
/ב
10

03
5-

1 
  )

06
.2

2(

مركز التصلب مركز التصلب 
)MS, Multiple Sclerosis(  المتعددالمتعدد

وحدة أمراض وحدة أمراض 
األعصاب المناعيةاألعصاب المناعية

דף מידעדף מידע
  )MS, Multiple Sclerosis(  המרכז לטרשת נפוצההמרכז לטרשת נפוצה

היחידה לנוירואימונולוגיההיחידה לנוירואימונולוגיה

صفحة صفحة 
المعلوماتالمعلومات



המרכז לטרשת נפוצה / יחידה לנוירואימונולוגיה  2

أهال بكم في مركز التصلب المتعدد.   
مركز التصلب المتعدد )MS, Multiple Sclerosis( / وحدة أمراض األعصاب المناعية، في 
المركز الطبي الجامعي هداسا عين كارم، وهو مركز متعدد المجاالت، لتشخيص وعالج التصلب 
المتعدد وأمراض التهابية أخرى في الجهاز العصبي. يؤم مركزنا متعالجين من كافة أنحاء البالد 

والعالم ونحن نعمل بالتعاون مع منظومة إعادة التأهيل في هداسا هار-هتسوفيم.
في السنوات الماضية، أجريت لدينا عدة تجارب سريرية مع عالجات مبتكرة وخاصة زراعة 

الخاليا الجذعية. 

من هو طاقمنا؟
يشتمل المركز على: متخصصين في مجال األعصاب في مجال- MS وأمراض أعصاب مناعية 

أخرى*, ممرضة، عاملة اجتماعية، أخصائي نفسي- جميعهم متخصصون في التصلب المتعدد.
كذلك للمركز مستشارين في مشاكل الرؤية، اضطرابات في المخارج، تيبس العضل واأللم.

ما هي الخدمات التي نقدمها؟
عيادة عمومية للتصلب المتعدد )مع إمكانية تعيين أدوار لحاالت طارئة( 	
فحوصات خاصة لمتابعة نشاط المرض 	
قسم رعاية يومية جديد وتقديم عالجات بيولوجية 	
خدمات اجتماعية 	
تقييم وعالج ذهني من قبل أخصائي نفسي   	
عالج إعادة التأهيل 	
عالجات خاصة لتصلب العضالت واأللم  	
عالج بالخاليا الجذعية 	

كيف يمكن تلقي العالج في المركز؟
يمكنكم أن تتلقوا العالج في المركز من خالل االتصال الهاتفي أو ارسال بريد الكتروني للمركز 

بنص طلبكم.

ماذا عليكم أن تحضروا معكم عند القدوم للمركز؟
أحضروا معكم فحوصات ال- MRI السابقة. من المهم ادخال هذه الفحوصات إلى النظام في  	

هداسا، بحيث يتمكن الخبراء لدينا من تقييم ومقارنة فحوصات ال-MRI خاصتكم، مع استعمال 
طرق محوسبة خاصة لتقييم كمي لصور الرنين المغناطيسي.

أحضروا معكم فحوصات الدم األخيرة، في حال وجدت.  	
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تعرفوا على الخبراء الذي يعملون لدينا: 
بروفيسور ديميتريوس كروسيس 

طبيب أعصاب رفيع المستوى وخبير عالمي في أمراض األعصاب المناعية والخاليا 
الجذعية، مدير المركز الجديد للتصلب المتعدد ووحدة أمراض األعصاب المناعية في 
أوروبا  الكبيرة في  المنتديات  إسرائيل في  يمثل  مستشفى هداسا. بروفيسور كروسيس 

للتصلب المتعدد وأمراض أعصاب مناعية.

د. بنيوتا بيترو 
طبيبة أعصاب رفيعة المستوى وخبيرة في أمراض األعصاب المناعية في مركز التصلب 

المتعدد. استكملت لقبها الطبي في كلية الطب في جامعة سالونيكي )اليونان(.
انهت تخصصها في علم األعصاب وحصلت على تأهيلها من مجلس أمراض األعصاب 

في إسرائيل وتأهيل من مجلس األعصاب في االتحاد األوروبي.

د. نور الدين يغمور
أخصائي أعصاب في مركز التصلب المتعدد وأمراض األعصاب المناعية. درس في 
جامعة MUST في مصر ويحمل شهادتي تخصص: في أمراض األعصاب المناعية 

وفي الجلطات الدماغية. 

د. عامي فيربر
متخصص في تسكين األلم وعلم األعصاب في مستشفى هداسا. خريج كلية الطب في 

جامعة روساريو في األرجنتين.

السيدة تهاني دياب
التمريض  كلية  في  التمريض  في  أول  لقب  خريجة  المتعدد.  التصلب  مركز  ممرضة 
برزيالي ولقب ثاني في إدارة نظم المعلومات في الكلية األكاديمية إلسرائيل، رمات غان.

السيد يردين ليفي
متخصص في علم النفس العصبي وأخصائي نفسي في مركز التصلب المتعدد. خبير 
في علم النفس التأهيلي. خريج علم النفس العصبي إلعادة التأهيل في الجامعة العبرية 

في القدس.

التهاب الدماغ المناعي 	
أمراض مناعة ذاتية جهازية مع ضلوع  	

عصبي )ذئبة، ساركويد، متالزمة 
SJOGREN والخ( 

	  MS – تصلب متعدد
	 NMO - اعتالل النخاع الشوكي والعصب البصري
الوهن العضلي الوبيل -مياستينيا جرافيس 	
اعتالالت عصبية مناعية 	
التهاب األوعية الدموية في الجهاز العصبي 	

* قائمة أمراض األعصاب المناعية التي نقوم بمعالجتها في مركزنا



تفاصيل االتصال بمركز التصلب المتعدد
هاتف: 02-6776639
فاكس: 02-6426741

ms@hadassah.org.il :البريد اإللكتروني

المعلومات الموجودة في هذا المنشور هدفها التوعية فقط، وال تعكس الرأي الطبي وبكل االحوال، ليست بديل عن استشارة طبيب.
كل الحقوق محفوظة لهداسا  © ممنوع التصوير، الطباعة او استخدام هذا المنشور الغراض تجارية بدون اخذ موافقة مكتوبة من هداسا. 2022.

بامكانكم قراءة منشورات اخرى التابعة لهداسا في موقع االنترنت: www.hadassah.org.il تحت عنوان اوراق معلومات للمرضى.


