توفر عيادة لندن للعظام التشخيص ذات التخصصات المختلفة للهيكل العظمي و العالج من قبل فريقنا المختص .تتمركز
ّ
عيادتنا للمرضى في المنطقة الطبية المعروفة عالميا ً و تاريخيا ً في شارع هارلي و يعمل الجراحين لدينا في المستشفيات
المرموقة ضمن هذا القطاع من التفوق العالجي بما يشمل؛ مستشفى األميرة غريس ،مستشفى الملك إدوارد السابع  ،عيادة
لندن و مستشفى شارع يماوث .نقدم خيارات رعاية مبتكرة ،بما يشمل العالجات الجراحية و العالج المحافظ مع معلومات
معلومات صريحة و نتائج قابلة للقياس.
يتكون فريقنا المحترم من الجراحين المستشارين ،األطباء ،أطباء األشعة و المشخصين الذين يقدمون التشخصين و الرعاية
في المجاالت التالية:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

القدم و الكاحل بما في ذلك علم أمراض القدم
الورك و الركبة
اليد و الرسغ
الكتف و الكوع
إدارة اإلصابات الرياضية و الصدمات
إعادة تشكيل األطراف  /التطويل
طب الفنون التمثيلية
إدارة األلم
أمراض الروماتيزم بما في ذلك إدارة هشاشة العظام والليونة
طب األقدام
عالج الندوب و إزالة أكياس المثانة
اإلفراط في الحركة

نوفر للمرضى الخدمات المرتبطة بعالج العظام و العظالت من الدرجة األولى في عيادة لندن المركزية الخاصة بنا:
ّ
● التشخيص و التدّخل بالموجات فوق الصوتية
● األشعة السينية
● تحليل القدم و المشي
● علم نفس األلم السريري و اليقظة
● دراسة التوصيل العصبي
● جراحة العظام و المساعدات الطبية
● التجبير و تضميد الجرح
● علم األمراض و الفصاده
● مسار عالجي اختياري أنثوي بالكامل
● خدمة الحراسة الطبية
من نحن
ت ّوفر عيادة لندن فريق متعدد التخصصات و المكون من الجراحين ،األطباء ،أطباء األشعة  ،و الممرضين ذو الخبرة
الكبيرة في التشخيص و حاالت إصابة العظام:
خدمة القدم و الكاحل هاتف020 7186 1003 :
جراحة عظام
اآلنسة روس ميلرّ ،
جراح عظام
السيد ر .لويد ويليامزّ ،
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خدمة عالج األرجل هاتف020 8458 1763 :
السيد جستين كولتر ،أخصائي عظام و عضالت القدم
خدمة الورك و الركبة هاتف020 7186 1000 :
جراح عظام
السيد شون كوريّ ،
جراح عظام
السيد ديفيد غودييرّ ،
خدمة الطرف العلوي هاتف020 7186 1009 :
جراح عظام
السيد براين كوهنّ ،
جرح عظام
السيد سيمون أوين  -جونستونّ ،
اآلنسة كاتينا بيرنارديس  ،أخصائية اليد
الفريق الطبي هاتف020 7186 1000 :
الدكتور ديان هالفبيني  ،أخصائي اآلم العضالت
الدكتور جون أوثوايت  ،أخصائي روماتيزم
الدكتور إنغريد بيرغسون  ،أخصائي أمراض سريرية
خدمة الفيسيولوجيا العصبية هاتف020 7186 1000 :
البروفيسور ديفيد هولدر ،علم وظائف األعصاب
كيف تجدنا
من خالل قطار األنفاق :أقرب محطات قطار األنفاق إلينا هي في شارع بوند (خط جوبايلي و المركزي) و أوكسفورد
سيركس (خط فيكتوريا و باركيلو)
التوفر)
من خالل السيارة  :يتوفّر موقف سيارات على طول شارع ويمبول (حسب ّ
من خالل الحافلة :يتم خدمة شارع أوكسفورد من خالل عدد من حافالت TfL
تواصل معنا:
هاتف+ 44 )0(20 7186 1000 :
البريد اإللكترونيinfo@londonorthopaedic.com :
الموقع اإللكترونيwww.londonorthopaedic.com :
العنوان 79 :ويمبل ستريت ،لندن W1G 9RY
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