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Welcome to the  
University Hospital of Bonn

Dear ladies and gentlemen,
the University Hospital of Bonn (Universitätsklinikum Bonn, UKB) is among the leading 
hospitals in Germany and internationally. Our Medical Center in the former Capital of 
Germany is worldwide recognized for advanced medical care particularly for the treatment 
of complex disorders. We offer the whole spectrum of modern state-of-the-art medicine. 
Specialists from various fields in different departements cooperate closely to guarantee the 
best medical services for our patients.

The UKB is also widely known as one of the leading research and teaching institution in the 
world with acknowledged achievements in several areas.

The hospital is situated on the Venusberg (see front picture), in an area rich in forests and 
outdoor nature, overlooking the romantic Rhine valley. 

Bonn, the birthplace of Ludwig van Beethoven, not only is the city of many German Ministries 
and the second residence of the President of the Federal Republic of Germany, but also hosts 
a lot of United Nations agencies.

For many years now, several thousand patients form outside our country have been 
successfully treated in our hospital, and you as international patient and your doctors, are 
most welcome to contact us any time.

Yours sincerely, 

Prof. Dr. med. Dr. h. c. mult. Wolfgang Holzgreve, MBA  
Medical Director and CEO

Fon  +49 228 287-10900 
E-Mail wolfgang.holzgreve@ukbonn.de

الخدمات الطبية الدولية

السيدات والسادة، 
مستشفى الجامعة بون )Universitätsklinikum Bonn, UKB( من بني املستشفيات الرائدة يف أملانيا 

وعىل مستوى العامل. مركزنا الطبي يف العاصمة األملانية السابقة معروف عىل مستوى العامل بالرعاية الطبية 
املتقّدمة، ال سيام يف عالج االضطرابات املعّقدة. نقّدم طائفة كاملة من أحدث األساليب الطبية املتطّورة. 

يتعاون أخصائيون من مجاالت متنوعة وأقسام مختلفة بشغف لضامن تقديم أفضل خدمات طبية إىل 
املرىض.

مستشفى الجامعة بون مشهور عىل نطاق واسع عىل أنه مؤسسة أبحاث وتعليم رائدة عىل مستوى العامل 
حّققت إنجازات معرتف بها يف عدة مجاالت.

يقع املستشفى يف فينوسبريخ )انظر الصورة األمامية(، يف منطقة غنية بالغابات والطبيعة تطل عىل وادي نهر 
الراين الساحر.

وبون، مسقط رأس لودفيج فان بيتهوفن، هي مدينة تضم العديد من الوزارات األملانية وبها املسكن الثاين 
لرئيس جمهورية أملانيا االتحادية، كام تضم أيًضا الكثري من منظامت األمم املتحدة.

لعدة سنوات، تلقى آالف املرىض من خارج البالد العالج الناجح يف مستشفانا، ويسعدنا أن نتلقى اتصااًل منك، 
بصفتك مريًضا خارجيًا، ومن أطبائك أيًضا.

مع خالص التحية،

مدير القسم املتخصص

األستاذ الدكتور يف الطب حامل الدكتوراه الفخرية/ فولفجانج هولزجريف، ماجيستري إدارة األعامل

املدير الطبي واملدير التنفيذي

هاتف: 287-10900 228 0049

wolfgang.holzgreve@ukbonn.de الربيد اإللكرتوين
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IMS – International Medical Service

Dear visitor, 
on behalf of the International Medical Service Team (IMS) I would like to extend you a warm 
welcome. 

There are a lot of different questions that need to be answered when receiving medical 
treatments from a foreign country. Either it is a visa, medical records, translation services or 
practical tips for visiting Bonn, we would be glad to assist you all the way by providing the 
support and advice. 

At the University Hospital of Bonn, you will receive an outstanding medical care. When 
it comes to our services, you can be assured that you are in good hands. We are capable 
of dealing with all international patients with various expectations and different cultural 
backgrounds. Please don’t hesitate to contact us any time and let us know how we can assist 
you.

On behalf of all my team, I look forward to welcoming you here! 
 
Yours, 

Mohammed Moneim  
Head of Department of the International Medical Service

» Arabic, English, German

العزيز،  زائرنا 
نيابة عن فريق الخدمة الطبية الدولية، أود أن أرّحب بك.

هناك عدة أسئلة مختلفة تحتاج إىل اإلجابة عند تلقي العالج الطبي من دولة خارجية. سواء كانت األسئلة 
تتعلق بتأشرية السفر أو السجالت الطبية أو خدمات الرتجمة أو النصائح العَملية لزيارة بون، فيرّسنا أن 

نساعدك طوال املشوار بتقديم الدعم واملشورة إليك.

يف مستشفى الجامعة بون، ستتلقى رعاية طبية متميزة. وفيام يخص الخدمات، كن عىل يقني من أنك بني أيٍد 
آمنة. ميكننا أن نتعامل مع املرىض الدوليني ذوي التوقعات والخلفيات الثقافية املختلفة. ال ترتدد يف االتصال 

بنا يف أي وقت يك نساعدك.

باسم جميع أفراد فريقي، يسعدين أن أرّحب بك هنا!
التحية، مع 

 محمد منعم
رئيس قسم الخدمة الطبية الدولية

« العربية، اإلنجليزية، األملانية

IMS – الخدمة الطبية الدولية
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Bonn – An international hub for 
healthcare and research 

Home to around 330,000 people, the Federal 
City of Bonn is a major city on the Rhine and 
the former capital of the Federal Republic 
of Germany. With the highest proportion 
of hospital beds to population size and the 
second-highest number of doctors, Bonn is 
one of Germany’s most important centres for 
healthcare and also boasts an outstanding 
international reputation. For this reason, 
patients from all over the world come to 
Bonn and make the most of the specialist 
expertise offered by the wide range of 
healthcare facilities that are based here. 

This wealth of medical expertise is enriched 
by a regional research community that, due 
to the geographical proximity of the cities of 
Aachen, Bonn and Cologne, is characterised 
by having the highest concentration of 
higher education and research institutes in 
Europe,. Bonn is therefore a research hub of 
both national and international standing. A 
leader in this  field is the University of Bonn, 
which, as one of Germany’s most important 
research universities, also enjoys an excellent 
reputation worldwide evidenced by, among 
others, two Nobel prizes, numerous Leibniz 
prizes and other academic honours paid 
to the research scientists working at the 
University, as well as by annual third-party 
funding amounting to almost 154 million 
euros.

يسكن مدينة بون االتحادية ما يقرب من 330,000 شخص، وهي مدينة كُربى تطل عىل نهر الراين والعاصمة 
السابقة لجمهورية أملانيا االتحادية. وبفضل أكرب عدد من أرّسة املستشفى بالنسبة إىل عدد السكان وثاين أكرب 

عدد من األطباء، تصبح بون واحدة من أهم مراكز الرعاية الصحية يف أملانيا وتتمتع بسمعة دولية متميزة. 
ولهذا السبب، يأيت املرىض من كل أنحاء العامل إىل بون ليستفيدوا من خربة األخصائيني املوجودين يف مجموعة 

كبرية من مرافق الرعاية الصحية املوجودة هنا.

 وهذه الرثوة من الخربة الطبية تزداد ِغنًى بفضل مجتمع البحث اإلقليمي الذي، يتميز بأكرب كثافة من 
مؤسسات التعليم العامل والبحث يف أوروبا بفضل قربه املكاين من مدن آخن وبون وكولونيا. وبهذا تكون 

بون مركز البحث الوطني والدويل. ومن رّواد هذا املجال جامعة بون وهي واحدة من أهم جامعات البحث 
يف أملانيا وتتميز بسمعة متميزة عىل مستوى العامل وهذا ما يدّل عليه حصول علامء البحث الذين يعملون 

يف الجامعة عىل جائزيت نوبل وغريها من الجوائز التكرميية األكادميية وكذلك مبالغ التمويل من األطراف 
الخارجية التي قاربت 154 مليون يورو، وغري ذلك من األدلة.

بون - محور دويل للرعاية الصحية واألبحاث
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Excellence in research goes hand-in-hand 
with an international focus: as the German 
City of the United Nations since 1996 and a 
place for international dialogue on the key 
topics of the future, Bonn has established 
a prestigious profile for itself over the last 
two decades and offers a warm welcome 
to international visitors. Alongside federal 
agencies and institutions for development 
cooperation, around 150 national and 
international NGOs also have offices in Bonn. 

All of this would have been music to the ears 
of the cosmopolitan, Ludwig van Beethoven, 
who was born and raised in Bonn. The 
Beethoven Orchestra and annual Beethoven 
Festival are just two ways in which the City 
of Bonn honours this artist’s legacy. Those 
looking for even more cultural inspiration 
will find it on the City’s Museum Mile, in 
the Art and Exhibition Hall of the Federal 
Republic of Germany, the Alexander Koenig 
Museum and the Deutsches Museum 
Bonn, which together attract over a million 
visitors every year. Alongside these cultural 
highlights, Bonn also offers a range of tourist 
attractions and shops that cater to all tastes 
and interests.

يتامىش التميز يف البحث مع االعرتاف الدويل: فتلك املدينة األملانية التي انضمت إىل األمم املتحدة منذ 1996 
وهي مكان للحوار الدويل يف املواضيع الرئيسية التي تخص املستقبل قد صنعت لنفسها مكانة مرموقة يف 
العقدين املاضيني وهي ترّحب بالزائرين الدوليني. وبجانب املنظامت واملؤسسات االتحادية املتخصصة يف 

التعاون من أجل التنمية، توجد يف بون مكاتب ملا يقرب من 150 منظمة دولية غري حكومية.

كان هذا سيُطرب أذين الفنان العاملي، لودفيج فان بيتهوفن، الذي نشأ يف بون. وتكرّم مدينة بون تراث 
بيتهوفن من خالل أوركسرتا بيتهوفن ومهرجان بيتهوفن السنوي. وملن يبحثون عن اإللهام الثقايف، سيجدونه 

يف متحف املدينة مايل، ويف قاعة الفن واملعارض لجمهورية أملانيا االتحادية، ومتحف  ألكسندر كوينيج 
ومتحف بون األملاين، فتلك املتاحف تجذب ماليني الزائرين كل عام. وبجانب تلك املعامل الثقافية البارزة، 

تضم بون أيًضا مجموعة من معامل الجذب واملتاجر التي تناسب جميع األذواق واالهتاممات.
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Internal Medicine III
Oncology / Hematology and Rheumatology

The main focus of our departement of Internal 
Medicine III are the sectors hematology, 
oncology, rheumatology and stem cell therapy.

It deals with the diagnosis and therapy of 
benign and malignant diseases of the blood 
and bone marrow (hematology) as well as 
with the development and treatment of 
solid tumors and tumor-related diseases 
(oncology). It is our primary task to offer and 
develop the best diagnostic and  therapeutic 
measures for our patients.

Focus of treatment:

» Hematology

» Oncology

الطب الباطني 3
طب األورام / طب الدم وطب الروماتزم

Univ.-Prof. Dr. Peter Brossart

Medical Director of the Department 
of Internal Medicine III

األستاذ الجامعي الدكتور بيرت بروسارت

املدير الطبي لقسم الطب الباطني 3

 

محور الرتكيز الرئييس لقسم يتضمن الطب الباطني 3 مجاالت طب الدم وطب األورام وطب الروماتزم 
والعالج بالخاليا الجذعية.

وهو يختص بتشخيص وعالج األمراض الحميدة والخبيثة يف الدم والنخاع )طب الدم( ويتعلق بدراسة تكّون 
األورام الصلبة واألمراض الناتجة عن األورام وعالجها )طب األورام(. مهمتنا الرئيسية هي تطوير وتوفري أفضل 

للمرىض. التشخيصية والعالجية  القياسات 

محور العالج:

« علم الدم

« علم األورام
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Orthopaedics and Trauma Surgery

The department for orthopaedics and trauma 
surgery covers the entire range of services 
concerning all conditions and injuries of the 
human musculoskeletal system. 

Furthermore the department has been cer-
tified as a German centre of maximum care 
in endoprosthetics (Endoprosthesis center of 
maximum care).

All conditions and injuries are treated by 
different teams of qualified specialists.

Each year we take care for more than 
4,000 inpatients and more than 30,000 
outpatients. Some of the most frequently 
performed treatments include operative 
procedures on hip, knee and shoulder joints.

The merger of orthopaedics and trauma 
surgery under one roof opens the way to 
synergies in everyday practice.

 
Focus of treatment:

» Adult reconstructive Orthopaedics

» Spinal Surgery and Orthopaedics

» Tumor Orthopaedics

» Paediatric Orthopaedics

» Rheumatic

Univ.-Prof. Dr. Dieter C. Wirtz

Medical Director of the Department of 
Orthopaedics and Trauma Surgery

األستاذ الجامعي دكتور ديرت يس فريتز

املدير الطبي لقسم جراحة العظام والرضوخ 

جراحة العظام والرضوخ

يغطي قسم جراحة العظام والرضوخ مجموعة شاملة من الخدمات التي تتعلق بحاالت اإلصابة يف الجهاز 
الهيكيل. العضيل 

عالوة عىل ذلك تم اعتامد القسم مركزًا للرعاية القصوى يف توفري الدعامات الصناعية تعالج ِفرق مختلفة من 
األخصائيني املؤهلني جميع الحاالت واإلصابات.

نقدم الرعاية ملا يزيد عىل 4,000 مريض داخيل وأكرث من 30,000 مريض خارجي كل عام. وتشمل أكرث 
العالجات الشائعة إجراء عمليات مفاصل الورك والركبة والكتف.

 والجمع بني جراحة العظام وجراحة الرضوخ تحت سقف واحد يُفسح املجال للتعاون اليومي.

محور العالج:

« جراحة العظام الرتميمية للبالغني

« جراحة الفقرات والعظام

« جراحة أورام العظام

« جراحة عظام األطفال

« طب الروماتزم



18 19

Trauma Surgery

Our division of trauma surgery is part of the 
department for orthopaedics and trauma 
surgery at the University Hospital Bonn.

Trauma surgery is a surgical speciality involved 
in the invasive treatment of physical injuries, 
typically in an emergency setting (organ 
system and musculoskeletal system)‚ injuries 
primarily affecting the musculoskeletal system 
(the bony skeleton and muscles, ligaments 
and tendons), but also the brain and the 
spinal cord.

 

Focus of treatment:

» Life-threatening Injuries 

» Fractures of Joints / Joint Injuries 

» Complicated Bone Fractures 

» Reconstructive Surgery 

» Corrections of Deformities

Univ.-Prof. Dr. Christof Burger

Head of the Division of Trauma Surgery 

األستاذ الجامعي الدكتور كريستوف برجر

رئيس قسم جراحة الرضوخ

جراحة الرضوخ

قسم جراحة الرضوخ جزء من قسم جراحة العظام والرضوخ يف مستشفى الجامعة بون.

ص جراحي يتضمن عالج اإلصابات الجسدية، التي تكون عادة يف أحد مواضع الطوارئ  جراحة الرضوخ تخصُّ
)النظام األحيايئ والجهاز العضيل الهيكيل(، واإلصابات التي تؤثر تحديًدا يف الجهاز العضيل الهيكيل )الهيكل 

العظمي والعضالت واألربطة واألوتار(، وكذلك الدماغ والحبل الشويك.

محور العالج:

« اإلصابات التي تهّدد الحياة

« كسور / إصابات املفاصل

« كسور العظام املعقدة

« الجراحة الرتميمية

« عالج التشوهات
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Paediatric Haematology and Oncology 

As a Paediatric Oncology Center we treat 
pre-school children and adolescents with 
leukemia, malignant tumors and other 
disease of the blood and immune system. 
In cooperation with the Institute for Ex-
perimental Haematology and Transfusion

Medicine we also supervise coagulation 
disorders in children. The medical treatment 
is based on German and International 
standardised treatment concepts. 

Furthermore, we are also focusing on cell 
and immune therapeutical strategies for 
patients with therapy-resistant diseases and 
danger of a relapse. The University Hospital 
Bonn combines interdisciplinary and inte-
grated treatment approaches to ensure a 
successful treatment.

 
Focus of treatment:

» Paediatric Haematology

» Paediatric Oncology

Univ.-Prof. Dr. Dagmar Dilloo

Medical Director of the Department of 
paediatric Haematology and Oncology

األستاذ الجامعي الدكتور داجامر ديلو

املدير الطبي لقسم طب الدم واألورام لألطفال

طب الدم واألورام لألطفال

بصفتنا مركزًا لطب أورام األطفال، فإننا نعالج األطفال يف سن ما قبل املدرسة واملراهقني املصابني بابيضاض 
الدم واألورام الخبيثة يف الدم والجهاز املناعي. بالتعاون مع معهد الطب التجريبي ألمراض الدم ونقل الدم

فإننا نقدم خدمة اإلرشاف عىل اضطرابات تجلط الدم يف األطفال. يستند العالج الطبي عىل املبادئ العالجية 
القياسية األملانية والدولية.

عالوة عىل ذلك، نركز جميًعا عىل اسرتاتيجيات العالج املناعي والعالج بالخاليا يف املرىض املصابني بأمراض 
مقاومة للعالج ومعرضني لخطر االنتكاس. يجمع مستشفى الجامعة بون بني مناهج العالج متعددة 

التخصصات والشاملة لضامن نجاح العالج.

محور العالج:

« طب دم األطفال

« طب أورام األطفال
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Internal Medicine I
Gastroenterology and Hepatology, 
Nephrology, Infectious Diseases, 
Endocrinology and Diabetology

Our objective is to offer our patients indi-
vidualized, comprehensive diagnostic pro-
cedures and therapies before and after 
treatment. Our range of services includes  
comprehensive up to date diagnostics and 
therapies including consultations and post-
treatment follow-up.

 

Focus of treatment:

»  Diseases of the Esophagus, Stomach, the 
Bowel and the Liver

»  Transplantation

»  Gastrointestinal Oncology

»  Infectious Diseases

»  Kidney Diseases and Dialysis

»  Endocrinology

»  Diabetology

Univ.-Prof. Dr. Christian P. Strassburg

Medical Director of the Department 
of Internal Medicine I

األستاذ الجامعي دكتور كريستيان يب سرتاسبورغ

املدير الطبي لقسم الطب الباطني 1

الطبي الباطني 1 طب الجهاز الهضمي وطب الكبد 
وطب الكىل واألمراض املُعدية وطب الغدد الصم 

والسكرّي

هدفنا أن نقدم للمرىض إجراءات وعالجات مخصصة وشاملة وتشخيصية قبل العالج وبعده. يشمل نطاق 
خدماتنا تشخيصات وعالجات شاملة وحديثة تضم االستشارة واملتابعة بعد العالج.

محور العالج:

« أمراض املريء واملعدة واألمعاء والكبد

« الزراعة

« طب أورام الجهاز الهضمي

« األمراض املُعدية

« أمراض الكىل وغسيل الُكىل

« طب الغدد الّصم

« طب السكرّي
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Internal Medicine II
Cardiology / Angiology / Pulmonology / 
Intensive Care Medicine

Cardiology has undergone dramatic and 
very promising changes during the last 
decade giving hope to many patients who 
had so far no treatment option. Many 
exciting new technologies and innovative 
treatment options have been introduced 
in clinical routine. At the Department of 
Cardiology, Angiology and Pneumology we 
provide world-class diagnostic, treatment, 
consultation, and follow-up care using state- 
of-the-art equipment for local, national, and 
international patients. 

Our department places strong emphasis 
on research and education as the basis for 
innovative and highest-quality medicine. Ex-
perienced clinical and scientific researchers 
conduct studies in partnership with many 
renowned clinics and institutions throughout 
the world. Our interventional experts are 
among the very few physicians worldwide, 
who are regularly invited to perform highly 
complex procedures that are live transmitted 
to the most established interventional 
meetings, the TCT (Transcatheter Cardio-
vascular Therapeutics) and the JIM (Joint 
Interventional Meeting). 

Our department covers the full spectrum 
of heart and vascular pathologies, starting 
with critically ill patients suffering from 
heart attacks or valvular disease to chronic 
patients suffering from heart failure or 
cardiac arrhythmias up to patients seeking 
for preventive care or in need of a second 
expert opinion. Furthermore, we provide 
expert treatment for patients suffering from 
pulmonary diseases like chronic obstructive 
pulmonary disease, asthma, pneumonia, 
sarcoidosis or pulmonary cancer.

In order to achieve the best possible treat-
ment results we closely cooperate with our 
partner department of cardiac and thoracic 
surgery.

 
Focus of treatment:

» Emergency care 

» Chronic care 

» Catheterization treatment 

» Treatment of arrhythmia 

» Treatment of pulmonary disease

» Vascular medicine
Univ.-Prof. Dr. Georg Nickenig

Medical Director of the Department 
of Internal Medicine II

األستاذ الجامعي الدكتور جورج نيكينيغ

املدير الطبي لقسم الطب الباطني 2

الطب الباطني 2
طب القلب / طب األوعية الدموية / طب الرئة / طب العناية 

املركزة

لقد شهد طب القلب تغريات كبرية وواعدة يف العقد املايض ليعطي األمل للعديد من املرىض الذين مل يتلقوا 
عالًجا حتى اآلن. وقد اكتُشفت تقنيات جديدة وخيارات عالجية مبتكرة يف اإلجراءات الرسيرية. يف قسم طب 
القلب وطب األوعية الدموية وطب الرئة، نقدم رعاية تشخيصية وعالجية واستشارية ومتابعة ذات مستوى 

عاملي باستخدام أحدث املعدات للمرىض املحليني واإلقليميني والدوليني.

يركز قسُمنا تركيزًا شديًدا عىل البحث والتعليم باعتبارهام أساس االبتكار والطلب رفيع املستوى. يُجري 
الباحثون الِعلميون والرسيريون ذوو الخربة الدراسات بالرشاكة مع العديد من املؤسسات الرسيرية الشهرية 

عىل مستوى العامل. ويُعد خرباؤنا املتخصصون يف التدخل من بني أطباء قلة يف مجالهم عىل مستوى العامل، 
ويتلقون دعوات بانتظام إلجراء عمليات شديدة التعقيد تُبَث بثًا حيًا يف أهم مؤمترات التدخل املعرتف بها، 

JIMمؤمتر عالجات القلب واألوعية بالقسطرة( و( TCT ومنها

 يغطي القسم مجموعة كاملة من علوم أمراض القلب واألوعية، وتضم املرىض الذين يعانون النوبات القلبية 
أو أمراض الصامم القلبي، واملرىض املصابني بحاالت مزمنة من قصور القلب واضطراب نبض القلب، واملرىض 
الذين يبحثون عن الرعاية الوقائية أو يحتاجون إىل رأي خبري ثاٍن. عالوة عىل ذلك، نقدم عالًجا مستنًدا إىل 

الخربة للمرىض الذين يعانون األمراض الرئوية كمرض االنسداد الرئوي املزمن أو الربو أو االلتهاب الرئوي أو 
الساركويد أو رسطان الرئة.

ولتحقيق أفضل نتائج عالجية ممكنة، نتعاون مع القسم الرشيك لجراحة القلب والصدر.

محور العالج:

« رعاية الحاالت الطارئة

« الرعاية الزمنة

« العالج بالقسطرة

« عالج اضطراب نبض القلب
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Cardiac Surgery

Every day we work with great commitment 
to meet the expectations of our patients. 
Our successful concept combines power in 
medical performance with modern technical 
equipment at our Department for Cardiac 
Surgery of the University Hospital Bonn, where 
we have a highly motivated and patient 
oriented staff. 

An excellent and well trained team of medical 
specialists guarantees the best medical 
treatment in diagnosis and therapy of cardiac 
and vessel diseases.

Our department performs more than 1.700 
operations per year, 1.000 of them are 
assisted by heart lung maschine as well as 
coronary surgery on the beating heart.

We have a special section for Pediatric 
Surgery which works closely together with 
our collegues in Pediatric Cardiology.

 
Focus of treatment:

» Diagnostic Spectrum of Performance

» Therapeutic Range of Performance

Univ.-Prof. Dr. Hendrik Treede
Medical Director of the 

Department of Cardiac Surgery

األستاذ الجامعي الدكتور هندريك تريدي

املدير الطبي لقسم جراحة القلب

القلب جراحة 

نعمل كل يوم بالتزام شديد لتحقيق توقعات مرضانا. يجمع مبدأنا الناجح بني القوة يف األداء الطبي 
واملعدات الفنية الحديثة يف قسم جراحة القلب مبستشفى الجامعة بون، حيث يعمل طاقم موظفينا 

الشغوف الذي يضع املريض عىل قامئة األولوية.

يضمن فريق من األخصائيني الطبيني املتميزين واملدربني جيًدا تقديم أفضل عالج طبي يف تشخيص وعالج 
أمراض القلب واألوعية الدموية.

يُجري القسم أكرث من 1.700 عملية كل عام، 1.000 منها مبساعدة أجهزة املجازة القلبية الرئوية باإلضافية إىل 
جراحة املجازة عىل القلب وهو ينبض.

لدينا قسم خاص لجراحة األطفال يعمل بالتعاون الحثيث بني زمالئنا يف قسم طب قلب األطفال.

محور العالج:

« تحليل طيف األداء

« النطاق العالجي لألداء
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Ophthalmology

Our department for eye diseases covers the 
complete range of sugical ophthalmologic 
operations and offers you for in- as well as 
outpatient care all state-of-the-art examination 
and treatment methods. 

Besides various specialties at the University 
Eye Hospital Bonn we have a close coope-
ration of all specialists at the University of 
Bonn Medical Center in order to offer you the 
best possible interdisciplinary treatment.

 

Diagnostic and therapeutic spectrum:

» Anterior Segment Surgery

» Vitreous, Retinal and Macular Surgery

» Laser Surgery

» Intravitreal Pharmacological Therapy

» Orthoptics and Paediatric Ophthalmology

» Low Vision Aids Center

» State of the Art Diagnostics

» Clinic for Retinal Degenerations

Univ.-Prof. Dr. Frank G. Holz, FEBO

Medical Director of the Department of Ophthalmology

FEBO ،األستاذ الجامعي الدكتور فرانك ج. هولز

املدير الطبي لقسم طب العيون

طب العيون

يغطي قسم أمراض العيون مجموعة كاملة من عمليات جراحة العيون ويقّدم للمرىض الداخليني والخراجيني 
أحدث الفحوصات وطرق العالج.

بجانب األخصائيني املختلفني يف مستشفى العيون الجامعي بون، نتعاون مع أخصائيني يف املركز الطبي 
لجامعة بون لتقديم أفضل عالج متعدد التخصصات.

 الطيف التشخييص والعالجي:

« جراحة قطعة العني األمامية

« جراحة الجسم الزجاجي والشبكية والبقع

« الجراحة بالليزر

« العالج الدوايئ داخل الجسم الزجاجي

« تقويم البرص وطب عيون األطفال

« معينات الرؤية الضعيفة

« تشخيصات حديثة

« عيادة تنكس الشبكية
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General Paediatrics 

We are pleased to introduce you our depart-
ment with a wide range of medical services. 

In our department for paediatrics we care for 
children, young people and their parents from 
the newborn period until early adulthood. 
There are four hospital wards available. Our 
team consisting of medical doctors, nurses, 
phsychologists and other medical staff will 
work to shorten the hospital stay of your 
child as much as possible and therefore keep 
it most pleasant for your child.

 

Focus of treatment:

»  Allergology, Pulmonology and 
Mucoviscidosis

» Endocrinology and Diabetology

» Gastroenterology and Hepatology

» Immunology and Rheumatology

»  Neuropaediactrics and Developmental 
Neurology

Univ.-Prof. Dr. Rainer Ganschow

Medical Director of the Department of General Paediatrics

األستاذ الجامعي الدكتور رايرن جانشو

املدير الطبي لقسم طب األطفال العام

طب األطفال العام

يُسعدنا أن نقدم لكم القسم الذي يضم أكرب مجموعة من الخدمات الطبية.

يف قسم طب األطفال نعتني باألطفال والشباب واآلباء منذ الرضاعة حتى البلوغ. هناك أربعة أجنحة متوفرة 
يف املستشفى. فريقنا الذي يضم أطباء وممرضات وعلامء نفس وغريهم من املوظفني الطبيني سوف

 محور العالج:

« طب الحساسية والرئة وتلزج املخاط

« طب الغدد الّصم والسكرّي

« طب الجهاز الهضمي وطب الكبد

« طب املناعة واألورام طب أعصاب األطفال وطب منو األعصاب
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Nuclear Medicine

The department of nuclear medicine of  the  
University Hospital Bonn provide all diag-
nostic and therapeutic procedures using 
radiopharmaceuticals. Our department is  
one of the few institutions worldwide,  
which offers the complete spectrum of 
therapies using the newest methods. The 
methods in our field is based predominantly 
on a specific enrichment of different radio-
pharmaceuticals. 

In this metabolic pathway, blood flow and 
tumor-specific accumulation mechanisms 
are utilized. This leads to a specific radio-
activity accumulation in the various organs, 
which is used for imaging. 

Today, hybrid methods such as PET-CT and 
SPECT-CT play an important role. The results 
of the different imaging modalities are fused, 
so that the high spatial resolution of the CT 
is connected to the high-specific resolution.

 
Focus of treatment:

»  Diagnostic

»  Thyroid Outpatient Department

»  Positron Emission Tomography (PET)

»  Computer Tomography CT (PET/CT)
Univ.-Prof. Dr. Markus Essler

Medical Director of the Department of Nuclear Medicine

األستاذ الجامعي الدكتور ماركوس إيسلر

املدير الطبي لقسم الطب النووي

الطب النووي

يقدم قسم الطب النووي يف مستشفى الجامعة بون جميع إجراءات التشخيص والعالج باستخدام املواد 
املشّعة. وهذا القسم واحد من املؤسسات القليلة يف هذا التخصص عىل مستوى العامل، وهو يقدم مجموعة 
كاملة من العالجات باستخدام أحدث الطرق. تستند الطرق التي نستخدمها يف مجالنا إىل التخصيب الدقيق 

باملواد املشعة.

يف مسار األيض، تُستخدم آليات تدفق الدم والرتاكم املخصص لألورام. وهذا يؤدي إىل تراكم النشاط اإلشعاعي 
يف عدة أعضاء، وهذا يُستخدم يف التصوير.

تؤدي طرق التصوير الهجينة اليوم مثل PET-CT وSPECT-CT دوًرا مهاًم. وتُدمج نتائج أمناط التصوير 
املختلفة، بحيث يتم ربط التصوير املقطعي املحوسب عايل الدقة بأبعاد عالية التحديد.

 محور العالج:

« التشخيص

« قسم مرىض الغدة الدرقية الخارجيني

)PET(  التصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين »

)CT )PET/CT التصوير املقطعي املحوسب »
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Epileptology 

Our Department for Epileptology in Bonn 
in cooperation with several partners within 
the University Hospital is one of the leading 
epileptologic centers in Germany and Europe 
providing the highest level in medical care. 
Therefore the full range of modern diagnostic 
and therapeutic equipement is available to 
serve you.

In the outpatient section 3,000 patients a 
year from home and abroad are treated.

 
Focus of treatment:

» Epilepsy Surgery

» Brain Stimulation

Univ.-Prof. Dr. Rainer Surges

Medical Director of the Department of Epileptology

األستاذ الجامعي الدكتور ريرن سريجز

املدير الطبي لقسم طب الرصع

طب الرصع

قسم طب الرصع يف بون بالتعاون مع عدة رشكاء داخل املستشفى الجامعي هو واحد من أفضل مراكز طب 
الرصع يف أملانيا وأوروبا ويقدم أعىل مستوى من الرعاية الطبية. وبهذا تتوفر مجموعة كاملة من معدات 

الحديثة لخدمتكم. التشخيص والعالج 

 يف قسم املرىض الخارجيني، يُعالَج 3,000 مريض كل عام بعيًدا عن موطنهم.

محور العالج:

« جراحة الرصع

« تحفيز الدماغ
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Neonatology

Every year we are treating more than 500 
critically ill newborn patients.

More than one hundred are very low birth-
weight infants with a gestational age of 
less than 32 weeks and a birthweight less 
than 1,500g. Also more than one hundred 
newborns with congenital malformations, 
needing a surgical procedure in the neonatal 
period, are treated in our department.

We are one of the leading centers nationally 
and internationally curing children with 
congenital anomalies in close cooperation 
with the Prenatal Medicine specialists.

 
Focus of treatment:

» "Extremely" preterm infants

» Lung Failure

» Multiple Births

» Congenital Malformations

» Other Areas of Specialization

Univ.-Prof. Dr. Andreas Müller

Medical Director of the Department of Neonatology

األستاذ الجامعي دكتور أندرياس مولر

املدير الطبي لقسم طب األطفال حديثي الوالدة

طب األطفال حديثي الوالدة

 نعالج كل عام أكرث من 500
طفل حديث الوالدة يف حالة حرجة.

وما يزيد عىل 100 منهم هم مواليد وزنهم منخفض عند الوالدة بعمر حمل يقل عن 32 أسبوًعا ووزن والدة 
أقل من 1,500 جرام. وأكرث من مائة مولود يولدون بتشوهات خلقية ويحتاجون إىل تدخل جراحي يف فرتة ما 

بعد الوالدة يتلقون العالج يف القسم لدينا.

إننا من بني املراكز الرائدة محليًا ودوليًا يف عالج التشوهات الخلقية بالتعاون الحثيث مع أخصائيي طب 
التوليد.

محور العالج:

« الحاالت الشديدة من األطفال املبترسين

« فشل الرئة

« الوالدة املتعددة

« التشوهات الخلفية

« مجاالت التخصص األخرى
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Paediatric cardiac surgery at the 
German Paediatric Heart Centre 
in Bonn

The German Paediatric Heart Centre in Bonn offers a range of highly specialised medical 
services to treat congenital heart defects in patients from infants to young adults. 

Congenital heart defects are rare, and many different types and combinations are known. 
Successful treatment requires a concerted effort and interdisciplinary dialogue between 
highly qualified specialists in prenatal medicine and human genetics, obstetrics, paediatric 
cardiology, paediatric anaesthesia, paediatric intensive care medicine and paediatric cardiac 
surgery, who all work under one roof. We also work with key partners from the University 
of Bonn, which include the leading German centre for prenatal cardiac diagnostics as well 
as a specialised centre for adults with congenital heart defects. For many years, this highly 
respected and internationally distinguished approach has proven its worth at the German 
Paediatric Heart Centre in Sankt Augustin and will now be expanded further as part of the 
Bonn University Medical Centre. The newly opened Parent and Child Centre (ELKI) will also 
provide our teams with state-of-the-art medical facilities. As a result, our successful paediatric 
cardiac surgery team will work closely with other highly specialised teams in the university  
setting, with the aim of further improving the quality and scope of services offered by the 
diagnostic exams and operations provided by ELKI.

Apl. Prof. Dr. Boulos Asfour

Director, Department of Paediatric Cardiac Surgery

األستاذ الجامعي غري املُدَرج بولس أسفور

مدير قسم جراحة قلب األطفال

Univ.-Prof. Dr. Ehrenfried Schindler

Director, Department of Paediatric Anaesthesia 

األستاذ الجامعي الدكتور  إرينفريد شندلر

مدير قسم تخدير األطفال

قسم جراحة قلب األطفال يف مركز قلب األطفال 
األملاين يف بون

يقدم مركز قلب األطفال األملاين يف بون مجموعة من الخدمات الطبية عالية التخصص لعالج تشوهات القلب 
الخلفية يف املواليد واألطفال والبالغني.

تشوهات القلب الخلقية نادرة، وهناك أنواع مختلفة ومتنوعة منها. يتطلب العالج الناجح مجهوًدا كبريًا 
وتعاونًا بني التخصصات من األخصائيني املؤهلني يف طب التوليد وعلم الوراثة البرشي وطب األجنة وطب 

حراجة قلب األطفال وطب تخدير األطفال وطب العناية املركزة باألطفال وجراحة قلب األطفال، وجميعهم 
يعملون تحت سقف واحد. كام نعمل مع الرشكاء الرئيسيني من جامعة بون، ومنهم املركز األملاين الرائد يف 

تشخيصات القلب ومراكز متخصصة للبالغني املصابني بتشوهات خلقية يف القلب. ولعدة سنوات أثبت هذا 
املنهج املعرتف به دوليًا والذي القى استحسانًا كبريًا أهميته يف مركز طب قلب األطفال األملاين يف زانكت 

آوغستني وسوف يتوسع ليصبح جزًءا من املركز الطبي بجامعة بون. وسوف يقدم مركز األمومة والطفولة 
)ELKI( الذي افتُتح حديثًا لِفرقنا مرافق طبية حديثة. ونتيجة لذلك، سوف يعمل فريق جراحة قلب األطفال 

الناجح بالتعاون مع ِفرق متخصصة أخرى يف الجامعة، بهدف تحسني جودة ونطاق الخدمات التي تقدمها 
.ELKI اختبارات التشخيص والعمليات يف مركز
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Otorhinolaryngology,
Head and Neck Surgery

We take care of several sensory organs 
rgarding hearing, balance, sense of smell 
and taste. Our surgical procedures and 
conservative therapies intend to preserve 
these sensory functions. If they are 
deteriorated by some disease we make every 
effort to restore them. Furthermore we are 
also confronted with important functions as 
swallowing speaking and breathing. If due 
to some diseases especially malignancies 
anatomical sites must be removed partially 
or even totally leading to functional  

impairment, we apply different techniques 
to reconstruct these delicate anatomical 
areas to regain function.

We are highly specialized extended cancer 
surgery.

The majority of our operations are perfor-
med with microscopes and endoscopes. 
In all surgeries with potential risk of nerve 
function impairment nerve monitoring is 
applied during surgery to minimize these 
complications.

 
Focus of treatment:

» Ear Surgery

» Surgery of Nose and Sinuses

» Skull base Surgery

» Cochlea Implant

» Surgery of Oral Cavity and Oropharynx

» Surgery of the larynx and pharynx

» Surgery of the neck

»  Surgery of major salivary glands, (benign 
and malignant tumors, stones with intra-
operative facial nerve monitoring)

» Specific Surgery in Infants and children

Univ.-Prof. Dr. Dr. h. c. F. Bootz

Medical Director of the Department of  
Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery

األستاذ الجامعي حامل الدكتوراه الفغخرية إف بوتز

املدير الطبي لقسم طب جراحة األنف واألذن والحنجرة والرأس والرقبة

طب جراحة األنف واألذن والحنجرة والرأس والرقبة
نعتني باألعضاء الحسية املختلفة املسؤولة عن السمع والتوازن والشم والتذوق. وتهدف عملياتنا الجراحية 

وعالجنا التحفظي إىل الحفاظ عىل الوظائف الحسية. وإذا كانت قد ضعفت بسبب املرض، فإننا نبذل قصارى 
جهدنا لعالجها. عالوة عىل ذلك، تأتينا حاالت تعاين مشاكل يف وظائف مهمة كالبلع والتحدث والتنفس.  إذا 
أدت بعض األمراض ال سيام األمراض الخبيثة التي تستوجب إزالة املواضع الترشيحية جزئيًا أو كليًا مام يؤدي 

إىل العجز

 الوظيفي، فإننا نستخدم تقنيات إلعادة ترميم تلك املناطق الدقيقة الستعادة الوظيفة املفقودة.

إننا متخصصون للغاية يف جراحة الرسطان املوّسعة.

وتُجرى معظم العمليات باستخدام املَجاهر واملناظري. يف جميع العمليات الجراحية التي تنطوي عىل خطر 
إحداث قصور يف وظائف األعصاب، تتم مراقبة األعصاب يف أثناء الجراحة لتقليل تلك املضاعفات.

محور العالج:

« جراحة األذن

« جراحة األنف والجيوب األنفية

« جراحة قاعدة الجمجمة

« زراعة القوقعة

« جراحة تجويف الفم والبلعوم الفموي

« جراحة الحنجرة والبلعوم

« جراحة الرقبة

 «  جراحة الغدد اللعابية الكربى )األورام الحميدة والخبيثة،
والحصوات مع مراقبة أعصاب الوجه يف أثناء العملية(

« الجراحة املخصصة يف املواليد واألطفال
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Paediatric Cardiology

In our paediatric Heart Center we treat 
patients from infancy to adulthood with 
congenital and acquired cardiac disease.

In close cooperation with the Division of 
Pediatric Heart Surgery and the Medical 
Clinic II (Adult cardiology) we offer the com-
plete spectrum of operation possibilities 
with technical and scientific excellence and 
experience of major University Hospital.

After all, the success treatment of our patient 
is based on close and efficient collaboration 
between the departments of the heart 
center at our University Hospital Bonn.

Focus of treatment:

»  Treatment of cardiac diseases before as 
well as after birth

»  Health care of ill and preterm infants with 
major cardiac and non-cardiac anomalies 
Complex heart surgery at all ages 

»  Combined surgical and catheter-based 
interventions (Hybrid operation); 

»  Three-dimensional (3D)-echocardiography 

»  Analysis of Myocardial function 

»  Diagnostic and therapy of Pulmonary 
Hypertension 

»  Pre- and postoperative Paediatric 
Intensive Care

»  Extracorporeal Membrane Oxygenation 
(ECMO)-Therapy 

»  Health care of grown ups with congenital 
heart disease (GUCH)

Univ.-Prof. Dr. Johannes Breuer

Medical Director of the 
Department of paediatric Cardiology

األستاذ الجامعي دكتور يوهانس بروير

املدير الطبي لقسم أمراض القلب عند األطفال

Univ.-Prof. Dr. Martin Schneider

Medical Co- Director of the 
Department of paediatric Cardiology

األستاذ الجامعي دكتور مارتن شنايدر

املدير الطبي املساعد لقسم أمراض القلب عند األطفال

طب قلب األطفال

 يف مركز طب قلب األطفال، نعالج املرىض من املواليد حتى
البالغني املصابني بأمراض قلبية مكتسبة أو منذ الوالدة.

بالتعاون الحثيث مع قسم جراحة قلب األطفال والعيادة الطبية 2 )طب قلب البالغني( نقدم مجموعة كاملة 
من العمليات املحتملة بفضل التميز الفني والعلمي والخربة التي يتمتع بها املستشفى الجامعي الكبري.

 وفق كل يشء، يعتمد نجاح عالجنا للمرىض عىل التعاون الحثيث بني أقسام
مركز القلب يف مستشفى الجامعة بون.

محور العالج:

« عالج أمراض القلب قبل الوالدة وبعدها

 «  الرعاية الصحية باملواليد املرىض واملبترَسين املصابني بتشوهات يف القلب أو غري القلب
عمليات القلب املعقدة لكل األعامر

« التدخل الجراحي املتعدد باستخدام القسطرة )العمليات املختلطة(؛

« التخطيط ثاليث األبعاد لصدى القلب

« تحليل وظائف عضلة القلب

« تشخيص وعالج فرط ضغط الدم الرئوي

« الرعاية املركزة باألطفال قبل الجراحة وبعدها

)ECMO(  العالج باألكسجة الغشائية خارج الجسم »

)GUCH( الرعاية الصحية للبالغني املصابني باملرض القلبي الخلقي »
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Department of Gynaecology and  
Gynaecological Oncology

The Department of Gynaecology and 
Gynaecological Oncology is also a certified 
Gynaecological Cancer Centre (German 
Cancer Society) and a Centre for Uterine 
Sarcomas. 

Under the ward’s care, every patient receiving 
treatment for a gynaecological condition is 
assured of direct access to the very latest 
national and international treatment stra-
tegies and clinical trials. Each patient we 
treat receives individual counselling and an 
integrated programme of care, including 
post-operative care. We offer a full range of 
laparoscopic and minimally-invasive tech-
niques, as well as vaginal methods. 

Our interdisciplinary and highly professional 
team of experts includes radiologists, 
urologists, surgeons, pathologists, onco-
logists, gastroenterologists, anaesthetists, 
nuclear medicine practitioners and radio-
therapists, as well as psycho-oncologists 
based at the University of Bonn. Our hospital 
is also home to a Centre for Interdisciplinary 
Endometriosis and Uterine Fibroid Treat-
ment. Apart from the primary goal of re-
storing our patients’ health, the safety of our 
patients and improving their quality of life 
are also key objectives in our work here. Our 
patients are also offered psycho-oncological 
and psychological consultations from an 
early stage in treatment.

We specialise in the following treatments:

»  Diagnosis and treatment for ovarian 
cancer, endometrial cancer, cervical 
cancer, vulval cancer, uterine sarcomas 
and other rare gynaecological cancers

» Urinary incontinence and prolapse surgery

»  Treatment of endometriosis and uterine 
fibroids

» Minimally invasive surgery

» Laser surgery

قسم أمراض النساء واألورام النسائية
 قسم أمراض النساء واألورام النسائية مركز

معتمد لعالج الرسطان النسايئ )جمعية الرسطان األملانية( ومركز أورام الرحم.

وبفضل الرعاية املقدمة يف الجناح، يتمكن كل مريض يتلقى عالًجا ألمراض النساء من الوصول املبارش إىل 
أحدث التجارب الرسيرية وطرق العالج الوطنية والدولية. ويتمكن كل مريض نعالجه من الحصول عىل 

مشورة فردية وبرنامج رعاية متكامل، مبا يف ذلك الرعاية الالحقة للعمليات الجراحية. ونقدم طرق جراحية 
جائرة صغرية وجراحة بالتنظري فضاًل عن طرق عالج املهبل.

يضم فريق الخرباء املهني متعدد التخصصات أخصائيي األشعة وأطباء املسالك البولية وجراحني وأخصائيي 
علم األمراض وأخصائيي أورام وأخصايئ أمراض الجهاز الهضمي وأطباء تخدير ومامريس الطب النووي 

وأخصائيي العالج اإلشعاعي باإلضافة إىل أخصائيي األورام النفسية املوجودين يف جامعة بون. وهذا 
املستشفى أيًضا مكان لعالج بطانة الرحم وعالج األورام الليفية الرحمية املتعددة. وبغض النظر عن هدفنا 

األسايس املتمثل يف استعادة صحة مرضانا، فإن سالمة مرضانا وتحسني حياتهم تأيت عىل رأس األهداف 
الرئيسية يف عملنا هنا. ونقدم ملرضانا أيًضا استشارات نفسية ومتعلقة باألوارم النفسية يف مرحلة مبكرة من 

العالج.

محور العالج:

 «  تشخيص رسطان املبيض ورسطان بطانة الرحم ورسطان عنق الرحم ورسطان
الفرج وأورام الرحم الخبيثة وأمراض الرسطان النسائية النادرة األخرى وعالجها

« جراحة عالج تديل العضو وسلس البول

« عالج التهاب بطانة الرحم واألورام الليفية الرحمية

« جراحة جائرة صغرية

« جراحة بالليزر

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Alexander Mustea

Medical Director of the Center for Obstetrics and Gynecology, 
Department of Gynecology / Gynecologic Oncology

األستاذ الجامعي دكتور الكسندر موستيا الحاصل عىل الدكتوراه الفخرية

املدير الطبي ملركز أمراض النساء والتوليد، وقسم أمراض النساء/األورام النسائية
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Senology / Breast Center
Plastic and Reconstructive Breast Surgery

The Bonn Breast Center is certified by the 
German Society of Cancer and focuses on 
reconstructive and aesthetis breast surgery 
as well as medical oncology. The doctors, 
nurses, and other specialists are highly 
experienced in caring for people with breast 
cancer. Our team will develop a treatment 
plan leading to the best possible outcome. 
Prof. Dr. med. Andree Faridi, Director of the 
Department of Senology/Breast Center, is 
a nationally and internationally recognized 
expert. Faridi had previously been Director of 
the Vivantes Breast Center Berlin.

BREAST CANCER SURGERY and MEDICAL 
ONCOLOGY

The goal of surgical treatment for breast 
cancer is complete resection of the tumor 
with tumor free margins. 

Focus of  treatment:

»  mastectomy or a breast conserving 
surgery (lumpectomy) followed by 
radiation therapy. 

»  oncoplastic techniques (e.g. oncoplastic 
breast reduction) 

»  neoadjuvant or adjuvant chemotherapy, 
hormonal therapy, biologics, targeted 
drugs, and immunotherapy

RECONSTRUCTIVE and  AESTHETIC BREAST 
SURGERY

Breast reconstruction can be done in a variety 
of ways. We offer  

»  breast implant surgery and breast 
reconstruction with autologous tissue 
(tissue from another part of the body) 

»  fat injections to plump up areas where 
tissue has been removed. 

»  breast lift/breast reduction/plastic 
surgery on the other breast to create a 
closely matched pair.   

In addition we provide a broad spectrum of 
aesthetic breast surgery:  

»  Immediate and delayed breast 
reconstruction

»  Expander/Implant and autologous tissue 
reconstruction with or without acellular 
dermal matrix (ADM) and synthetic mesh

»  Correction of maldeformations oft he 
breast and the nippel-areola-complex

» Breast augmentation

» Breast reduction / mastopxy / lifting

»  Reconstruction oft the nippel-areola-
complex

» Scar correction

» Lipofilling (fat transfer) 

 

اعتمدت الجمعية األملانية للرسطان مركز أورام الثدي يف بون ويركز 
عىل جراحة الثدي الرتميمية والتجميلية وكذلك عالج األورام الطبية. 

ويتمتع األطباء واملمرضات وغريهم من املتخصصني بخربة كبرية 
يف رعاية األشخاص املصابني برسطان الثدي. وسيضع فريقنا خطة 
عالجية تؤدي إىل أفضل النتائج املمكنة. األستاذ الجامعي دكتور 
أندريه فريدي الحاصل عىل دكتوراه يف الطب، مدير قسم عالج 
أورام الثدي/سينولوجي خبري معرتف به عىل الصعيدين الوطني 

والدويل. عمل فريدي مديرًا ملركز فيفانتس ألمراض الثدي يف برلني يف السابق. جراحة رسطان الثدي وطب 
األورام الهدف من العالج الجراحي لرسطان الثدي هو االستئصال التام للورم مع الحرص عىل إزالته متاًما من 

الحواف.

محور العالج:

« جراحة استئصال الثدي أو استئصال الثدي الجزيئ )استئصال الورم( التي يتبعها العالج اإلشعاعي.

« تقنيات استبناء الثدي )عىل سبيل املثال، تصغري حجم الثدي بجراحة استبناء الثدي(

جراحة تجميل الثدي وترميمه ميكن إجراء جراحة إعادة بناء الثدي بعدة طرق مختلفة. إننا نقدم

« جراحة زرع الثدي وإعادة بناءه باستخدام أنسجة ذاتية املنشأ )نسيج من جزء آخر من الجسم(

« حقًنا دهنيًا إلطالة املناطق التي أُزيلت منها األنسجة.

 «  جراحة رفع الثدي/تصغري الثدي/الجراحة التجميلية عىل الثدي اآلخر
للحصول عىل زوج متطابق بشكل وثيق.

وباإلضافة إىل ذلك، نقدم مجموعة كبرية من عمليات جراحة الثدي التجميلية:

« عمليات إعادة بناء الثدي الفورية واملؤجلة

 «  توسيع/زراعة وإعادة بناء األنسجة ذاتية املنشأ برتقيع الشبكة الجلدية غي
الخلوية )ADM( وشبكة اصطناعية أو بدون ذلك

« معالجة تشوهات الثدي والقضاء عىل الهاالت حول حلمة الثدي

« تكبري الثدي

الثدي/تثبيته/رفعه « تصغري 

« إعادة بناء منطقة الهاالت حول الحلمة

« معالجة الندبات

« حقن الدهون )نقل الدهون(

Univ.-Prof. Andree Faridi

Medical Director of the Department of Senology/Breast Center 
Plastic and Reconstructive Breast Surgery

أستاذ دكتور أندريه فريدي الحاصل عىل دكتوراه يف الطب

مدير قسم عالج أورام الثدي/سينولوجي جراحة الثدي التجميلية والرتميمية

 مركز عالج أورام الثدي/سينولوجي
التجميلية والرتميمية الثدي  جراحة 
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Obstetrics and Prenatal Medicine

Our department represents a state-of-the- 
art international tertiary centre and offers a 
24-hour team of obstetricians, feto-maternal 
medicine specialists, neo-natologists and 
anaesthesiologists.

In our highly specialised unit of prenatal care 
and high-risk obstetrics we care for about 
2,000 high risk pregnant women and about 
1,000 pregnancies with fetal malformations 
as out- and inpatients.

High-risk obstetrics is provided as well as 
family centered obstetrics with succes 
within our department.

 
Focus of care:

» Prenatal Care

» Fetal Therapy and Surgery

» Obstetric Medicine

Univ.-Prof. Dr. Ulrich Gembruch

Medical Director of the Department 
of Obstetrics and Prenatal Medicine

األستاذ الجامعي دكتور أولريش غيمربوخ

املدير الطبي لقسم طب األجنة والتوليد

طب األجنة والتوليد

يُعترب قسمنا مركزًا دوليًا حديثًا من الدرجة الثالثة به فريق يتكون من أطباء توليد وأخصائيي طب األم 
والجنني وأخصائيي طب األطفال حديثي الوالدة وأخصائيي تخدير يعملون عىل مدار اليوم.

يف وحدتنا املتخصصة للغاية يف الرعاية ما قبل الوالدة وحاالت الوالدة املحفوفة باملخاطر، نعتني بحوايل 
 2000 امرأة حامل حالتها حرجة وحوايل 1000 حالة حمل تعاين من

تشوهات الجنني كمرىض مقيمني أو خارجيني.

تُجرى عمليات الوالدة املحفوفة باملخاطر باإلضافة إىل الوالدة التي ترتكز عىل األرسة بنجاح يف قسمنا.

الرعاية: محور 

« رعاية ما قبل الوالدة

« معالجة وجراحة األجنة

« طب التوليد
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General, Visceral, Thoracic and  
Vascular Surgery

Almost 40 medical doctors as well as 100 
nurses and other medical staff take care 
of our patients 24 hours a day. Besides the 
inpatient treatment with approx. 3,000 
operations we offer you an outpatient care 
with almost 15,000 patients/year. 

We perform common surgery up to the 
complete treatment of high risk patients, who 
will be treated by experienced specialists for 
their disease. We are specialized in complex 
surgeries. 

Therefore a large spectrum of necessary 
surgical options and further treatment after 
the discharge from the hospital are offered. 
Our staff consists of specialized teams to 
guarantee you the best expertise in planning 
and realisation of your treatment.

 
Focus of treatment:

» General Surgery

» Visceral Surgery

» Thoracic Surgery

» Vascular Surgery

» Oncological Surgery

» Paediatric Surgery

» Transplantation

Univ.-Prof. Dr. Jörg C. Kalff

Medical Director of the Department of General, Visceral, 
Thoracic and Vascular Surgerys

 األستاذ الجامعي دكتور يورج كالف

 املدير الطبي لقسم الجراحة العامة وجراحة األحشاء
والصدر واألوعية الدموية

 الجراحة العامة وجراحة األحشاء
والصدر واألوعية الدموية

يعمل ما يقرب من 40 طبيبًا و100 ممرضة وطاقم طبي آخر عىل رعاية املرىض عىل مدار الساعة. وباإلضافة 
إىل عالج املرىض املقيمني بنحو 3000 عملية تقريبًا، نقدم لك عيادات الرعاية الخارجية التي تسع ما يقرب 

من 15000 مريض يف السنة.

نجري عمليات جراحية شائعة حتى يكتمل عالج املرىض املعرضني ملخاطر عالية، الذين سيتم عالجهم عىل يد 
متخصصني ذوي خربة مبرضهم. إننا متخصصون يف العمليات الجراحية املعقدة.

 لذلك سيتم توفري مجموعة كبرية من الخيارات الجراحية الالزمة وسبل املعالجة اإلضافية بعد الخروج من 
املستشفى. يتكون فريق العمل لدينا من فرق متخصصة لضامن توفري أفضل الخربات يف تخطيط عالجك 

وتحقيقه.

محور العالج:

« جراحة عامة

« جراحة األحشاء

« جراحة الصدر

« جراحة األوعية الدموية

« جراحة األورام

« جراحة األطفال

« زراعة



52 53

Neurosurgery

In our department complex spinal surgery is 
performed routinely. The University Hospital 
Bonn is one of the national and international 
leading centers for neuro-oncology and 
cerebrovascular diseases. 

Furthermore, Bonn has developed during the 
last 20 years to the one of the largest surgical 
epilepsy centers worldwide.

Focus of treatment:

» Adult and Paediatric Neurosurgery

» Neuro Intensive Care Unit (NICU)

» Epilepsy Surgery

» Neurovascular Surgery

» Spinal Surgery

» Surgery of brain tumors / Skull base surgery

» Functional Neurosurgery

Univ.-Prof. Dr. Hartmut Vatter

Medical Director of the Department of Neurosurgery

األستاذ الجامعي دكتور هارمتوت فاتر

املدير الطبي لقسم جراحة املخ واألعصاب

جراحة املخ واألعصاب

تُجرى عمليات جراحة العمود الفقري املعقدة بشكل منتظم. مستشفى الجامعة بون أحد املراكز الرائدة عىل 
الصعيد الدويل واملحيل ألمراض األورام العصبية وأمراض األوعية الدماغية.

وباإلضافة إىل ذلك، تطورت بون خالل العرشين سنة املاضية لتصبح أحد أكرب املراكز الجراحية لعالج الرصع 
يف جميع أنحاء العامل.

محور العالج:

« جراحة املخ واألعصاب لدى األطفال و البالغني

)NICU( وحدة العناية املركزة بقسم األعصاب »

« جراحة الرصع

« جراحة األعصاب واألوعية الدموية

« جراحة العمود الفقري

« جراحة أورام املخ/قاعدة الجمجمة

« الجراحة الوظيفية لألعصاب
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Plastic and Aesthetic Surgery

Our Department of Plastic and Aesthetic 
Surgery is specialized in improving and 
correcting the body surface including the 
face. It distinguishes between the recon-
struction of defects after accidents, tumors 
or wounds on the one hand and the aesthetic 
or cosmetic surgery on the other hand. For 
this purpose today we have a variety of 
advanced and gentle procedures available 
that are either carried out under local or 
general anesthesia.

 

Focus of treatment:

» Face

» Reconstructive Surgery

» For men

» Hands

PD Dr. Klaus J. Walgenbach

Medical Director of the Department of 
Plastic and Aesthetic Surgery

دكتور كالوس والجنباخ مؤهل للتدريس

املدير الطبي لقسم الجراحة التجميلية

التجميلية الجراحة 

قسم الجراحة التجميلية متخصص يف تحسني سطح الجسم وتصحيحه مبا يف ذلك الوجه. فإنه مييز بني إعادة 
بناء املناطق املعيبة بعد الحوادث أو األورام أو الجروح من جهة والجراحة التجميلية أو الجاملية من ناحية 
أخرى. ولهذا الغرض، فإننا اليوم أمام مجموعة متنوعة من اإلجراءات املتقدمة واملعتدلة املتوفرة التي تُجرى 

تحت التخدير إّما املوضعي وإّما العام.

محور العالج:

« الوجه

« جراحة استبنائية

« للرجال

« اليد
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Oral, Maxillofacial and Plastic Surgery

The Department of Oral, Maxillofacial and 
Plastic Surgery is a part of the center for Oral 
and Maxillofacial Surgery at the University 
Hospital Bonn. 

We offer the whole spectrum of diagnosis, 
therapy, prevention, functional and esthetic 
rehabilitation of diseases, injuries, abnor-
malities and changes of the shape of teeth 
and the oral cavity including the maxillofacial 
area and the face.

 

Focus of treatment:

»  Temporomandibular Joint Diseases

»  Vascular Anomalies of the Skin

»  Dental Surgery

Univ.-Prof. Dr. Dr. Franz-Josef Kramer

Medical Director of the Department of Oral,  
Maxillofacial and Plastic Surgery

األستاذ الجامعي دكتور فرانز جوزيف كرامر

املدير الطبي لقسم جراحة تجميل الفم والوجه والفكني

جراحة تجميل الفم والوجه والفكني

 قسم جراحة تجميل الفم والوجه والفكني جزء من مركز جراحة الفم والوجه والفكني
يف مستشفى الجامعة بون.

نوفر مجموعة كاملة من التشخيصات والعالج والوقاية وإعادة التأهيل الوظيفي التجمييل لألمراض 
واإلصابات والتشوهات والتغريات يف شكل األسنان وتجويف الفم مبا يف ذلك منطقة الوجه والفكني.

محور العالج:

« أمراض املفصل الصدغي الفيك

« تشوهات األوعية الدموية للبرشة

« جراحة األسنان
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Oral Surgery

The Department of Oral Surgery is part of 
the large University Dental Clinic in Bonn.

The treatments in our section include any 
kind of oral surgery for example extractions, 
apiectomy, surgical removal of wisdom 
teeth and other impacted teeth, removal 
of benign tissue changes and cyst surgery, 
augmentation procedures and  implantology 
as an interdisciplinary approach together 
with the Department of Prosthodontics.

 

Focus of treatment:

» Oral Soft Tissue Lesions 

» Dental Injuries

» Periodontal Surgery

» Implantology

N.N.

Department of Dental Surgery

.N.N

قسم جراحة األسنان

جراحة الفم  

قسم جراحة الفم جزء من عيادة األسنان الكبرية الجامعية يف بون. وتشمل العالجات املوجودة يف قسمنا 
جميع أنواع عمليات جراحة الفم عىل سبيل املثال استخراج األسنان واستئصال قمة الجذر وإزالة رضوس 

العقل وغريها من األسنان املتأثرة جراحيًا وإزالة التغريات الحميدة يف األنسجة واألكياس الدهنية وإجراءات 
تكبري األسنان وزراعة األسنان كنهج متعدد التخصصات مع قسم التعويضات السنية.

محور العالج:

« جروح األنسجة الرخوة للفم

« إصابات األسنان

« جراحة دعامات السن

« زراعة
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Orthodontics

The orthodontic department is part of the 
center for dental and oral medicine at the

University Hospital Bonn. We offer the whole 
spectrum of orthodontic medicine.

Generally we differentiate in the reasons for 
an orthodontic treatment between aesthetic 
and medical indications.

Focus of treatment:

» Treatment for Medical Reasons

» Treatment for Aesthetic Reasons

Univ.-Prof. Dr. Andreas Jäger

Medical Director of the Department of Orthodontic

األستاذ الجامعي دكتور أندرياس جاغر

املدير الطبي لقسم جراحة تقويم األسنان

تقويم األسنان

قسم تقويم األسنان جزء من مركز طب الفم واألسنان يف مستشفى الجامعة بون. نقدم مجموعة كاملة من 
طب تقويم األسنان.

عموًما ما منيِّز أسباب عالج تقويم األسنان بني املؤرشات التجميلية والطبية.

محور العالج:

« العالج ألسباب طبية

« العالج ألسباب تجميلية
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Paradontology, Dental Maintenance 
and Preventive Dentistry

The clinic for paradontology, dental mainte-
nance and preventive dentistry is part of 
the Center for Dental and Oral Medicine 
at the University Hospital Bonn. Diseases 
of the “periodontal apparatus” and several 
related diseases are treated. Our special and 
longstanding expertise as well as reasearch 
results are used for the traetment of our 
patients.

 

Focus of treatment:

» Paradontology

» Endodonty

» Paediatric Dentistry 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Søren Jepsen, M.S.

Medical Director of the Department of Paradontology,  
Dental Maintenance and Preventive Dentistry

األستاذ الجامعي دكتور سورين جيبسن حاصل عىل ماجستري العلوم املدير الطبي

لقسم طب اللثة وتنظيف األسنان وطب األسنان الوقايئ

وطب اللثة وتنظيف األسنان وطب األسنان الوقايئ

عيادة طب اللثة وتنظيف األسنان وطب األسنان الوقايئ جزء من مركز طب الفم واألسنان يف مستشفى 
الجامعة بون.  ونعالج أمراض "اللثة" والعديد من األمراض ذات الصلة. وتُستخدم خرباتنا الخاصة طويلة 

األمد وكذلك نتائج البحث يف عالج مرضانا.

محور العالج:

« طب اللثة

« طب لب األسنان

« طب أسنان األطفال



64 65

Dermatology

The diagnostic spectrum of our Dermatology 
Department covers the entire field of skin 
diseases and associated fields, in particular 
special blood tests, fungal diagnostics, 
skin biopsies for histological examination, 
specialized associations and light therapy. 
Typical diseases are inflammatory skin 
diseases such as eczema, psoriasis and skin 
tumors (e.g., white or black skin cancer), but 
also allergies, blistering diseases, infections 
of the skin or mucous membranes caused by 
viruses, bacteria or fungi as well as chronic 
wounds and ulcers.

 

Focus of diagnostics and treatment:

»  Common inflammatory and infectious 
skin diseases 

»  Laser therapy

»  Medical and surgical treatment of  
skin cancer 

»  Allergic diseases 

»  Dermatologic Angiology and Phlebology  

»  Andrology

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. Thomas Bieber
Medical Director of the 

Department of Dermatology and Allergy

األستاذ الجامعي دكتور توماس بيرب

املدير الطبي لقسم األمراض الجلدية والحساسية

طب األمراض الجلدية

تتضمن سلسلة تشخيص قسم األمراض الجلدية لدينا مجال األمراض الجلدية بالكامل واملجاالت املرتبطة به، 
ال سيام اختبارات الدم الخاصة والتشخيصات الفطرية وخزعات الجلد لفحص نسيجه واملشاركات املتخصصة 

والعالج بالضوء. أما األمراض النموذجية فتعني أمراض التهاب الجلد مثل األكزميا والصدفية وأورام الجلد 
)عىل سبيل املثال، رسطان الجلد األبيض أو األسود( والحساسية أيًضا وأمراض القرحات والتهابات الجلد أو 

األغشية املخاطية التي تسببها الفريوسات أو البكترييا أو الفطريات وكذلك الجروح املزمنة والقرحة.

التشخيصات واملعالجة: محور 

« األمراض الجلدية املعدية وااللتهابات الشائعة

« العالج بالليزر

« العالج الطبي والتدخل الجراحي لعالج رسطان الجلد

« أمراض الحساسية

« أمراض األوعية الدموية الجلدية وعلم األوردة

« طب الذكورة
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Urology

Our Department of Urology covers all 
aspects of modern urology at the highest 
level. 13 doctors together with well trained 
and dedicated nurses take care of the 
patients coming from all over the world. Our 
activities concentrate on cancer surgery, 
medical oncology, reconstructive and mini-
mal invasive surgery.

 

Specialized in treating all aspects of 
urological diseases! 

»  Urological Tumours/Oncology

»  Benign Diseases of the Prostate Gland

»  Neurourology/Urinary Incontinence

»  Kidney Stones

»  Andrology/Reproductive Medicine

»  Paediatric Urology/Nephrology Team for 
Children

»  Transplantation Center

 

Univ.-Prof. Dr. Manuel Ritter

Medical Director of the Department of Urology 

األستاذ الجامعي دكتور مانويل ريرت

املدير الطبي لقسم املسالك البولية

أمراض املسالك البولية

يتضمن قسم أمراض املسالك البولية لدينا جميع جوانب أمراض املسالك البولية الحديثة عىل أعىل مستوى. 
وترعى مجموعة مكونة من 13 طبيبًا فضاًل عن املمرضات املتفانني واملدربني جيًدا املرىض القادمني من جميع 

أنحاء العامل. وتركز أنشطتنا عىل جراحة الرسطان واألورام الطبية والجراحة الرتميمية والجراحات الجائرة 
الصغرية.

 متخصصون يف عالج جميع أمراض املسالك البولية!

« طب األورام/أورام املسالك البولية

« األمراض الحميدة يف غدة الربوستاتا

البول البيولوجيا العصبية/سلس   »

« حىص الكىل

« أمراض الذكورة/الطب التناسيل

« أمراض املسالك البولية لألطفال/فريق طب الكىل لألطفال

« مركز الزراعة
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Neurology

Our Department of Neurology offers a com-
plete clinical treatment for all neurologic 
diseases. The clinical and scientific focus is 
on neurodegenerative diseases, brain tumors, 
muscle disorders, cerebrovascular diseases 
and multiple sclerosis.

After an accurate neurologic examination, 
it’s very often possible to locate brain or 
spinal disturbances. 

In other diseases, e.g. Parkinson’s disease 
merely the medical history and clinical 
examinations may lead to an accurate 
diagnosis.

 

Focus of treatment:

»  Neurodegenerative Diseases

»  Brain Tumors

»  Muscle Disorders

»  Multiple Sclerosis

Univ.-Prof. Dr. Thomas Klockgether

Medical Director of the Department of Neurology

األستاذ الجامعي دكتور توماس كلوكجيرت

املدير الطبي لقسم طب الجهاز العصبي

طب الجهاز العصبي

يقدم قسم أمراض الجهاز العصبي لدينا تجربة عالج رسيرية كاملة لجميع أمراض الجهاز العصبي. وينصب 
الرتكيز الرسيري والعلمي عىل األمراض التنكسية العصبية وأورام الدماغ واضطرابات العضالت وأمراض 

األوعية الدماغية والتصلب املتعدد.

بعد إجراء فحص عصبي دقيق، غالبًا ما ميكن تحديد اضطرابات الدماغ أو العمود الفقري.

يف أمراض أخرى، عىل سبيل املثال مرض باركنسون هو مجرد سجل طبي وفحوصات رسيرية قد تؤدي إىل 
تشخيص دقيق.

محور العالج:

« األمراض التنكسية العصبية

« أورام املخ

« اضطرابات العضالت

« التصلب املتعدد
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Radiology

In the last years great progress has been 
made in the field of radiology. Diagnostic 
procedures allow for unprecedented high 
quality work-up of patients, and interven- 
tional procedures (“minimal invasive treat-  
ments“) have drastically improved direct 
patient care. Also with innovative radio- 
therapy techniques, like TomoTherapy, 
focussed radiation treatments with less side 
effects have become standard of care.

 

Diagnostics, Interventions and Radiotherapy

»  Digitalized X-ray procedures, Ultrasound 
incl. Doppler Ultrasound

»  Multislice CT, incl cardiac CT, CT-guided 
Interventions, PET-CT (cooperation with 
Department of Nuclear Medicine)

»   Magnetic resonance imaging (MRI) 
encluding highfield MR, cardiac MR, MR 
spectroscopy, MR-guided interventions

»  Breast radiology (e.g. X-ray mammograms, 
breast MRI, ultrasound)

»   Digital subtraction angiography, Interven-
tional procedures in all body areas and 
systems (e.g. dilatation and recanalization, 
stent/stent graft implantations, drainage 
procedures; uterine fibroid, aneurysm and 
stroke treatments etc.)

»  Interventional oncology (e.g. regional 
tumor treatments, palliative procedures)

»  Radiotherapy encluding TomoTherapy, 
stereotactic treatments, afterloading

»   Pediatric radiology

»  Neuroradialogy encluding 
neurointerventions Univ.-Prof. Dr. Daniel Thomas

Provisional Medical Director of the Department of Radiology

األستاذ الجامعي دكتور دانيال توماس

املدير الطبي لقسم األشعة

طب األشعة

لقد أحرزنا تقدًما كبريًا يف السنوات األخرية يف مجال طب األشعة. وتسمح اإلجراءات التشخيصية مبتابعة عالية 
الجودة ال تُضاهى للمرىض، وحسنت اإلجراءات التداخلية )"املعالجة الجراحية الجائرة الصغرية"( الرعاية 
املبارشة للمريض بشكل كبري. وبفضل تقنيات العالج اإلشعاعي املبتكرة، مثل العالج اإلشعاعي املقطعي، 

أصبحت العالجات اإلشعاعية املركزة التي ترتك آثاًرا جانبية أقل معيار الرعاية.

التشخيص والتدخالت والعالج اإلشعاعي

« إجراءات األشعة السينية الرقمية، واملوجات فوق الصوتية، مبا يف ذلك التخطيط فوق الصويت دوبلر

«  التصوير املقطعي املحوسب متعدد الرشائح، مبا يف ذلك التصوير املقطعي لرشايني القلب والتدخالت 
املوجهة بالتصوير املقطعي والتصوير املقطعي باإلصدار البوزيرتوين )بالتعاون مع قسم الطب النووي(

«  تصوير األوعية بالطرح الرقمي واإلجراءات التداخلية يف جميع مناطق الجسم وأعضائه )مثل التوسيع 
وإعادة االستقناء وزرع طعم إستنتي/دعامة وإجراءات النزح وعالج األورام الليفية الرحمية ومتدد األوعية 

الدموية والسكتة الدماغية وما إىل ذلك(

«  التصوير بالرنني املغناطييس )MRI(  الذي يشمل الرنني املغناطييس عايل املجال والرنني املغناطييس للقلب 
والتحليل الطيفي بالرنني املغناطييس والتدخالت املوجهة بالرنني املغناطييس

« عالجات األورام التداخلية )عىل سبيل املثال، عالجات األورام املوضعية وإجراءات تخفيف األمل(

«  تصوير الثدي باألشعة )مثل تصوير الثدي باألشعة السينية وتصوير الثدي بالرنني املغناطييس واملوجات 
فوق الصوتية(

« العالج اإلشعاعي مبا يف ذلك العالج اإلشعاعي املقطعي والعالجات املجسمة والتحميل التلوي

« طب األشعة لألطفال

« علم األشعة العصبية مبا يف ذلك االعتالالت العصبية
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Endocrinology and
Reproductive Medicine 

For many people having a family and raising 
children means a fulfilled and happy life.

As society changes and especially with new 
opportunities in living and career planing for 
women, the prolonged life expectation and 
environmental changes lead to a growing

number of couples whose desire for children 
cannot be easily fulfilled. Approximately 10 
to 15 percent of couples in the reproductive 
age suffer from unwanted childlessness.

The University Hospital Bonn is holding a 
pioneer role in assisted reproduction. It’s our 
commitment and goal to improve chances for 
couples to receive a desired child by constant 
research and clinical service using the most 
advanced technology and conseling.

 
Focus of treatment:

»  Desire for children

»  Hormone disorders

»  Maintenance of fertility (desire for 
children following successful oncologic 
therapy)

»  Repeated miscarriage

Univ.-Prof. Dr. Nicole Sänger

Medical Director of the Department  
of Endocrinology and Reproductive Medicine

األستاذ الجامعي دكتور نيكول سانجر

املدير الطبي لقسم الغدد الصامء والطب التناسيل

الغدد الصامء والطب التناسيل

بالنسبة للعديد من األشخاص الذين يعني لهم تكوين أرسة وتربية األطفال حياة سعيدة.

ومع تغيريات املجتمع خاصة مع وجود فرص جديدة يف الحياة والتخطيط الوظيفي للمرأة، يؤدي طول العمر 
املتوقع والتغيريات البيئية إىل

زيادة عدد األزواج الذين ال ميكن تلبية رغبتهم يف الحصول عىل أطفال بسهولة. إذ يعاين ما يقرب من 10 إىل 
15 يف املئة من األزواج يف سن اإلنجاب من عدم اإلنجاب.

يلعب مستشفى الجامعة بون دوًرا رائًدا يف مساعدتهم يف اإلنجاب. إن التزامنا وهدفنا هو تحسني فرص 
األزواج إلنجاب طفل من خالل البحث املستمر والخدمة الرسيرية باستخدام أحدث التقنيات ووسائل 

االستشارة.

محور العالج:

« الرغبة يف إنجاب طفل

« اضطرابات الهرمونات

« الحفاظ عىل الخصوبة )الرغبة يف إنجاب أطفال بعد نجاح عالج األورام(

« اإلجهاض املتكرر
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Phoniatrics and Paedaudiology  

The department range of medical care con-
sists of in- and  outpatient care as well as 
consultancy services. An interdisciplinary 
team of medical specialists with double 
degrees in phoniatrics, paedaudiology, ear, 
nose and throat medicine, speech therapists 
and audiologists offer you the best treat-
ment.

 

Focus of treatment:

»  Functional and Organic Vocal Cord 
Disturbances 

»  Dysphagia

»  Phono Surgery

»  Speaking- and Speech Disorders

»  Hearing Disorders in Children

Univ.-Prof. Dr. Götz Schade

Medical Director of the Department of  
Phoniatrics and Paedaudiology

األستاذ الجامعي دكتور غوتز شايد

املدير الطبي لقسم تأخر السمع والكالم عند األطفال

تأخر السمع والكالم عند األطفال

تتكون مجموعة الرعاية الطبية يف القسم من رعاية األمراض املقيمني والخارجني باإلضافة إىل الخدمات 
االستشارية. ويقدم لك فريق متعدد التخصصات من األخصائيني الطبيني الحاصلني عىل درجات علمية 

مزدوجة يف علم النطق والسمعيات لدى األطفال، وطب األنف واألذن والحنجرة وأخصائيي الكالم والسمع 
أفضل طرق العالج.

 محور العالج:

« اضطرابات الحبل الصويت الوظيفية والعضوية

« صعوبة البلع

« جراحة الصوت

« اضطرابات النطق والكالم

« اضطرابات السمع عند األطفال
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Psychiatry and Psychotherapy

The Department of Psychiatry and Psycho-
therapy offers patients the highest quality 
of medical and psychotherapeutic service 
delivery based on the latest medical ad-
vances. In addition to the three traditional 
pillars of psychiatric treatment – psycho-
therapy, pharmacotherapy and social therapy  
– our department supplies a number of 
additional therapies.

During the inpatient and outpatient treat-
ment, several physicians work together for 
the target to intergrate our patients back 
into their social life.

 
Focus of treatment:

» Psychotherapy

» Pharmacotherapy

» Additional Therapies

Univ.-Prof. Dr. Alexandra Philipsen

Medical Director of the Department of  
Psychiatry and Psychotherapy

األستاذ الجامعي دكتور ألكسندرا فيليبسني

املدير الطبي لقسم الطب النفيس والعالج النفيس

الطب النفيس والعالج النفيس

يقدم قسم الطب النفيس والعالج النفيس للمرىض أعىل مستويات الجودة يف تقديم الخدمات الطبية والعالج 
النفيس بناًء عىل أحدث التطورات الطبية. وباإلضافة إىل الركائز الثالث التقليدية للعالج النفيس - العالج 

النفيس والعالج الدوايئ والعالج االجتامعي – يوفر قسمنا عدًدا من العالجات اإلضافية.

أثناء عالج املرىض املقيمني والخارجيني، يعمل العديد من األطباء مًعا بهدف توفري فرصة لدمج املرىض مرة 
أخرى يف حياتهم االجتامعية.

 محور العالج:

« العالج النفيس

« املعالجة الدوائية

« عالجات إضافية
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Psychosomatic Medicine and  
Psychotherapy

Psychosomatic Medicine is the science 
and medicine of the mutual influences of 
psychosocial and physical processes. In 
the Clinic and Policlinic for Psychosomatic 
Medicine and Psychotherapy at the University 
Hospital Bonn patients with psychological 
problems and related physical and social 
problems are treated by an experienced 
team of physicians, psychologists and 
other therapists with different therapeutic 
orientations.

Focus of treatment:

» Eating disorders

» Somatoform disorders

» Anxiety disorders and Depression

» Adjustment disorders

» Other Diseases

» Therapy

Univ.-Prof. Dr. Dipl.-Psych. Franziska Geiser

Medical Director of the Department of  
Psychosomatic Medicine and Psychotherapy

األستاذ الجامعي دكتور فرانزيسكا جيرس، حاصلة عىل دكتوراه يف علم النفس

املدير الطبي لقسم الطب النفيس الجسدي والعالج النفيس

الطب النفيس الجسدي والعالج النفيس

الطب النفيس الجسدي هو علم وطب التأثريات املتبادلة للعمليات النفسية والجسدية.  ففي العيادات 
واملستوصفات العمومية للطب النفيس الجسدي والعالج النفيس يف مستشفى الجامعة بون، يُعالَج املرىض 

الذين يعانون من مشكالت نفسية ومشكالت جسدية واجتامعية ذات صلة عىل يد فريق متخصص من 
األطباء وعلامء النفس وغريهم من األخصائيني ذوي التوجهات العالجية املختلفة.

 محور العالج:

« اضطرابات األكل

« اضطرابات بدنية املنشأ

« اضطرابات القلق واالكتئاب

« اضطرابات التوافق

« أمراض أخرى

« العالج
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Center of Rare Diseases

The University Hospital Bonn and the 
Faculty of medicine of the University Bonn 
offer a high quality treatment for patients 
with rare diseases. The “center for rare 
diseases” is an interdisciplinary cooperation 
between many institutions of the University 
Hospital of Bonn. Our center was created for 
research, teaching and especially for the care 
of patients with rare diseases. The center 
for rare diseases is a point of contact for 
patients, physicians and scientists.

Main focus:

»  Rare Neurological Movement Disorders, 
Muscle Diseases and Epilepsies

»  Center for Rare Diseases of the 
Coagulation System

»  Center for Hereditary Cancers of the 
Gastrointestinal Tract

»  Center for Histiocytosis

»  Center for Rare Eye Diseases

»  Center for Congential and Perinatal Viral 
Infection

»  Center for Congential Intestinal Atresia

Nadine Weinstock 

Coordinator of the Center of Rare Diseases

نادين وينستوك

منسق مركز األمراض النادرة

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Mücke 

Head of Department 
Center for Rare Diseases Bonn

األستاذ الجامعي دكتور مارتن موك الحاصل عىل دكتوراه يف الطب

مدير قسم األمراض النادرة يف بون

مركز األمراض النادرة

يقدم مستشفى الجامعة بون وكلية الطب يف جامعة بون عالًجا بجودة عالية للمرىض الذين يعانون من 
أمراض نادرة. "مركز األمراض النادرة" هو تعاون متعدد التخصصات بني العديد من مؤسسات مستشفى 

الجامعة بون. تم إنشاء مركزنا للبحث والتعليم ال سيام لرعاية املرىض الذين يعانون من األمراض النادرة.  
مركز األمراض النادرة هو همزة وصل بني املرىض واألطباء والعلامء.

 املحاور الرئيسية:

« االضطرابات الحركية العصبية النادرة وأمراض العضالت والرصع

« مركز األمراض النادرة لجهاز التخرث

« مركز الرسطان الورايث يف الجهاز الهضمي

« مركز الدم الخلوي النسيجي

« مركز أمراض العيون النادرة

« مركز العدوى الفريوسية الخلقية ويف فرتة الوالدة

« مركز الرتق املعوي الخلقي
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Institute of Pathology

Our Institute provides rapid state of the 
art diagnostic services in histopathology, 
cytology, electron microscopy and molecular 
pathology. We also serve as a consult center 
for genito-urinary pathology with a core 
focus on prostate diagnostics but also 
hepatobiliary and pancreatic pathology.

 

Focus of diagnostics:

»  Conventional histology and 
immunohistochemistry

»  Cytology

»  Molecular Pathology

Univ.-Prof. Dr. Glen Kristiansen

Medical Director of the Institute of Pathology 

األستاذ الجامعي دكتور غلني كريستيانسن

املدير الطبي ملعهد علم األمراض

معهد علم األمراض

يقدم املعهد أحدث الخدمات التشخيصية الرسيعة يف علم أمراض األنسجة وعلم الخاليا واملجهر اإللكرتوين 
وعلم األمراض الجزيئية. نحن أيًضا مركز استشاري ألمراض الجهاز البويل التناسيل مع الرتكيز بشكل أسايس 

عىل تشخيصات الربوستاتا وكذلك أمراض الكبد الصفراوي والبنكرياس.

التشخيصات: محور 

التقليدية والكيمياء النسيجية املناعية « األنسجة 

« علم الخاليا

« علم األمراض الجزئية
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Institute of Clinical Chemistry
and Clinical Pharmacology

The institute of Clinical Chemistry and 
Clinical Pharmacology represents two 
disciplines (clinical chemistry and clinical 
pharmacology) in research, teaching and 
patient care. To the institute belongs also 
the central laboratory of the University 
Hospital Bonn, the office of student affairs 
with the CSSC (core clinical study support) 
and a phase I clinical trial unit and research 
groups.

Particularities

For years the number of analyses is increasing 
which are conducted at the bedside or in 
the immediate vicinity of the patient. The 
point-of-care testing (POCT) is mainly carried 
out in the hospital contemporary to direct 
therapeutic implications after laboratory 
results in life-threatening emergencies, the 
treatment of diabetes mellitus, coagulation 
disorders etc. as well as in the operating 
room.

Univ.-Prof. Dr. Gunther Hartmann

Medical Director of the Institute of  
Clinical Chemistry and Clinical Pharmacology 

األستاذ الجامعي دكتور غونرت هارمتان

املدير الطبي ملعهد الكيمياء الرسيرية وعلم األدوية الرسيرية

ميثل معهد الكيمياء الرسيرية وعلم األدوية الرسيرية تخصصني )الكيمياء الرسيرية وعلم األدوية الرسيرية( 
يف البحث والتعليم ورعاية املرىض. وينتمي إىل املعهد أيًضا كلٌّ من املعمل املركزي ملستشفى الجامعة بون 

ومكتب شؤون الطالب مع CSSC )دعم الدراسة الرسيرية األساسية( ووحدة التجارب الرسيرية من املرحلة 
األوىل ومجموعات البحث.

 نقاط تفصيلية

يزداد عدد التحليالت التي تُجرى عىل الخدمات الرسيرية أو يف املنطقة املحيطة باملريض مبارشة لسنوات. 
ويتم إجراء اختبار نقطة الرعاية )POCT( بشكل أسايس يف املستشفى الحديث لتوضيح تأثريات العالج بعد 
نتائج املخترب يف حاالت الطوارئ التي تهدد الحياة وعالج داء السكري واضطرابات التخرث وما إىل ذلك فضاًل 

عن غرفة العمليات.

معهد الكيمياء الرسيرية وعلم األدوية الرسيرية
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Integrated Oncology – CIO Bonn

The CIO Bonn organizes the full inter-
disciplinary oncological care at the University 
Hospital Bonn. As Comprehensive Cancer 
Center (CCC), we operate as an interface for 
all oncologic-medical offers.  

Cancer cannot be assigned to one medical 
discipline. Therefore effective treatment 
requires the competencies of all depart-
ments. Each case is individual. There is not 
a single treatment for all. Here we have up 
to 250 innovative clinical trials in which 
patients can participate. Especially for 
patients who are considered to be no longer 
treatable, new options are opening up here. 

 

Why CIO?

»  Highly qualified teams of experts

»  Interdisciplinary Tumor Board Meetings

»  Interdisciplinary Outpatient Cancer 
Service

»  Patient Navigators

»  Continuous improvement 

مركز األورام املتكامل – CIO بون

ينظِّم مركز CIO بون رعاية األورام متعددة التخصصات بشكل كامل يف مستشفى الجامعة بون. وباعتبارنا 
مركز رعاية شاملة ملرىض الرسطان )CCC(، فإننا منثِّل واجهة لجميع العروض الطبية لألورام.

ال ميكن تحديد الرسطان يف تخصص طبي واحد. لذلك فإن العالج الفعال يتطلب كفاءات جميع األقسام. 
وتُعامل كل حالة بشكل فردي. وال يوجد عالج واحد لجميع الحاالت. لدينا ما يصل إىل 250 تجربة رسيرية 

مبتكرة ميكن للمرىض املشاركة فيها. ال سيام املرىض الذين مل يعد من املمكن عالجهم، هناك خيارات جديدة 
تفتح هنا.

 ملاذا تختار مركز CIO؟

« فرق من الخرباء املؤهلني جيًدا

« اجتامعات مجلس األورام متعددة التخصصات

« خدمة عالج رسطان مرىض العيادات الخارجية متعددة التخصصات

« مرشد املرىض

التحسينات املستمرة  »

Univ.-Prof. Dr. Ingo Schmidt-Wolf

Director of the Department for Integrated Oncology – CIO Bonn 

األستاذ الجامعي دكتور إنغو شميدت وولف

مدير قسم األورام املتكامل – CIO بون


