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العيادة الخارجية لجراحة املخ 

واألعصاب:

مواعيد املعاينة يف العيادة الخارجية يف

املستشفى عىل مدار األسبوع 

من الساعة الثامنة صباحا اىل الواحدة ظهراً

د. عبد الرحمن غزال

Tel. +49 152 5462 0246

د. أحمد الحسني  

Tel. +49 162 205 1460

السكرتارية باللغة األملانية و اإلنجليزية و
الدمناركية 

Tel. +49 461 812 -1921 



األمراض التي يتم عالجها ومتابعتها يف املركز:

1( إصابات الرأس والدماغ والعمود الفقري واألعصاب 

2( أورام وتشوهات الدماغ والنخاع الشويك واألعصاب

3( النزوف الدماغية و نزوف القناة الشوكية

4( جراحة األوعية 

الدماغية  

5( جراحة العمود الفقري

6( الجراحة املجهرية 

لإلنزالقات الغرضوفية يف 

العمود الرقبي والظهري 

والقطني و تثبيت 

العمود الفقري

7( الجراحة الوظيفية ومعالجة األمل بالتحريض 

الكهربايئ ومعالجة الرصع ومعالجة الشلل التشنجي

8( تركيب و متابعة الصاممات لعالج إستسقاء الرأس

9( جراحة املخ و األعصاب لألطفال من كل األعامر

طاقم العمل تحت إرشاف رئيس القسم الربوفيسور 

يان ريجيلسبريجر و اإلستشاريني الدكتور 

عبد الرحمن غزال و الدكتور أحمد الحسني يرحبون 

بكم و يتابعون معكم منذ اإلتصال األول و ىف 

العيادة الخارجية و كذلك قبل و بعد العملية و يف 

العناية املركزة و مع طبيب األرسة 

Prof. Dr. Jan Regelsberger 
Chefarzt der Neurochirurgischen Klinik

أعزائنا املرىض املتحدثون باللغة العربية:

يقوم مركز الجراحة العصبيه يف مستشفى دياكو ىف 

مدينة فلنسبورغ ىف أملانيا بالعالج الجراحي لألورام و 

الحاالت الحادة واملزمنة واإلصابات املركزية واملحيطية 

للجهاز العصبي والعمود الفقري والرضوض وجراحة 

قاعدة الجمجمة والتشوهات الوالدية

واملكتسبة.

يتميز هذا املركز بجراحة املخ واألعصاب ثالثية األبعاد 

وهو األول من نوعه ىف شامل أملانيا، كام تقوم الجراحة 

عىل أعىل املستويات و بأحدث التقنيات الطبية 

الحديثة.




