مركز ديترويت الطبي ()DMC
رسالة إلى اجلالية العربية

عندما تختار مركز ديترويت الطبي ( ،)DMCفإنك تختار نظاما طبيا
شامال قام بالتزويد بعناية صحية رفيعة ملنطقة جنوب شرق ميشيغن
وغيرها من املناطق لعقود من الزمن .ومع كل جيل جديد ،كان مركز
ديترويت الطبي س ّباقا دائما فيما يخص العناية الصحية العالية
اجلودة واملتفانية .نحن نتطلع إلى االستمرار في نيل ثقة كل جالية في
املنطقة ،عبر العمل مع أطبائكم لتلبية حاجاتك املعينة بفضل أحدث
العالجات الطبية التي نشتهر بها.
مايكل إي .دوغان ،رئيس
				
وكبير املدراء التنفيذيني
				
مستشفى  DMCلألطفال في ميشيغن
DMC Children’s Hospital of Michigan

معهد  DMCكريسجي لطب العيون
DMC Kresge Eye Institute

وهو مركز رائد في مجال احلفاظ على النظر.
ويزود بخدمات البصر العامة للمرضى من كل
األعمار .وتشمل االختصاصات مرض الزَرَق ،جراحة الكاتاراكت (إعتام عدسة العني)،
اجلراحة االنعكاسية ،زراعة قرنية العني ،أمراض ريتينال و  vitrealوال ُب ْق ِعي ،جراحات
العني التجميلية ،أمراض العني املتعلقة مبرض السكري ،اضطرابات العني املتعلقة
باألعصاب ،العني االصطناعية .ويجري مركز ليغون للبصر بحوثا تتعلق بالنظر
االصطناعي.

معهد  DMCللتأهيل في ميشيغن
DMC Rehabilitation Institute of Michigan

وهو من أكبر املستشفيات في الواليات املتحدة التي تتخصص بالطب البدني والتأهيل.
ويضم مركز نظام إصابات الدماغ الرضحية في منطقة جنوب شرق ميشيغن وهو
متخصص في شفاء إصابات النخاع العظمي .كما يتوفر أكثر من  30موقع عالج
للمرضى اخلارجيني منتشرة في جميع أنحاء جنوب شرق ميشيغن.

أكثر من  33عيادة طبية متخصصة .مصنّفة األفضل حسب  U.S.News & Worldمستشفى  DMCسيناي-غرايس (شمال غرب ديترويت)
 .Reportتصوير مقط ِعي باإلصدار
ّ
البوزيتروني ( )PETوتصوير بالرنني املغناطيسي )DMC Sinai-Grace Hospital (Northwest Detroit

( )MRIمتقدمان ،مصممان خصيصا لألطفال .مركز معاجلة صدمات األطفال–
املستوى األول الوحيد في منطقة جنوب شرق ميشيغن.

مستشفى  DMCديترويت املستقبلة
DMC Detroit Receiving Hospital

أكثر من  40اختصاص طبي Joint Plus Excel .يجري عمليات جراحية صغيرة
الستبدال املفاصل بكاملها .االختصاصات األخرى :العناية القلبية ،خدمات الطوارئ،
فيزياء العالج اإلشعاعي وطب التوليد.

مستشفى هورون فالي-سيناي (كومرس ،ميشيغن)
أول مركز ملعاجلة صدمات املستوى األول في ميشيغن .االختصاصات :مركز عالج احلروقDMC Huron Valley-Sinai Hospital (Commerce, MI) ،

عالج األكسجة العالية الضغط ،مركز طوارئ لطب النفس ،خدمات طبية وجراحية،
ض ِح ّية .اجلدير بالذكر بأن هذا املركز يد ّرب  60باملائة من أطباء الطوارئ وهو واحد من أفضل املستشفيات األميركية التي ترضي املرضى .مركز Harris
جراحة الدماغ الرَ ْ
 Birthing Centerيضم أجنحة توليد خاصة فقط .مركز Krieger Center
في ميشيغن.
للمسنّني .أجنحة جراحية عصرية ،خدمات قلبية ،وعناية تشخيص شاملة للمرضى
الداخليني واخلارجيني.

مستشفى جامعة  DMCهاربر
DMC Harper University Hospital

يضم فريق االستجابة األول ألطباء قلب  DMCويشتمل على طب األعصاب،
خدمات األوعية الدموية ،اخلدمات القلبية الوعائية ،ضغط الدم العالي ،الوقاية من
السكتة الدماغية والفشل القلبي .كما تضم االختصاصات اإلضافية طب العناية
الفائقة ،اجلراحات املتعلقة بالبدانة ،الطب الرئوي ،زراعة الكلية والبنكرياس ،اجلراحات
التجميلية والترميمية ،اجلراحة الصدرية ،والعمليات القلبية املبضعية الصغرى.

مستشفى  DMCللجراحة (ماديسون هايتس ،ميشيغن)
)DMC Surgery Hospital (Madison Heights, MI

اختصاصيو جراحة تقومي العظام ،الشوكة العصبية ،وطب األقدام .ج ّراحو أطفال
من مستشفى ميشيغن لألطفال .أطباء DMC Sports Medicine Doctors
الذين يعاجلون الفرق الرياضية  Detroit Tigersو Detroit Pistonsو Detroit Red
Wingsو.Detroit Shock

مستشفى  DMCهوتزل للنساء
DMC Hutzel Women’s Hospital

وهو مستشفى ذائع الصيت على امتداد الواليات املتحدة ببحوثه األكثر عصرية في
مجال طب التوليد للحاالت املعقدة ،العقم ،الوراثة اإلجنابية ،طب حديثي الوالدة،
العناية اخلاصة باألمهات ،ال ِق َبالة (توليد النساء) ،طب النساء ،طب احلوض واجلهاز
البولي النسائي ،انقطاع الطمث ،وسائل حتديد النسل الدائمة ،والبدائل الستئصال
الرحم .مت تصنيف مستشفى هوتزل في املرتبة األولى في الواليات املتحدة تقديرا جلهود
أطبائها في مجال طب التوليد والنسائيات .وهو يضم املعاهد الوطنية الوحيدة لطب
الفترة احمليطة بالوالدة.
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