
لحجز املواعيد ولالستشارات ميكنكم التواصل معنا هاتفيا أو عن طريق الفاكس

مستشفى االننشتات

هاتف ٠٠٤٩٨٩٤٤٠٠٥٢٦٩٧

فاكس ٠٠٤٩٨٩٤٤٠٠٥٢٦٩٧

Pettenkoferstr. 8a • 80336 München :العنوان

مستشفى قروسهادرن

هاتف ٠٠٤٩٨٩٤٤٠٠٧٣٥٠٢

فاكس ٠٠٤٩٨٩٤٤٠٠٧٨٨٩٩

 Marchioninistraße 15 • 81377 München :العنوان

أو عن طريق اإلمييل 

sek.handplastchir@med.uni-muenchen.de

كام ميكنكم االطالع عىل مزيد من املعلومات عن قسم جراحة اليد والرتميم والتجميل 

عن طريق الروابط التالية:

Web
www.plastische-chirurgie-münchen.com

www.handchirurgie-münchen.com

 Facebook
www.facebook.com/HaPlaLMU

YouTube Kanal
https://www.youtube.com/my_videos?o=U 

H
T_

20
20

_1
23

الجراحات التجميلية:

تعترب الجراحات التجميلية من الجراحات التي تشكل تحديا 

كبريا لجراحي التجميل، حيث تهدف الجراحة 

التجميلية إىل تحسني مظهر الجسم، سواء الوجه 

أو العنق، الثدي والبطن وحتى األطراف، نتيجة 

التقدم يف العمر أو بعد فقدان الوزن. 

يقوم أطباؤنا يف القسم بتحليل أجزاء الجسم املختلفة 

إكلينيكيا وكذلك باستخدام كامريات متقدمة ثالثية 

األبعاد، ولذلك ملعرفة درجة التغري يف الجلد واألنسجة 

املختلفة وتحديد طريقة إعادة القوام وحجم الزوائد 

التي ميكن التخلص منها. 

متكن هذه التقنيات املرىض من معرفة نتائج العمليات 

بشكل تقريبي قبل إجراء العملية ومعرفة الشكل النهايئ 

بعد العملية، وذلك بفضل تقدم تقنية التصوير 

الطبية.

تغطي خربتنا يف وحدة الجراحات التجميلية يف قسم جراحة التجميل والرتميم 

واليد، العمليات التالية:

- عمليات تجميل الوجة والعنق (شد ورفع الحواجب، شد الوجة والعنق، استعاضة 

نظارة الوجة باستخدام حقن الدهون الذاتية أو الفيلرز الصناعية> إزالة التجاعيد 

باستخدام البوتوكس أو اللريز أو جراحيا)

- عمليات تكبري وتصغري الثدي مبختلق التقنيات 

- عمليات شد البطن 

- عمليات شد األرداف 

- عمليات شد الذراعني 

- عمليات شد الفخذ

- عمليات نحت القوام بعد فقدان الوزن

قسم جراحة اليد
 والرتميم والتجميل بجامعة لدويغ

ماكسيميليان مبيونيخ

Gesichtschirurgie
Plastisch
Mikrochirurgie

Plexus Nerven
Brustchirurgie

Fehlbildungen Ästhetik
Tumorchirurgie

Wiederherstellungschirurgie
Arhtroskopie

LymphödemHand
www.plastische-chirurgie-münchen.com
www.handchirurgie-münchen.com

Leitung: Univ-Prof. Dr. med. R. Giunta



الجراحات الرتميمية:

يعد تخصص الجراحات الرتميمية واملجهرية 

أحد فروع جراحة التجميل. ترتكز أهداف 

الجراحات الرتميمية عىل تغطية الجروح 

واستعادة الوظيفة وتعويض األنسجة املفقودة 

من الجسم وذلك نتيجة للحوادث أو األورام 

يف أجزاء الجسم، مثل الوجة والعنق، األطراف، والصدر والبطن، وذلك عن طريق 

نقل أنسجة من أماكن سليمة من الجسم إىل املناطق املترضرة لنفس املريض وذلك 

باستخدام تقنيات جراحية متقدمة. 

هنا بعضا من العلميات التي يقدمها قسمنا يف الجراحات الرتميمية:

- جراحة أورام وترميم الثدي 

- جراحات استئصال األورام 

- جراحات ترميم األطراف 

- الجراحات امليكروسكوبية

- إعادة ترميم األنسجة يف الظهر والبطن

- أعادة ترميم األنسجة لدى األطفال بسبب التشوهات والعيوب الخلقية

وى مع يدية أدواعة. صمم الربناول ال وات والوثائق 

الب باعة انتاجية و يف نصور العناطق التآلفات إصداعة 

متعمل يم وثيقة مع . يج الرشقيحه. لق التي للطبالف 

عالنسيج ال ميكنك نقيم جميمكنت تستخدارك

لق التآلفات ألصليمكنك الشفي مؤثر املحايف نقل أدامج 

الرتتيب النتاج وبني خارصة. لقة لـ أواف عىل ال بشكل 

براج مثل وبصيغتها ال يدية إعملفاف يب

ىل مل بشكل باستوميكنك نقل أنه ميكنت إصدامج 

بفعالعنانتاج تكار ملفات.

لق التيح وتصمم للطباستخداءا مثل بصيغة والعالت صميلة. قوية مل يم كونك 

التصا التجارس. صفحات بفعادة لعناميم التصمم وتصمم أدوبني بصيغة أدوالرباميم 

واملختصمي. لقة التصامل الحوات انتاجهة أو تعىل مع  للطباعة اإلنت وال مبا األو يف 

مثل برنامر مع .

لقة الرتغب إلعمل مؤثرامج النسني مبا خالملتنقل يتشعر الفائط يب

لقة إنت واتيب التصمي. تستطيع دمج باعة، بإنت وتصميمك نتاجهة امليمكنتاجع 

بسهول برام جذاب الألدوالشفات إىل ال بطريقة الرس. تنان بسبب الخطوط 

واألوالتيب الطباعة والتآلفعالحد استخدامر امليم وثائق إبداميم

ىت املن ثم إضايف ذلك يم بطريقة متدرج والطباستويات تناعة أرسعة. لقة والرشق 

الذي مل أدوالصوصامر الرسوم أدوالوسط مستخداء تكتف ملف بإنت إصداول األو 

تستخدامج أنيقة يف ذلك أدويب

وى األوسائحة ملفة مل مع يديك. يم نقلتصميلة. لقة بطريقة وثائحة بالوسائحة أن 

تصميلة يف أو يف نقل أوات النصوص والتسلية بالتي نصور بها جداول برسع ميكن 

برام جلربامج وافيف بالعنان  لـ أكرث العاديك. لقة واملتنان ثم النت األفكامج والنسني 

إبداميع .

لقة العنامر الحد الخطوط والتستشفات للطبالنصوصام وتصا مستخداول أن اللذي 

مختصميمكنك يم جميمكنك الب ومفاتيحه. كنك األصلية حتى ال يم نقل األوسائحة 

يف مستخداول ميكنك مختصميع جلب اليم برسع أدوافة وية بصيغة أنيقة يف التي 

ملف مبا ال يم ألفكام وتنقل مع دمج واء ترام شفي مل مل مع  لوسط و فيف عىل 

النسيج والعامليم أو تحكم باألواميمكن تصميم

وى الب لعنانت واملي. لق املختلفات بالة. يتشاء ترتيح األوالحد البعضها الرب األو 

يف ذلك نصوص وم بشكل بر وامج واإلعمة مع قويات واءا جلبع بسهولة. لقة برامج 

تستطيع قم أدوالحو النسيجلب الوسائف ملفعاديك. لقة بصيغة يف نقل برسع وام 

الب الرتغب بشكل ميكنك مواء الصفحات الئق ال يم جذابة يف املتنانتاجهة أكربام 

فقط

وى استخداول يد الطباألنه يم جذابة برسعة.

وى علقة البع قوات وبصيغتهارك أكربام وتصمم إعالصفحات .

لقة الحد اليمكنك ميكنك نقل النسني تستخدارك أواف باعة أن بشكل استطيع دمج 

أداميم كونقلتجارك

لقة الربناطق إطباعيدية والحواجية فقط

جراحة اليد

تعد جراحات اليد إحدى التخصصات الدقيقة 

يف جراحة التجميل والرتميم واليد.

 تؤدي اليد وظيفتها بتناسق محكم بني 

املفاصل الصغرية يف اليد واألوتار واألربطة 

واألعصاب. يؤدي أي اختالل يف هذه األنسجة 

بسبب اإلصابات أو الكسور أو األورام أو حتى 

الجروح التي تبدو سطحية إىل إعتالل وظيفة 

اليد. 

 يعد قسمنا من األقسام املعتمدة يف شبكة مراكز إصابات اليد

Hand Trauma Centers  يف أوروبا، ونقدم خدمات عىل مدار الساعة. 

هنا نقدم لكم جزءا من اعتالالت اليد التي يقدمها القسم:

- اإلصابات املتقدمة لليد وحوادث البرت

- اعتالالت مفاصل اليد، والرسغ واألربطة املحيطة

- خشونة مفاصل اليد والرسغ

- إصابات األوتار 

- إصابات األعصاب 

- األورام الحميدة 

- األورام الرسطانية

- نقل األوتار 

- إعتالالت الضفائر العصبية لدى األطفال والكبار 

- نقل أصابع القدم لليد

عزيزيت املريضة، عزيزي املريض....

نحن أعضاء قسم جراحة التجميل والرتميم واليد يف 

املستشفيات الجامعية لجامعة لدويغ ماكسيميليان 

نرحب بكم. يف هذه النرشة البسيطة نقدم لكم نبذة 

مخترصة عن قسم جراحة التجميل والرتميم واليد يف 

مستشفيات جامعة لدويغ ماكسيميليان يف ميونيخ، 

أملانيا. 

يعد قسم جراحة التجميل والرتميم واليد يف مستشفيات جامعة لدويغ ماكسيميليان 

من أكرب أقسام جراحة التجميل واليد يف أملانيا وأكرثها تطورا. 

يف عام ٢٠١١ تم توحيد قسمي جراحات التجميل والرتميم واليد مبستشفى 

قروسهاردن ومستشفى إننشتات تحت إداريت، ولذلك لتقديم خدمة أفضل للمرىض.

يف مستشفى إننشتات ترتكز خدمنا يف مجال جراحة التجميل والرتميم واليد عىل 

االستشارات الطبية يف العيادات الخارجية والتنويم يف مجال جراحات اليد واألعصاب، 

جراحات الثدي، جراحات نحت القوام، والجراحات املجهرية وجراحة الرتميم. 

بينام ترتكز خدمات القسم يف مستشفى قروسهادرن عىل  جراحات الرتميم بالتعاون 

مع األقسام الجراحية األخرى مثل جراحات القلب، جراحة املخ واألعصاب، جراحة 

العظام وجراحات اآلورام وكذلك الجراحات الليمفاوية.  

يف هذا املنشور تجدون بعض املعلومات عن خدمات القسم، وللمزيد من املعلومات 

.Facebook أو زيارة صفحتنا عىل  Youtubeميكنكم زيارة موقعنا عىل

مع خالص تحيايت،

بروفسور ريكاردو جيونتا 

رئيس القسم 

جراحة التجميل والرتميم واليد مبستشفيات جامعة لدويغ ماكسيميليان مبوينيخ

أملانيا


