
 
 
 

وإعادة التأھیل یساعد المصابین بأمراض متعددة العوامل واألمراض المزمنة على العودة إلى ممارسة   للطبمركز كامبریدج 
 حیاتھم الیومیة في أقرب وقت 

الرعایة الصحیة إلعادة التأھیل الرائد في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي یوفر رعایة تأھیلیة مخصصة تركز على  مزود
 جودة حیاة المرضى وأسرھم 

 
 ۲۰۲۲ أغسطسوظبي، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، أب
 

بوصفھ المركز الرائد في مجال إعادة التأھیل والرعایة طویلة األمد في دول مجلس   ،وإعادة التأھیل    للطبمركز كامبریدج  یفخر  
 "استمراریة الرعایة" لمرضاه، باإلعالن عن قصة نجاح أخرى. التعاون الخلیجي والتي تتمثل مھمتھ في ضمان 

 
بالنسبة للكثیر من المرضى، ال تقتصر إصابتھم بالمرض على مجرد حالة واحدة تجعلھم غیر قادرین على ممارسة أنشطتھم  

ة و / أو اإلصابات ، بل یعاني بعض المرضى من عدد ال یحصى من األمراض المزمن الیومیة التي اعتادوا أدائھا بشكل مستقل
 التي تجعلھم فجأة بحاجة إلى مساعدة مستمرة.  

 
ا ٦٥أحد ھؤالء المرضى، ھو محمد البالغ من العمر   وإعادة التأھیل بفرع   للطب، الذي جرى قبولھ في مركز كامبریدج    عام�

المریض محمد من اإلصابة بالعدید من بعد تحویلھ من مستشفى آخر في إمارة أبوظبي. یعاني  ۲۰۲۱أبوظبي خالل أواخر عام 
، بما في ذلك مرض االعتالل العضلي الحاد، وارتفاع ضغط الدم، ومرض الكلى المزمن، وفقر الدم، وفي    األمراض المزمنة

، حیث    مرحلة التعافي من لوكیمیا الدم. وقد تسبب ذلك األمر في جعلھ في حالة من االعتمادیة لممارسة أنشطة حیاتھ الیومیة 
الھوائیة   القصبة  أنبوب  لھ  إلى ذلك، ُوضعت  باإلضافة  الیومیة.  لحیاتھ  األساسیة  األنشطة  إنجاز  یعتمد على اآلخرین في  كان 

 لمساعدتھ في عملیة التنفس، بجانب تركیب أنبوب أنفي معدي للتغذیة. 
 

ر قادر على التواصل إال من خالل  وإعادة التأھیل، كان طریح الفراش وغی   للطبعند دخول المریض محمد إلى مركز كامبریدج  
اتباع   التأھیل عبر  الفور بوضع خطة عالجیة إلعادة  العالیة في مركز كامبریدج على  الكفاءة  الفریق ذو  قام  لذا، فقد  الكتابة. 

فریق  برنامج الرعایة طویلة األمد لمساعدة المریض على النجاح في استعادة قدرتھ على التحرك بحریة وبشكل مستقل. ویتألف ال
ھذا ساعد  ومعالجین وطاقم التمریض وخبراء التغذیة. فقد  وإعادة التأھیل  اإلكلینیكي بأكملھ من متخصصین في الطب الفیزیائي  

، كما ساھم تلقى العالج الطبیعي في   استعادة قدرتھ على ممارسة أنشطتھ الیومیةعلى  الفریق محمد من خالل العالج الوظیفي  
 تي كانت تحد من حركتھ وتطلبت منھ االعتماد على المساعدة بشكل مستمر. تقویة العضالت الضعیفة ال

 
وصرح محمد قائًال: "تمثلت األعراض التي عانیت منھا في ضیق التنفس بسبب وجود أنبوبة القصبة الھوائیة لمساعدتي في  

متمیزة. لذلك، أتقدم بخالص الشكر إلى عملیة التنفس، بجانب تركیب أنبوب تغذیة عبر األنف. إال إنني و� الحمد تلقیت رعایة  
 وإعادة التأھیل". للطبمركز كامبریدج 

 
ثل محمد للشفاء وخرج  ااستكمل محمد خطتھ العالجیة المخصصة إلعادة التأھیل في غضون أربعة أشھر. وفي تلك الفترة، تم 

س تماًما. كما تمكن أخیًرا من استئناف ممارسة من المستشفى بعد الفطام عن التنفس الصناعي بشكل تدریجي، ثم إزالة أنبوب التنف
دون الحاجة إلى مساعدتھ    ۲۰۲۲أنشطتھ الیومیة دون الحاجة لمساعدة من اآلخرین. سجل محمد خروجھ من المستشفى في مارس  

ن من  ، كما تمكن من المشي تحت إشراف دقیق، وتناول الطعام بأقل قدر ممك   في االنتقال من السریر إلى الكرسي المتحرك
 المساعدة.

 
وإعادة التأھیل بتوفیر   للطبللمجموعة، قائًال: "یتشرف مركز كامبریدج    الرئیس التنفیذيوارد بودولسكي،  افیما علق الدكتور ھ

رعایة مبتكرة ورائدة للمرضى مثل المریض محمد. إن نھجنا الشامل متعدد التخصصات لرعایة المرضى ھو خیر شاھد على  
 التزامنا الراسخ تجاه تحسین جودة حیاة المرضى".

 
 

https://cmrc.com/ar/


دة التأھیل في النتائج الحیویة؛ مثل: ارتفاع وإعا  للطبیتجلى نجاح أفضل الممارسات القائمة على األدلة التي یتبعھا مركز كامبریدج  
  ضى معدل رضا المرمتوسط  نقطة عند الخروج من المستشفى، ووصول    ۳۰إجمالي درجة مقیاس االستقالل الوظیفي بأكثر من  

 %.۹۱إلى 
 

ا لتلبیة احتیاجات  وإعادة التأھیل، یستفید جمیع المرضى وأسرھم من رحلة تأھیلیة شاملة مصممة خصیصً   للطبفي مركز كامبریدج  
كل مریض. فال یوجد مریضان متشابھان في الحالة، وبالتالي ال ینبغي أن تكون برامج إعادة التأھیل متماثلة. یمثل المركز منصة  
الستعادة أمل المرضى الذین یحتاجون إلى رعایة تأھیلیة طویلة األمد في منشآت أبوظبي ومدینة العین والمملكة العربیة السعودیة 

 نطقة دول مجلس التعاون الخلیجي بأكملھا.وم
 

، أو یمكنكم التواصل مع: الدكتور/  www.cmrc.comلالطالع على المزید من المعلومات، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني:  
 elghonimi@cmrc.ae.إیھاب الغنیمي، رئیس األعمال التنفیذي للمجموعة عبر: 

 
 

#### 
 
 

 وإعادة التأھیل  للطبلمحة عن مركز كامبریدج 
؛ حیث یعّد مزوًدا رائًدا في مجال خدمات الرعایة طویلة األمد وإعادة    ۲۰۱٤وإعادة التأھیل في عام    للطب تأسس مركز كامبریدج  

الحادة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة السعودیة، وذلك عبر تقدیم خدمات إعادة التأھیل اإلصابات  التأھیل بعد  
 تعزیز رحلة المریض التي تعرف بـ "استمراریة الرعایة".   العالمیة رفیعة المستوى إلى قطاع الرعایة الصحیة استرشاًدا بخبراتھ في

 
التأھیل مجموعة من المرافق المتخصصة في خدمات الرعایة ما بعد    للطبیضم مركز كامبریدج   الحادة مع  اإلصابات  وإعادة 

برامج إعادة تأھیل متخصصة للمرضى الداخلیین والخارجیین، والمصممة للبالغین والمراھقین واألطفال، اثنان من ھذه المرافق  
في اإلمارات العربیة المتحدة في أبوظبي ومدینة العین؛ ومنشأة ثالثة في الظھران بالمملكة العربیة السعودیة. إذ یقدم مركز كامبریدج 

أجل وإ  للطب من  المرضى  احتیاجات  لتلبیة  الالزمة  الموارد  توفیر  مع  التخصصات  متعددة  التأھیل  إعادة  خدمات  التأھیل  عادة 
مساعدتھم في تحقیق األھداف المحتملة لعملیة إعادة التأھیل. إن االعتماد المزدوج من كل من لجنة اعتماد منشآت إعادة التأھیل  

القیمة االستثنائیة التي یتمتع بھا المركز من خالل تحسین مستوى رعایة المرضى، وتوفیر    علىواللجنة الدولیة المشتركة یبرھن  
، وتحسین النتائج عبر اتباع نھج إكلینیكي متعدد التخصصات. وقد   ، وتقلیل مخاطر العدوى  تجربة المنزل الثاني للمرضى وأسرھم

مریض داخلي متعافي وأكثر من    ۱,٤۰۰جودة الحیاة ألكثر من  حققت ھذه الرؤیة نتائج ناجحة والتي انعكست بشكل إیجابي على  
ألف مریض بالعیادات الخارجیة. ویعزى السبب في تسجیل أعلى معدل للخروج من المستشفى بین مرافق الرعایة طویلة   ۱٥۰

ستشفى بنجاح للمرضى  ، إلى تسجیل حاالت الخروج من الم  األمد وإعادة التأھیل في دولة اإلمارات والمملكة العربیة السعودیة
الحادة مثل السكتات الدماغیة وإصابات الحبل الشوكي واإلصابات الدماغیة والحوادث المروریة. كما  اإلصابات  الذین یعانون من  

وإعادة التأھیل بمعدل مرتفع لحاالت الفطام عن التنفس الصناعي للمرضى الذین یخضعون للتنفس   للطبیتمتع مركز كامبریدج  
ما یدل على أن المركز یحقق مھمتھ الرامیة إلى تحسین جودة الحیاة لمرضاه وأسرھم. إذ یستعین مركز كامبریدج الصناعي، م

؛ والتي من شأنھا مساعدة المرضى في التغلب   وإعادة التأھیل بأحدث الممارسات اإلكلینیكیة القائمة على األدلة المقبولة دولیًا  للطب
 تلبیة احتیاجاتھم في استعادة قدراتھم، مع تحقیق جودة حیاة أفضل للمرضى. على العقبات التي تواجھھم، وكذلك 

 
، وھي شركة استثماریة ُمدرجة في دولة اإلمارات، وتؤمن  شركة أمانات القابضة  وإعادة التأھیل تملكھ  للطبمركز كامبریدج  

  ابتكاًرا وصحة سیحقق مجتمع أكثر نجاًحا وازدھاًرا.بأن االستثمار في مجتمع أكثر 
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