
 

 " ق األوسطإطالة األطراف الشهي    خبي  أول عيادة للدكتور "بالي ي الشر
 
 ف

 لألطفال والبالغي   عتالل الجهاز العضلي إ  تفتح عيادة» برجيل الطبية«  

 توفبر رعاية تقويم العظام المتخصصة ذات المستوى العالم   عب  مركًزا لإلجراءات المعقدة ستكون 

 

 : -أبوظب   

  أعلنت مدينة برجيل الطبية  
،  مدينة محمد بن زايد ب الواقعة ف    عن افتتاحها أبوظب  

مع جراح   ، بالتعاونلألطفال والبالغير   عتالل الجهاز العضل  ل لعالج مرض   عيادة متخصصة

  إطالة األطراف "العظام الشهبر الدكتور "درور پال  
  تعتب  أول عيادة له  المتخصص ف 

، والب 

ق األوسط   الشر
كبر  عل الرعاية   (برجيل)إدارة   كجزء من جهود ، وذلك  ف 

المستمرة للب 

  مجال جراحة العظام والم المعقدة
 وتقديم العالجات ضمن مواصفات عالمية  تخصصة ف 

   أمراض الجهاز العضل  الهيكل   للذين يعانون من
د. شمشبر فاياليل، ، بحضور الدولةف 

 . مؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة

جيل القابضة سونيلجون ، أيضا  حض  حفل االفتتاحو     ، عمران  الرئيس التنفيذي لب 

  الخوري، رئيس تطوير األعمال 
  برجيل  ف 

برجيل القابضة، وسفبر أحمد، مدير العمليات ف 

 .القابضة

ع  قد  مدينة برجيل الطبية ، كانتو 
ّ
" توق   مع الدكتور "پال 

ً
مذكرة تفاهم لنشاء   مؤخرا

ق األوسط(  لهذه المذكرة )عيادة د. بال  للشر
ً
، ستكون العيادة بمثابة منارة للتمبر    ، ووفقا

  قلب مدينة برجيل الطبيةعاية الرحيمة الجراح  للعظام واالبتكار والر 
من خالل  ، بأبوظب    ف 



 

سيقدم قسم إعادة   ، فيماةالهيكلي ةالعضليألمراض توفبر إجراءات ترميمية مبتكرة وحديثة ل

   
مدينة، خدمات لدعم عيادة الدكتور بال  من خالل توفبر خدمات العالج  الالتأهيل الشامل ف 

  لمساعدة 
  بعد الجراحة، كما سيقدم القسم عالجات  الطبيع  والمهب 

المرض  عل التعاف 

 شاملة وفردية وخيارات إعادة التأهيل مع مراعاة االحتياجات والقدرات الفريدة لكل مريض. 

  ذلك  
اء العظام ، بما ف  إل جانب الدكتور بال  ، سيقدم الفريق الطب   المكون من خب 

أوغلو ، والدكتور إرشاد وحيد ، خدماتهم للمرض   الدكتور ديفيد فيلدمان ، والدكتور مايكل 

ق األوسط   عيادة بال  الشر
  الورك والعمود  ، ف 

الدكتور فيلدمان هو جراح مشهور عالمًيا ف 

  التهاب المفاصل
ةأ يتمتع الدكتور  ، فيما الفقري وخببر ف  ة داخل مستشفيات    وجلو بخب  كببر

  تص الدولة
  جراحة عظام األطفال، وهو متخصص ف 

حيح طول األطراف والتشوه وكذلك  ف 

  عمليات إرشاد  الدكتور يعد   ، كما جراحة القدم والكاحل
وحيد جراح عظام بارع ماهر ف 

 تطويل األطراف وتصحيح التشوه. 

"،  جراح معتمد حاصل عل شهادة البورد وعضو زميل ُمدّرب  يعتب  و  الدكتور "پال 

  
ته ف  ا لخب  وليًّ

ُ
ف به د وإعادة  العلوية والسفلية إطالة األطراف عل جراحة العظام معب 

اته الطبيةخ  م ، وقدتشوهاتها ترميمها وتصحيح      30 عنزيد ما ي للمرض  ل العالمية ب 
ً
عاما

   عملية لطالة األطراف وإعادة ترميمها   الف 20من  أجرى أكبر   حيث
 . عديد من دول العالم  ف 

  دولة المارات مع  " لدكتور "درور پال  من جانبه، قال ا 
  أن أبدأ عمل  ف 

: "يسعدن 

، حيث نسع كالنا  وأتطلع إل خدمة شعب هذا البلد العظيمالطبية مستشف  مدينة برجيل 

 مركز  المستشف  لجعل دولة المارات  أنا وإدارة
ً
يعب  بإجراء عمليات إطالة األطراف وتصحيح   ا



 

  التشوهات فيها، 
داخل  ك من جميع أنحاء العالم إل  جذب المرض  المهتمير  بذل ونأمل ف 

  العالجات ا الدولة
  تستند لتلف 

  هذا المجاللب 
  ."عل آخر التطورات ف 

  فلوريدا، بالواليات يشار إل أن 
" ف  " هو مؤسس ومدير معهد "پال  الدكتور "پال 

ا مؤسًسا ومديًرا لـ »معهد روبن لجراحة العظام المتقدمة« ومدير ل ،المتحد 
ً
مركز  وقد كان أيض

  بالتيمور، ماريالند، بالواليات 
  مستشف  "سيناي هوسپيتال" ف 

الدول  لطالة األطراف ف 

عملية جراحية لعادة ترميم   100بتطويرات لحوال   وقد عمل د.بال   ،المتحدة األمريكية

ته  شهرتهامتد نطاق  فيما  ،األطراف حيث  جميع أنحاء العالم، لبشكل واسع الطبية وخب 

تشخيص وعالج حاالت العظام الخاصة، عند األطفال والبالغير  عل حد سواء، ب عرف

ته التعامل مع تشّوهات األطراف الِخلقية، وحاالت األطراف ما بعد التعرض   فشملت خب 

 ، ج الهيكل 
  تصيب العظام، وخلل التنسُّ

للرضح، ومشاكل التئام العظام، والعيوب الب 

، وتشوه   
ها من  واضطرابات التمثيل الغذان  ات القدم، واضطرابات األعصاب المحيطية، وغبر

 .تشوهات النمو المتنوعة

جيلالرئيس التنفيذي  جون سونيلوأكد  ك بير  المستشف    ،لب  أن التعاون المشب 

 مهمة أخرى  
ً
 خطوة

ّ
    مستشفيات برجيلعة ,مجم ضمن مساع  والجراح يعد

لتقديم التمبر  ف 

 ". ية للمرض  النهائ لنتائجالرعاية الصحية وتحسير  ا

" ليكون جزًءا من نشاطنا الذي  وأضاف  حيب بالدكتور "پال  : "نحن متحمسون للب 

"  جراح عظام  ، حيث يعتب  يشهد ازدهاًرا  ه الطب    كفاءته و ب معروفالدكتور "پال 
ونؤكد   ، تمبر 

ات العالمية أننا نحرص عل الستثمار      بتعاوننا مع هذه الخب 
اكات ال ف    تعتجديدة الشر

ب   الب 

 عل 
ً
، كما نحرص أيضا   التقنيات وال  االستثمار إضافة للقطاع الصح 

بتكارات الطبية ف 



 

  يمكن أن تساعد عل تقديم 
بمعايبر عالمية لشعب   المعقدة صحيةالرعاية الالمتطورة الب 

 عل مستوى المنطقة لتقديم مثل هذه العالجاتدولة المارا
ً
 . "ت وجعلها المركز األكبر طلبا

 ____________________________________ 

 نبذة عن مدينة برجيل الطبية

مستشف  »مدينة برجيل الطبية« هو مستشف  متعدد التخصصات ومركًزا لتقديم الرعاية 

، بالمارات    400الصحية بدرجات مستويات تخصصاتها األربعة، يضم    أبو ظب  
رسير يقع ف 

رجيل الطبية« عالجات متخصصة بمعايبر جودة  العربية المتحدة. يقدم مستشف  »مدينة ب

  أكبر من 
 ف 
ً
ا رعاية طارئة

ً
تخصًصا للبالغير  واألطفال، باستخدام أحدث   40عالية ويقدم أيض

اء المعتمدين من قبل أفضل المجالس الطبية  التقنيات الطبية وبتوظيف فريق دول  من الخب 

 العالمية. 


