
الخيار األفضل للمرىض وأرسهم

الخدمات العالمية
نيوي�ورك بريسبيتاريان

خدمات مميزة للمرىض من كافة 
أنحاء العامل



يف كِل عام، يُسافر آالف األشخاص من دول مختلفة 
إىل مستشفى نيويورك بريسبيتاريان يف مدينة نيويورك 

للبحث عن أحدث طرق التشخيص والعالج املتطورة، 
واألساليب املبتكرة املتاحة حالياً يف مجال الرعاية 

الصحية للحصول عىل مستوى متميز من الرعاية الطبية 
عىل أيدي مجموعة من رواد األطباء و الجراحني يف 

مجاالت تخصصاتهم.

هم، خالل وجودهم يف  كام يدعم املرىض وأَُرسِ
مستشفى نيويورك بريسبيتاريان فريق دويل ملتزم 

بتوفري جميع ُسبل الراحة والرتحيب. باإلضافة إىل ذلك 
يعمل املنسقون عىل االهتامم بكافة التفاصيل املتعلقة 
برحلة املريض وأرسته، والخدمات املُقدمة لهم - منذ 
بدء الرحلة إىل أِمريكا وخالل مراحل العالج املختلفة 

وفرتة النقاهة، وحتى العودة إىل الوطن ساملني.

من أفضل املستشفيات ىف أِمريكا

يساندها مجموعة من أفضل األطباء

ومقرها يف  أعظم مدينة أِمريكية



يف خدمتكم عىل مدار السـاعة
نحن نقدر أهمية الحصول عىل الدعم املطلوب أثناء فرتة العالج بعيداً عن الوطن. توفر املستشفى 
فريق من املنسقني املختصني عىل مدار الساعة وطوال أيام األسبوع  للرد عىل أسئلتكم واملساعدة 
عىل تخطيط رحلة العالج بدءاً من السفر و الخدمات األخرى، وحتى الرعاية الصحية للمرىض و 
املرافقني لهم، بجميع اللغات. يقوم فريق املنسقني لدينا بتوجيه املرىض خالل رحلتهم العالجية، 

وتوفري كافة الخدمات واالهتامم بكافة متطلباتهم يف كل خطوة عىل الطريق.

مبا يف ذلك:
• جدولة مواعيد الفحص أو االختبارات الرسيرية األخرى

• مرافقة املريض

• رشح وإيضاح املعلومات الطبية والتعليامت و اإلجراءات

• تيسري عملية التواصل مع األطباء

• تنظيم اإلسعاف الجوي العاملي واإلسعاف األريض، أو خدمات النقل يف حاالت الطوارئ األخرى 
والحاالت الصحية الحرجة

• تقديم توصيات وترتيبات للفنادق، والشقق املفروشة، مبا يف ذلك املرافق التابعة للمستشفى

قبل بدء العالج يف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان، يقوم املستشار املايل لدينا مبساعدة األرس يف 
فهم تكلفة العالج والرعاية .

إقامة املريض وتوفري وسائل الراحة

يقدم مستشفى نيويورك بريسبيتاريان مجموعة كبرية من الخدمات لضامن مستوى متميز من 
راحة املرىض، مثل الغرف واألجنحة الخاصة التي توفر إقامة فندقية فاخرة للمرىض، تتمتع مبشاهد 

بانورامية للنهر، وجبات مميزة، غرفة إستقبال للضيوف، تلفاز مجهز بالقنوات الفضائية العربية، 
حيث تسهم هذه الوسائل يف تعزيز راحة املريض وأرسته أثناء فرتة العالج.



  

مرحباً بكم يف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان

أحد أفضل املستشفيات األِمريكية 
تأيت مستشفى نيويورك بريسبيتاريان ضمن أفضل املستشفيات يف الواليات املتحدة األِمريكية، 
 U.S. News & World Report عىل رأس قامئة تضمنت ٥٫٠٠٠ مستشفى، وفق تصنيف
للعام ٢٠١٦ - ٢٠١٧، وتحتل مستشفى نيويورك بريسبيتاريان املرتبة األوىل ىف نيويورك 
واملناطق املحيطة بها، كام تُعد املستشفى ضمن مجموعة املؤسسات الطبية الرائدة يف العامل. 
وللعام الثالث عرش عىل التوايل، يُدرج اسم مستشفى نيويورك بريسبيتاريان ضمن قامئة 

.U.S. News الرشف وفق تقارير

تُصنف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان ضمن أفضل ١٠ مستشفيات يف مجاالت: 

 • أمراض القلب /جراحات القلب 
 • أمراض السكري/الغدد الصامء

 • أمراض الجهاز الهضمي/جراحات الجهاز الهضمي
 • الرعاية الصحية لحديثي الوالدة

 • أمراض الكىل

 • أمراض الجهاز العصبي/جراحات املخ واألعصاب
 • أمراض القلب لألطفال/جراحات القلب لألطفال

 • مرض السكري عند األطفال/الغدد الصامء
 • الطب النفيس

 • املسالك البولية

بالتعاون مع اثنني من املدارس الطبية الرائدة
تنتهج املستشفى منهاجاً إكلينيكياً متميزاً يدعمها يف ذلك رشكائها األكادمييني، كلية الطب والجراحة بجامعة كولومبيا وكلية 

طب ويل كورنيل، باإلضافة إىل مساهامت املستشفى يف البحوث الطبية الريادية، وتوفري مجاالً متميزاً للتعليم الطبي.

أكفأ األطباء يف الواليات املتحدة األِمريكية
 Castle يضم فريق العمل يف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان أكرث األطباء كفاْءة وشهرة وفق استقصاء كاسل كونويل

Connolly ألكرث األطباء كفاءة عىل مستوى الواليات املتحدة. عمد االستقصاء إىل سؤال أكرث من ٢٥٠٫٠٠٠ طبيب “من هو 
الطبيب الذي تثق به لرتسل له أفراد عائلتك”.

أكرب مستشفى بالواليات املتحدة األمريكية
• ٦ مراكز يعمل بها أكرث من ٦١٠٠ طبيب

• أكرث من  ٢٠,٠٠٠ موظف
•  ٢٦٠٠ رسير

• ما يقرب من ٢ مليون مريض سنوياً من أكرث من ١٠٠ دولة



  

مستوى عاملي لخدمات العناية الرسيرية

يتمتع أطباء مستشفى نيويورك بريسبيتاريان بشهرة عاملية يف مجاالت تخصصاتهم، بدءاً من تشخيص األمراض النادرة 
واملعقدة للبالغني واألطفال، وحتى التدخالت الجراحية الحرجة.

األمراض الرسطانية 
يخدم برنامجنا الشامل لعالج األورام أكرب عدد من املرىض يف 

نيويورك، من جميع األعامر، ويف جميع املراحل 
املرضية. مركز هربرت أيرفنغ الشامل لعالج 

الرسطان يف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان / 
املركز الطبي بجامعة كولومبيا، أحد  أكرب ثالثة 

معاهد وطنية لعالج الرسطان يف نيويورك.

يستطيع املرىض االستفادة من املِنهجيات العالجية متعددة 
التخصصات والتي نوفرها بالتعاون مع املتخصصني يف مجاالت 

األورام، والجراحة، واألشعة، وكذلك األطباء واملتخصصني يف 
مجاالت الرعاية الصحية والطبية يف جميع أقسام املستشفى. 
يسعى علامئُنا دوماً إىل تطوير األبحاث التي تستهدف إيجاد 

عالجات فعالة بأقل قدر من اآلثار الجانبية، ويف نفس الوقت 
تعمل عىل تحقيق نتائج أكرث إيجابية، األمر الذي ساهم يف 

أن نكون يف الطليعة دامئاً يف مجال عالج األورام. باإلضافة إىل 
ذلك، توفر املستشفى مجموعة من الربامج املعتمدة للعالج 
بالخاليا الجذعية و زرع نخاع العظم لعالج أمراض رسطان 

الدم.

زراعة األعضاء
تعترب مستشفى نيويورك بريسبيتاريان أكرب مستشفى يف 

الواليات املتحدة تجري عمليات زرع األعضاء، مبا يف ذلك 
عمليات زراعة  القلب، والكبد، والرئة، والكىل، والبنكرياس، 

حيث يحرص الجراحون عىل تطوير تطبيق أفضل وأكرث الطرق 
واملناهج تقدماً يف زراعة األعضاء. عىل سبيل املثل ال الحرص: 
عمليات إزالة الكىل باملنظار من املتربعني األحياء، مام يقلل 

الشعور باألمل عند املتربع وكذلك تقليص فرتة النقاهة واأليام 
التي يقضيها تحت الرعاية واملالحظة يف املستشفى، وبالتايل 

العودة بشكل أرسع لحياته الطبيعية.

الرعاية الصحية لألطفال 
يتمتع كالً من مستشفى مورغان ستانيل لألطفال و ومركز 

فيليس وديفيد كومانسيك لصحة األطفال مبستشفى نيويورك 
بريسبيتاريان بشهرتهام عىل مدار قرن من الزمان، كونهام 

من املراكز الرائدة يف الواليات املتحدة املتخصصة يف الرعاية 
الصحية لألطفال. يعمل كُل منهام عىل توفري أفضل الُسبل 

العالجية املتاحة يف كل مجال من مجاالت طب األطفال، مبا 
يف ذلك رعاية األطفال حديثي الوالدة، طب العناية الحرجة 

وأمراض القلب الخلقية، والرسطان، وجميع مجاالت جراحة 
األطفال.

د. اميل باتشاد. جيل روبوز

أمراض املخ واألعصاب
تُعد املستشفى موطناً لواحدة من أكرب كليات طب املخ واألعصاب 

يف الواليات املتحدة، حيث تويل املستشفى اهتامماً خاصاً  باألمراض 
واالضطرابات التي تؤثر عىل الدماغ والعمود الفقري، مبا يف ذلك 

اإلصابة بالسكتات الدماغية، واألورام، ومرض الزهامير، ومرض 
التوحد، والرصع، واضطرابات الحركة، وأمراض و تشوهات العمود 

الفقري.

يتفوق أطباؤنا يف مجاالت عالج أمراض متدد األوعية الدموية 
الدماغية، ومرض الرشيان السبايت، والسكتة الدماغية، والتشوهات 

الوعائية.

د. روجر هارتل

   



  

د. مهمت أوز

أمراض وجراحات القلب 
يحتل أخصائيو أمراض القلب واألوعية الدموية للكبار 

واألطفال، يف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان، الصدارة يف 
مجاالت الرعاية الطبية والتدخلية والجراحية ألمراض عدم 

انتظام رضبات القلب، وأمراض الرشيان التاجي، وارتفاع ضغط 
الدم الرئوي، وأمراض الرشيان األورطى والصامم التاجي، والتي 

تتطلب تدخالت معقدة لعالج الصامم. إنهم يقودون الجهود 
الدولية لتطوير أجهزة القلب املساعدة التي تعمل كجرس 

لعمليات زراعة القلب وعالج الذين يعانون من أمراض قصور 
القلب املتقدمة. باإلضافة إىل ذلك، فقد كانت لهم الريادة يف 

مجال عمليات استبدال صاممات القلب بواسطة القسطرة. 
كام توفر املستشفى أكرب برامج لعالج قصور القلب االحتقاين 

وزراعة القلب يف البالد.

طب األم والجنني
تعترب املستشفى مركًزا مرجعيًا رئيسيًا لحاالت الحمل الخطرة، 

حيث يتعاون فريق من األخصائيني يف طب األم والجنني مع 
املتخصصني يف طب األطفال وأخصائيي حديثي الوالدة وعلامء 

الوراثة لتقييم وعالج السيدات الحوامل الاليت يعانني من 
ظروف صحية أو مضاعفات متعلقة بالجنني أو الوالدة. كام أن 

أطباءنا لهم السبق يف العديد من التقنيات املستخدمة اليوم 
والتي تتيح تشخيص الحاالت الخطرية املحتملة، مبا يف ذلك تلك 

التي تتطلب العالج داخل الرحم أو بعد الوالدة مبارشة.

أمراض الكىل واملسالك البولية
يستطيع املرىض الذين يعانون من أمراض الكىل واملسالك 

البولية املعقدة االستفادة من مجموعة متكاملة من الخيارات 
العالجية يف مستشفى نيويورك بريسبيتاريان، حيث يعمل 

املتخصصون يف مجال أمراض الكىل واملسالك البولية بالتعاون 
مع الجراحني عىل تطوير برامج زراعة الكىل يف املستشفى، 

لنصبح بذلك من رواد مجال زراعة الكىل من املتربعني األحياء 
وكذلك توفري أحدث العالجات التي تساعد عىل تقليل اآلثار 

الجانبية لألدوية املثبطة للرفض.

ساعدت خربة أطبائنا الواسعة يف مجال عالج أورام املسالك 
البولية عىل إجراء الجراحات الدقيقة املتقدمة بواسطة اإلنسان 
األيل )الروبوت( ملريض رسطان الربوستاتا، والحصول عىل نتائج 
مذهلة، كام ساهمت خربات األطباء يف تقليص أعراض استبقاء 

العصب لهؤالء املرىض. أيضاً، ساهمت خربات ومهارة أطباء 
املسالك البولية والجراحون يف عالج التشوهات الخلقية يف 

الجهاز البويل والجهاز التناسيل لدى األطفال.

د. سليم إم. أركاسوي

أمراض الجهاز الهضمي
مستشفى نيويورك بريسبيتاريان من املؤسسات الرائدة يف 

تشخيص وعالج اضطرابات الجهاز الهضمي، بدءاً من أبسط 
أشكال األمراض اإللتهابية املؤملة إىل األورام الخبيثة التي تهدد 

الحياة. يضم فريق األطباء نخبة من املتخصصني يف مختلف 
املجاالت - مبا يف ذلك أخصايئ األمراض الباطنية، وأخصايئ 
جراحة القولون واملستقيم، واملتخصصني يف أمراض الكبد، 

واألورام، وأطباء األشعة والذين يعملون عىل ضامن تقديم 
كافة ُسبل الرعاية الشاملة واملتطورة للمرىض.

يلجأ الجراحون لدينا إىل استخدام املناظري يف ٨٠ - ٩٠ ٪ من 
جراحات األمعاء، ملا لديهم من خربة متفردة يف ذلك املجال، 

كام أنهم يتمتعون بخربة طويلة يف إزالة العوائق، وفتح 
القنوات املنسدة ، وإزالة األورام الرسطانية باستخدام املنظار 

دون الحاجة إىل الجراحة املفتوحة.

جراحات العظام 
يشتهر أطباء العظام لدينا بخربتهم يف جراحات استبدال 
املفاصل، مام يتيح للمرىض استئناف نشاطاتهم الحياتية 

العادية، وبدون الشعور بأية آالم. لقد ساهم األطباء يف وضع 
معايري التقنيات الجراحية الحديثة التي تساعد عىل تقليل آالم 

الجروح والتعايف بشكل أرسع. مستشفى نيويورك بريسبيتاريان 
هي املستشفى الرسمي لفريق نيويورك يانكيز، حيث توفر 
كافة مستويات الرعاية الطبية والعالجات الخاصة بإصابات 

املالعب. يضم فريق أطباء املستشفى مجموعة من رواد 
جراحي عظام األطفال وكذلك املتخصصون يف عالج أمراض 

العمود الفقري، مبا يف ذلك جنف العمود الفقري، وذلك 
باستخدام تقنيات مبتكرة لتصحيح التشوهات.

طب الرئة
تشمل برامج طب الرئة لدى مستشفى نيويورك بريسبيتاريان 

أطباء رسيريني يتمتعون بشهرة عاملية ويعملون يف صدارة 
مجاالت أمراض الرئة والحساسية وعلم املناعة. يعكف أطباؤنا 
باستمرار عىل تطبيق معرفة وتقنيات جديدة لتحسني عمليتي 

التشخيص والعالج، حيث يتمتعون بخربة كبرية بشكل خاص 
يف مجاالت التليف الكييس، وأمراض الرئة الخاللية، والربو، 
واملرض الرئوي االنسدادي املزمن، والسل. كام نقدم مراكز 
متخصصة يف قصور التنفس وزراعة الرئة، حيث أجرينا نحو 

300 عملية زراعة رئة عىل مدار السنوات الخمس األخرية.

   



  

تقنيات متطورة
يف كثري من الحاالت، يقود أطباء وجراحو مستشفى نيويورك بريسبيتاريان عمليات 

التطوير والتطبيق للتقنيات الطبية التدخلية، والجراحية املتقدمة، والتي تشمل:

الطب الدقيق – يعمل معهد الطب الدقيق عىل االتجاه الستبدال الطرق التقليدية يف العالج 
)عالج واحد يناسب الجميع( مبنهج أخر يقوم  بالرتكيز عىل استهداف، ورعاية املريض 

بشكل فردي عرب دراسة الصفة الوراثية الخاصة باملريض والتاريخ الطبي له. يعمل الطبيب 
بالتعاون مع العلامء عىل تحديد املؤثرات الوراثية عند املريض لبعض األمراض - مثل 

الرسطان وأمراض القلب واألوعية الدموية، واألمراض العصبية – لوضع خطة عالج أكرث 
فعالية من العالج الذي يستهدف تلك العوامل األخرى.

استخدام التقنيات املتطورة يف العالج بأقل قدر من التدخل 
الجراحي - يلتزم أطباء مستشفى نيويورك بريسبيتاريان بالخيارات 

األحدث واألكرث أماناً باستخدام التقنيات املتطورة يف العالج بأقل 
قدر من التدخل الجراحي، لتحقيق أفضل النتائج والتقليل من 

وقت فرتة النقاهة واالستشفاء.

الجراحات مبساعدة اإلنسان األيل )الروبوت( - يتم اللجوء إىل الجراحة مبعاونة الروبوت من 
قبل أطباء مستشفى نيويورك بريسبيتاريان يف الجراحات العامة، جراحات املسالك البولية، 

اح الوصول بشكل أفضل إىل  و جراحات الجهاز التناسيل للمرأة. هذه التقنية توفر للجرَّ
املوضع املراد إجراء الجراحة به، و قدر أكرب من الدقة الجراحية، وتعزيز استعراض موضع 

العملية.

املرافق التشغيلية - املرافق التشغيلية للمستشفى، والتي تشمل غرف العمليات املجهزة 
بنظام “أرتس زيغو Artis Zeego” أو األنظمة األخرى للحاالت الجراحية املعقدة. يوفر 

النظام إمكانية التصوير الكامل للجسم باستخدام املوجات فوق الصوتية داخل األوعية 
املستندة إىل التنظري، ليصل إىل مستوى ال مثيل له من الدقة والشمولية يف التشخيص 

والعالج.

د. جيفري ميلسوم

أرتيس زيجو Artis Zeego® ORد. كيه. إس. كليفورد تشاو



تحديد موعد 

مكتب نيوي�ورك
الخدمات العالمية

641 Lexington Avenue, 25th Floor
New York, NY 10022 USA

+1 (212) 746-9100
globalservices@nyp.org
nyp.org/globalservices

المكتب اإلقليمي 
المكتب اإلقليمي لمركز نيوي�ورك بريسبيتاريان

برج المملكة، جناح 2005
الرياض، المملكة العرب�ية السعودية

(+966) 11 211 0570
isr9012@nyp.org

KidsHeart: American Fetal & Children’s Heart Center
ت�تعاون KidsHeart Clinic Dubai مع أطباء في نيوي ورك بريسبيتاريان لتحسين خدمات 

رعاية القلب لألطفال في اإلمارات العرب�ية المتحدة ولضمان الحصول على أحدث 
خيارات العالج.

مدينة دبي الطبية، دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة
مبنى 27 (ابن سينا)، مجمع أ، وحدة 604

(+971) 4 452 9970
kidsheartuae@gmail.com

أمور رائعة 

تحدث هنا نيوي�ورك بريسبيتاريان


