الجراحات التجميلية:
لحجز املواعيد ولالستشارات ميكنكم التواصل معنا هاتفيا أو عن طريق الفاكس
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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

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 ﺧﱪﺗنا يف وحدة الجراحات التجميلية يف قسم جراحة التجميﻞ والرتميم
واليد ،العمليات التالية:
 عمليات تجميل الوجة والعنق )شد ورفع الحواجب ،شد الوجة والعنق ،استعاضةنظارة 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
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www.plastische-chirurgie-münchen.com
www.handchirurgie-münchen.com

الجراحات الرتميمية:

جراحة اليد
تعد جراحات اليد إحدى التخصصات الدقيقة
يف جراحة التجميل والرتميم واليد.

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

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 Centersيف أوروبا ،ونقدم خدمات عىل مدار الساعة.

 جراحات استئصال األورام -جراحات ترميم األطراف

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

 -الجراحات امليكروسكوبية

 -إصابات األوتار

 -إعادة ترميم األنسجة يف الظهر والبطن

 -إصابات األعصاب

 -أعادة ترميم األنسجة لدى األطفال بسبب التشوهات والعيوب الخلقية

 األورام الحميدة األورام الرسطانية نقل األوتار إعتالالت الضفائر العصبية لدى األطفال والكبار -نقل أصابع القدم لليد
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