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�كنك العثور عىل مزيد من املعلومات عىل الصفحة الرئيسية 

ملشفى مارين هوسبيتال فيزل:

مركزأمراض األمعاء نيدرراين. 

قسم الجراحة العامة وجراحة البطن وجراحة األورام،

جراحة األطفال،

أمراض القولون واملستقيم،

مركز الجراحة التنظية،

الجراحة العامة

باإلضافة إىل عمليات الفتق اإلر� والفتق ما بعد الجراحي وعالج 

أمراض األمعاء الحميدة وااللتهابية ، يشمل نطاق معالجتنا الجراحية 

عالج جميع أمراض الغدة الدرقية والعالج الجراحي للسمنة املرضية 

(السمنة املفرطة). 

•

جراحة األطفال

نحن نقدم جراحة األطفال بالتعاون الوثيق مع قسم طب األطفال 

واملراهق¥ ، بحيث يتم رعاية مرضانا الصغار عىل مدار الساعة.
•

التقنيات الجراحية

باالضافة اىل طرق الجراحة الكالسيكية بفتح البطن تُجرى غالبية 

عمليات الرسطان لدينا باستخدام تقنيات الجراحة التنظية (تقنية 

ثقب املفتاح) وهذا يساعد املرىض عىل التعايف بشكل أرسع مع آالم 

ومضاعفات أقل وإقامة أقرص يف املشفى.

•

القسم

يتكون القسم من ثالثة أجنحة وقسم للمرىض الخارجي¥ مع ساعات 

استشارية خاصة مختلفة وقسم مركزي للمرىض للتحض للعمليات 

الجراحية يف العيادات الخارجية.

•

طريقتنا يف العمل

نعمل داخل مشفى مارين هوسبيتال عن كثب مع جميع التخصصات 

األخرى لضÁن الرعاية املثىل للمرىض. فباإلضافة إىل طرق التشخيص 

املعتادة يتم وضع وتنفيذ مفاهيم عالج "مصممة خصيًصا" لكل 

مريض يف الجلسات املشرتكة مع باقي التخصصات.

عملنا يقوم عىل الخربة الواسعة والحرص والتكيف

 مع كل حالة عىل حدة.

•

•



عزيزي املريض،

ا بك يف قسم الجراحة العامة وجراحة البطن وجراحة األورام يف  مرحبً

مشفى مارين هوسبيتال فيزل

(Marien Hospital Wesel) 

نود أن نقدم لك ملحة عن خدمات القسم والتخصصات الرسيرية لدينا. 

يتكون فريق العالج من طاقم طبي وÌرييض مؤهل تأهيالً عالياً وملتزم 

برفاهية وشفاء مرضانا قلباً وروحاً.

ز عملنا اليومي عىل املريض وعائلته بحيث يقدم فريقنا الطبي  يركّ

والتمرييض لكل مريض رعاية صحية عالية املستوى.

نحن نقدر ثقتك بنا.

نحن نتعاون بشكل وثيق مع جميع األقسام التخصصية األخرى ونضمن 

التدريب املهني والتعليمي لألطباء واملمرضات الشباب. وبذلك نضمن 

الحفاظ عىل الجودة الطبية وتطويرها عىل أعىل مستوى يف مدينة فيزل 

ومنطقة النيدرراين. 

إن هدفنا هو تقديم عالج متميز ومصمم خصيًصا لكل مريض عىل 

حدة وضمن املعاي العالجية املوىص بها.

إنني وفريقي املكون من خمسة أطباء استشاري¥ وسبعة أطباء 

أخصائي¥ ومساعدين ، نعالجك وفًقا لربوتوكوالت العالج الحالية وبناًء 

عىل أحدث نتائج الدراسات املعارصة. فنحن نعمل جنباً اىل جنب 

لنوجهك ونرافقك خالل العمل الجراحي ومراحل ما حول الجراحة. 

يحتوي القسم عىل غرفتي عمليات ضمن قسم العمليات املركزية 

مجهزت¥ بأحدث املعدات. باإلضافة إىل ذلك نقوم بإجراء عمليات 

العيادات الخارجية يف مركز عمليات العيادات الخارجية الخاص بنا 

والذي تم إنشاؤه خصيًصا لهذا الغرض.

تتاح لك الفرصة عىل موقعنا اإللكرتوÝ للتعرف عىل معلومات شاملة 

وتفصيلية حول قسمنا ومجاالت االختصاصات الرئيسية لدينا وكامل 

فريق األطباء واملمرضات يف العيادة الخارجية واألجنحة، باإلضافة إىل 

مجموعة املحارضات التعليمية التي ننظمها.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات فال ترتدد باالتصال بنا مبارشة، 

áكنك الوصول إلينا عرب سكرتارية قسم الجراحة العامة وجراحة البطن 

وجراحة األورام.

تفضل بقبول فائق االحرتام.
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قسم الجراحة العامة وجراحة
 البطن وجراحة األورام،

جراحة األطفال،

القولون والمستقيم، أمراض 

التنظيرية، الجراحة  مركز 

مركزأمراض األمعاء نيدرراين.

القسم رئيس 

نظراً لوجود مركز النيدرراين لعالج الرسطان يف مشفى مارين 

Niederrheinisches Zentrum für Tumorerkrankungen NZT هوسبينال فيزل

تقام هنا العمليات الجراحية االختصاصية  يف رسطان القولون والبنكرياس 

والكبد. نظرًا لعميل السابق كرئيس ملركز أمراض األمعاء وكب جراحي 

األمعاء يف املركز الوطني لألورام يف كولونيا / إيسن ، فإنني أضمن تقديم 

رعاية طبية متطورة.

نحن نعالج رسطانات املريء واملعدة واألمعاء الدقيقة والغدة الدرقية عىل 

أعىل مستوى. باإلضافة لذلك نقدم مفاهيم عالجية متعددة التخصصات 

مصممة خصيًصا للرسطانات املعقدة مثل أمراض األورام املتأخرة واملنترشة 

(النقائل الكبدية والربيتوانية).

•

•

مجموعة خدماتنا

طب الرسطان


