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 مرحبا بكم في العيادة العامة لطب األطفال 

 وأمراض القلب عند األطفال 

 

 

 

 

، لألطفال القلب ألمراض عيادة  

في الوالدة وحديثي والمراهقين األطفال طب   

: Bahnhofplatz 3 ، D-82131 Gauting 

في  لدينا فروع أخرى  

: Mittenwald, Starnberg, Schongau 

عبرتواصل معنا ال  

00498986488488الهاتف:   

00498986488489: الفاكس  

: البريد اإللكتروني  

anmeldung@kinderkardiologe-muenchen.de 

:المعتادة العمل ساعات  

19.00 - 14.00 13.00 - 8.30 االثنين  

19.00 - 8.30 الثالثاء  

17.00 - 8.30 األربعاء  

19.00 - 14.00 13.00 - 8.30 الخميس  

17.00 - 8.30 الجمعة  

12.00 - 10.00 السبت  

(9:30من الساعة ابتدأ ونستقبل اتصاالتكم , فقط الطوارئ حاالت)يوم السبت نستقبل   
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هيلدينا لخدمة األطفال  األساسية األولويات   

:العام األطفال طب  

األطفال: القلب عند أمراض  

:الوالدة حديثي   

 رعاية خاصة للمراهقين البالغين

القلب الخليقة: بأمراضالمصابين   

  

الخدمات من مجموعة   

األطفال عند القلب ألمراض المتوفرة     

: األطفال عند القلب أمراض في إجراؤها يمكن التي الحديثة الفني الفحص أساليب جميع تتوفر عيادتنا،  في  

.عالية جودة ذات فحص تمكن الرقمية والتخزين المعالجة خيارات معيكو اإل  بواسطة أجهزة  

. رقميًا الفيديو وحلقات الصور  إرسال أيًضا يمكن ، األمر  لزم إذا   

المواليد   منبحيث يمكن فحص جميع المرضى واجهزة تخطيط القلب على المدى الطويل  تخطيط القلب أجهزةتم تصميم 

.البالغين الجدد إلى  

 لفحص التنفس لطرق كقياس اجةعلى الدر الجهد قياس جهاز أو الجري جهاز على التمرينية القلب تخطيط فحوصات إجراء يتم كما

البدني الضغط تحت الرئة ووظيفة الدم ضغط وسلوك القلب ضربات انتظام عدم إلى باإلضافة الضغط تحت العمل على القدرة  

   .تحدث ما نادرا   التي اإليقاع اضطرابات تسجيل من نتمكن حتى أسابيع لعدة لمرضانا األحداث مسجالت إصدار يتم 

ا الدم ضغط قياسات قياس متت   االوتوماتيكي.جهاز قياس الضغط  باستخدام التذبذب قياس بواسطة دائم 

ا األجل طويلة الدم ضغط قياسات تتوفر   الدم بضغط الخاصة األصفاد ذوي الصغار لألطفال وخاصة   ، المدارس ألطفال أيض 

.والمعايرة   

العام طب األطفال  

:العام في الطب الرعاية من كاملة مجموعة نقدم نحن   

الحادة األمراض عالج   

ابتدأ من فحوصات وقائية  إجراء  

U2-U11,J1/J2 

.ألمانيا في الدائمة التطعيم لجنة لمتطلبات تمتثل الواقع في تتم التي التطعيمات   

 من الضرورية الصوتية فوق الموجات فحوصات جميع بإجراء  نقوم ، الدقة عالية الحديثة الصوتية فوق الموجات أجهزة باستخدام 

.المراهقين إلى الجدد المواليد  

 

.غشاء الطبل وفحص ، الصوتية  االنبعاثات قياس طريق عن وسمعية بصرية اختبارات إجراء يتم   

.والمزمنة الحادة الطفولة ألمراض الكاملة الرعاية نغطي نحن  

(  الغازية غير ، الخارجية العيادات) الحديثة الفني الفحص إجراءات جميع 

.متوفرة  

.الوالدة مستشفى من الخروج بعد الناضجين واألطفال الخدج األطفال رعاية   

 مرحلة في الخلقية القلب عيوب من يعانون الذين للمرضى االستشارة ساعات 

  البلوغ
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قصير. وقت في الطوارئ حاالت في حتى متاحة لتكون الدم عينات نتائج ، العيادة به ترتبط الذي ، الفعال ربالمخ يتيح  

 الرئة قياس ذلك في بما ، الرئة وظائف لتشخيص خاصة أهمية نولي فإننا ، األطفال عند القلب أمراض على التركيز مع كممارسة 

.الجسم تصميمات وتخطيط الحركية  

. وثيق ا ارتباط ا والرئتين الدموية واألوعية القلب نظام وأعراض مشاكل ترتبط ما غالب ا   

 

 

هناك ساعة استشارة للمرضى الذين يعانون من عيوب القلب الخلقية في مرحلة  -حالي ا صباح االثنين  -األسبوع مرة واحدة في 

 البلوغ.
 

 هذه المشاورة تتم بالتعاون بين المختصين بأمراض القلب في 

Starnberg 

Dr. Herkommer & Frau Dr. Mulser 

(www.kardiologie-starnberger-see.de 

 

فاكال بسنوات عديدة من الخبرة في مجال رعاية األطفال حديثي الوالدة وكذلك في خدمة الطوارئ الطبية لحديثي الوالدة  يتمتع السيد

ينة ميونخ  واألطفال في مد  

نحن سعداء لرعاية األطفال الخدج والمواليد الجدد الذين خرجوا من مستشفى الوالدة.   
 

تبارات الالزمة متوفرة بجودة عالية. جميع متطلبات المعدات الالزمة إلجراء االخ  
نحن نحرص على األطفال حديثي الوالدة في قسم التوليد في عيادة هيليوس ميونخ الغربية في باسينج. هناك ، نحن نعتني بالمواليد 

   .الجدد بعملية قيصرية مخططة ونجري جميع الفحوصات الوقائية المبكرة الالزمة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


