(Flat foot) تشوهات القدم والقدم المسطحة
خشونة والتهاب المفاصل.                                                 تركيب المفاصل الصناعية مثل الركبة.

إعادة استبدال المفاصل أو كسور ما بعد تركيب المفاصل.
الحوادث والكسور بمختلف درجاتها التي تشمل سطح المفصل

 

العمود الفقري

آالم الرقبة الحادة والمزمنة                                            آالم الظهر الحادة والمزمنة.
كسور العمود الفقري                                                      خشونه والتهاب الفقرات.

التشوهات الخلقية للعمود الفقري                               أورام الحبل الشوكي والعمود الفقري.
اإلنزالق الغضروفي القطني والعنقي.

تتخصــص هــذه الوحــدة بتشــخيص وعــالج مرضــي العمــود 
الفقــري وينصــح بزيــارة استشــاري الوحــدة لعــالج المشــاكل 

االتية:

جراحة المفاصل
تتخصــص هــذه الوحــدة فــي جراحــات المفاصــل باســتخدام 
تغييــر  الحديثــة مثــل  العالميــة  والتوصيــات  التقنيــات 
ــا  ــم مم ــل ال ــة باق ــس العملي ــي نف ــة ف ــي الركب مفصل
وقــت  أســرع  فــي  الطبيعيــة  للحيــاة  بالرجــوع  يســمح 

ويمكن زيارة العيادة للمشاكل االتية:

إعادة توصيل األعصاب بالجراحة الميكروسكوبية.               إصالح األربطة وإعادة توصيلها.
التشوهات الخلقية لليد.                                                           إصالح األوتار وإعادة توصيلها.

إصالح الكسور باليد والطرف العلوي.

تقــوم هــذه الوحــدة بالتعامــل مــع اإلصابــات الرياضيــة الخاصــة 
المناظيــر  باســتخدام  وذلــك  أنواعهــا  باختــالف  بالعظــام 
ــع  ــات م ــدوث المضاعف ــن ح ــل م ــا يقل ــة مم ــة الدقيق الجراحي
تزويــد فــرص الرجــوع لممارســة الرياضــة بأســرع وقــت مــع 
العلــم ان بعــض هــذه اإلصابــات قــد تحــدث فــي كبــار الســن دون 
ممارســة الرياضــة ومــن الحــاالت التــي تقــوم الوحــدة بالتعامــل 

معها االتي:

إصابات المالعب

جراحات القدم والكاحل
ــات القــدم  ــم خدمــات تخصصيــة إلصاب ــم انشــاء الوحــدة لتقدي ت
ــون  ــاتذة المتخصص ــاريين واألس ــود االستش ــي وج ــة ال وباإلضاف
فــي مشــاكل القــدم والكاحــل يتــم اســتخدام المناظيــر الطبيــة 
المتخصصــة فــي هــذه التدخــالت الجراحيــة ومــن الخدمــات 

التي تقدمها الوحدة االتي:

خلع مفصل الفخذ ومشاكل الفخذ لدى األطفال.
حاالت انحراف القدم ومشاكل القدم لدى األطفال.

عالج تشوهات األطراف الخلقية العلوية والسفلية.
تقييم وعالج حاالت الشلل الدماغي لتحسين الوظائف الحركية.

تقييم المشي عند األطفال وعالج مشاكله.
عالج كسور األطفال سواء بالتجبيس أو الجبائر أو التدخل الجراحي المناسب.

تقييم وعالج حاالت تقوس الساقين. 
تقييم وعالج حاالت اختالف الطول بين الساقيين.

عظــام األطفــال
(عالج تشوهات األطراف)

ــة فــي  ــة المطلوب ــع الخدمــات الطبي تقــدم هــذه الوحــدة جمي
ــاريين  ــالل االستش ــن خ ــذا م ــون ه ــال ويك ــام أطف ــراض عظ ام
واألســاتذة بالوحــدة المتخصصــون فــي جراحــات عظــام أطفــال 
األخــرى  الوحــدات  استشــاري  مــع  التعــاون  الــي  باإلضافــة 
لتقديــم خدمــة مشــتركة علــي اعلــي مســتوي ومــن الخدمــات 

المقدمة من خالل الوحدة االتي:

جراحات اليد
تقــوم الوحــدة بالتعامــل مــع مشــاكل اليــد بمختلــف أنواعهــا الميكروسكوبية

ويكــون التدخــل الجراحــي باســتخدام الميكروســكوب ممــا 
يقلــل االالم المصاحبــة للعمليــة ويقلــل مــن المضاعفــات 

وتتخصص الوحدة في االتي:


