
 
 

ي �ستع�د وظائفه بنجاح بعد  
ي من طفل إمارائت

ة ان عائن  إصابة خط�ي
 

ي منطقة ل المزود الرائد 
ي �قدم خدمات إعادة التأه�ل �ف ي رعا�ة فرد�ة للمر�ف  الخليج العريب تضع احت�اجات الم��ض  واليت

 أول��ة ك
 

،  ، اإلمارات الع���ة المتحدة ي    2022 يونيو أبو ظيب
 

ا  14البالغ من العمر  -عبد هللا  ي من السمنة   هتم �شخ�ص  - عام�
باضطراب القرص الفقري مع اعتالل الجذور وكان �عايف

، وجد عبد هللا أن حركته كانت محدودة للغا�ة.   ي ي أحد مستشف�ات أبو ظيب
المفرطة. بعد خضوعه لجراحة الحبل الشو�ي �ف

�دج  ا لمعالجة ل�س  شاملة إلعادة التأه�ل مصممة خ عالجو�عادة التأه�ل للحصول ع� خطة  للطبلجأ إ� مركز كام�ب ص�ص�
ا نوع�ة ح�اته بال�امل.  ي أطرافه السفل�ة وضعف وظائفه الحرك�ة، ول�ن أ�ض�

 فقط الضعف �ف
 

. لسوء الحظ، قد �صاب المر�ف بمضاعفات مهمته �ي العمود الفقري عبارة عن ه�كل معقد  ي
الحركة والوقوف والم�ش

 الحادة لهؤالء المر�ف من جميع األعمار. اإلصابات ه�ل بعد جراحة ما بعد العمود الفقري. �قدم المركز خدمات إعادة التأ
 
 

ي 
�دج عند قبوله �ف ي أواخر عام و�عادة التأه�ل   للطب مركز كام�ب

ف �ف ي ف�ع العني
ي برنامج تم تصم�مه  2021�ف

، دخل عبد هللا �ف
ا إلعادة تأه�ل  ، لمساعدته ع� استعادة قدرته ع� التحرك  راح�ةما بعد العمل�ات الجوحاالت  إصابات الحبل الشو�ي خص�ص�

�دجمركز  بح��ة واستقالل�ة. طور ف��ق  ي النها�ة من متابعة طموحات خطة   كام�ب
تدور حول استئناف عبد هللا للدراسة وتمكنه �ف

ي  ي  ح�اته �شكل كامل. قام ف��ق طيب
 بدعم عبد هللا �ف

�
 عال�ا

�
ف تدر�با ف مدر�ني ف ومعالجني �ائيني ف متعدد التخصصات يتألف من أطباء ف�ي

له.  ف ي م�ف
 كل خطوة، مما جعله �شعر وكأنه �ف

 
ي بعد الجراحة". لقد جئت   - لسوء الحظ، كانت هناك بعض اآلثار العالقة بعد جراحة ظهري "قال عبد هللا:  

لم أتمكن من الم�ش
�د  ي مرة أخرى. الحمد �   للطبج إ� مركز كام�ب

ي اآلن الم�ش و�عادة التأه�ل وخضعت لخطة إعادة تأه�ل. الحمد �، �مكنيف
ا ع� دعم ف��ق  �دج وشكر� ا ل� مركز كام�ب  ." م المذهل. شكر�

 
ي الستعادة القدرة ع� ممارسة  207بعد 

نامج الف��د الذي يتكون من العالج الوظ��ف ا، أ�مل عبدهللا ال�ب أ�شطته اليوم�ة  يوم�
ي كانت تحد من حركته وتحتاج إ� مساعدة مستمرة.   والعالج الطب��ي لتق��ة العضالت الضع�فة اليت

 
ي 

�دج قال الدكتور أسامة الحسن، الطب�ب المعالج �ف : "تعرض  عبد هللا لحادث ضغط ع�  و�عادة التأه�ل للطبمركز كام�ب
، مما أدى إ� تقي�د الحركة بعد  �دج للطب و�عادة التأه�ل والتحق بخطة  النخاع الشو�ي ي مركز كام�ب

الجراحة". "تم قبوله �ف
ي إعادة تأه�ل مكثفة تتألف من العالج ال

نامج، تمكن من استعادة قدرته ع� الحركة، الحمد  وظ��ف . من خالل هذا ال�ب ي
�ايئ ف والف�ي

 ." � 
 

ي 
�دج يتضح نجاح أفضل الممارسات القائمة ع� األدلة �ف مثل مق�اس  ف��دة   من خالل نتائج و�عادة التأه�ل  طب للمركز كام�ب

ي ال��ي (
ا بأ��� من FIMاالستقالل الوظ��ف نقطة عند الخروج من المستش�ف ومعدل رضا الم��ض بنسبة   30) الذي حقق تحسن�

91 .٪ 
 

�دج  ، الرئ�س التنف�ذي للمجموعة قائً�: “إن مركز كام�ب التأه�ل �شعر بالتواضع  و�عادة  للطب وعلق الدكتور هوارد بودولس�ي
للمر�ف مثل عبد هللا. نهجنا الشامل متعدد التخصصات لرعا�ة المر�ف هو شهادة   متجددة واالمت�از لتقد�م رعا�ة مبتكرة و 

ف نوع�ة الح�اة ل�ل م��ض نواجهه. "  امنا الثابت بتحسني ف  ع� ال�ت
 
 

https://cmrc.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b5%d8%a8%d9%8a/%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%88%d9%83%d9%8a/
https://cmrc.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
https://cmrc.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/
https://cmrc.com/ar/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b5%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%a9/%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%a3%d9%87%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%8a%d8%a9/


�دج  ي منطقة خدمات و�عادة التأه�ل ، هو المزود الرائد ل للطب مركز كام�ب
الخليج  إعادة التأه�ل والرعا�ة ط��لة األمد �ف

ي  ي ، والذي �ضمن "استمرار�ة الرعا�ة" لمرضاە، مع العريب
ي اإلمارات الع���ة المتحدة،   مرافقثالثة وجودە �ف

ف �ف ي والعني ي أبو ظيب
�ف

ي الظهران بالممل�ة الع���ة السع 
�دج وأحدث مرافقه �ف ي االعتبار أهداف الم��ض   للطب ود�ة. �أخذ مركز كام�ب

و�عادة التأه�ل �ف
 ونموە الشخ�ي وحالته عند تط��ر خطط عالج فرد�ة تركز ع� الم��ض لضمان النجاح. 

 
ي 

�دج �ف ، ال تقت� رحلة الم��ض ع� العالج فقط. إنها تج��ة متنوعة تتضمن أ�شطة ترفيه�ة  و�عادة التأه�ل للطب مركز كام�ب
ي المجتمع واحتضان الح�اة. عبد هللا هو أحد األمثلة ع� استفادة  

ف المر�ف ع� إعادة االندماج �ف تؤدي إ� اإل�جاب�ة وتحف�ي
ي  - وعائالتهم  -المر�ف 

�من رحلة إعادة التأه�ل الغن�ة �ف  . دجمركز كام�ب

 لمزید من المعلومات، یرجى زیارة الموقع عبر الضغط على الرابط التالي:

www.cmrc.com 

elghonimi@cmrc.ae أو التواصل مع الدكتور إیھاب الغنیمي ، رئیس األعمال التنفیذي للمجموعة 
 

#### 
 

 
�دج   و�عادة التأه�ل  للطبحول مركز كام�ب

�دج للطب و�عادة  ي عام  تأسس مركز كام�ب
للرعا�ة ط��لة األمد وخدمات إعادة التأه�ل   الرائد باعتبارە المزود ا 2012التأه�ل �ف

ي اإلمارات الع���ة المتحدة والممل�ة الع���ة السعود�ة من خالل تقد�م خدمات إعادة التأه�ل العالم�ة  
بعد الحاالت الحادة �ف

ي تعرف بـ " ي تع��ز رحلة الم��ض اليت
تهم �ف شدين بذلك. خ�ب استمرار�ة  ذات المستوى العال�ي لقطاع الرعا�ة الصح�ة مس�ت

 الرعا�ة". 
 
�دج للطب و�عادة التأه�ل هو مجموعة من مرافق رعا�ة ما بعد الحاالت الحادة مع برامج إعادة تأه�ل متخصصة   مركز كام�ب

ي اإلمارات الع���ة المتحدة والظهران  
، �ف ف ي والعني ي أبو ظيب

ف واألطفال �ف ف والمراهقني ف مصممة للبالغني ف والخارجيني للمر�ف الداخليني
ي الممل�ة الع���ة السعود�ة. 

�دج�قدم مركز   �ف خدمات إعادة التأه�ل متعددة التخصصات لتلب�ة احت�اجات المر�ف    كام�ب
ف بها ومعتمدة من قبل    لجنة إعتماد مرافق التأه�ل الدول�ة لمساعدتهم ع� الوصول إ� أهداف إعادة التأه�ل المحتملة. مع�ت

كة العتماد المنشآت الصح�ة  ، وخلق تج��ة  ، يتم إظهار ق�م واللجنة الدول�ة المش�ت ف رعا�ة المر�ف ة استثنائ�ة من خالل تحسني
ف النتائج من خالل نهج ��ري متعدد التخصصات. أسست   ل�ة ثان�ة للمر�ف وعائالتهم، وتقل�ل مخاطر العدوى، وتحسني ف م�ف

ي ع� جودة الح�اة أل��� من  ي م��ض داخ�ي  1200هذە الرؤ�ة نتائج ناجحة أثرت �شكل إ�جايب
م��ض    120.000وأ��� من  متعا�ف

ي الع�ادات الخارج�ة
ا لوجود أع� معدل  �ف �دج. نظر� ف مرافق الرعا�ة ط��لة األجل و�عادة   خروج للمر�ف لدى مركز كام�ب بني

ي اإلمارات الع���ة المتحدة والممل�ة الع���ة السعود�ة، فقد تم 
المر�ف الذين �عانون من إصابات حادة مثل   خروجالتأه�ل �ف

�دج بات �صاالسكتة الدماغ�ة و  الحبل الشو�ي و�صابات الدماغ الرضح�ة وحوادث المرور ع� الطرق بنجاح. يتمتع مركز كام�ب
�دج �عتمدون ع� أجهزة التنفس الصنا�ي للطب و�عادة التأه�ل بمعدل فطام مرتفع للمر�ف الذين  مما �دل ع� أن مركز كام�ب

ف نوع�ة ته من للطب و�عادة التأه�ل �حقق مهم �دج للطب و�عادة التأه�ل  تحسني الح�اة لمرضاە وعائالتهم. �ستخدم مركز كام�ب
ي �ساعد المر�ف ع� التغلب ع� عقباتهم وتلب�ة   ا واليت أحدث الممارسات ال����ة القائمة ع� األدلة والمقبولة دول��

ي استعادة قدراتهم وتحقيق نوع�ة ح�اة أفضل. 
 احت�اجاتهم �ف

 
�دج للطب و�عادة  كة التأه�ل مركز كام�ب ي اإلمارات الع���ة المتحدة  أمانات القابضةمملوك ل�ش

كة استثمار�ة مدرجة �ف ، و�ي �ش
ا ب وتؤمن ي مجتمع أ��� ابتكار�

ا. أن االستثمار �ف  وصحة هو مجتمع أ��� نجاح�
 

http://www.cmrc.com/
https://amanat.com/

