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T H E  A RT I F I C I A L  K N E E  J O I N T

The human knee joint is a highly complex mechanical 
construction. Four bones are joined together here: the 
thigh bone (femur), shinbone (tibia), calf bone (fibula) and 
kneecap (patella). Together – from a functional standpoint 
– they form three joints: the inner and outer compartments 
between the thigh and lower leg, and the compartment 
between the thigh and the kneecap. All parts of the joint 
can each be replaced by artificial joints, at least in theory.

The knee joint bends and straightens like a hinge, but also 
facilitates rotations when the knee is bent. Lateral (or 
“outside”) collateral, medial (or “inside”) collateral and 
cruciate (or “crossed”) ligaments along with strong muscles 
give the knee its stability despite its long leverage. However, 
the joint is not held together by bones in the same way 
as the hip joint is, for example.

Approximately 150,000 people in Germany opted for a 
knee replacement in 2015. The procedure should be given a 
lot of thought but also should not be put off for too long, 
as the more advanced any osteoarthritis becomes the more 
technically challenging it is to fit a new joint. Functional 
aspects such as strength, mobility and gait symmetry are 
also lost as the condition progresses, making the surgical 
procedure and postoperative care more difficult. The 
German Society for Orthopaedics and Orthopaedic Surgery 
(DGOOC) recommends that patients who are undecided or 
apprehensive seek a second opinion from another doctor.

Designs (implant types)

Depending on the functional condition of the affected 
joint (particularly the ligaments), age and health of the 
patient, along with other factors, doctors can offer their 

patients different types of implant. The possibilities range 
from partial to axially supported total knee replacement: 
• Partial (unicondylar) surface replacement, 
 also called “sled prosthesis”
• Total (bicondylar) surface replacement, 
 also called total knee arthroplasty or TKA 
• Total knee replacement with a constrained, 
 stemmed prosthesis

Total knee arthroplasty

In Germany, doctors perform approximately 150,000 total 
knee replacements (TKR) every year. This makes total 
knee replacement the second most frequent replacement 
procedure after the hip in which the joint is completely 
replaced. The designs most commonly used, and which 
provide the best results in terms of function, require the 
patients’ ligaments to be preserved and remain functional. 
The surgical procedure ideally takes around 45 to 60 
minutes.

Partial replacement (“sled”)

Specialists talk of a unicondylar knee replacement or 
partial replacement when only one half of the knee 
joint is replaced. The surgeon will opt for this type of 
joint replacement if, for example, one side of the joint – 
only the inside or the outside – has changed due to a 
deformity (bowlegs or knock knees) that has developed 
as a result of osteoarthritis. Usually, the inner side is 
affected. The remaining parts of the knee joint must 
still be in very good shape to cope with this type of 
implant. A partial “sled” replacement is only possible 
if the stabilising ligaments are completely preserved and 
functional.
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Advanced osteoarthritis of the knee: 
The bones rub together due to the loss
 of articular carti-lage, causing pain. 

مفصل ركبة اإلنسان عبارة عن بنية ميكانيكية فائقة التعقيد، حيث تلتقي هنا أربع 
عظام: عظمة الفخذ وعظمة الظنبوب )عظمة الساق الكبرى( وعظمة الشظية )عظمة 

القصبة الصغرى( وعظمة الرضفة. وتشكل هذه العظام مع بعضها البعض – من 
الناحية الوظيفية – ثالثة مفاصل: المفصل الداخلي والمفصل الخارجي بين عظمة 

الفخذ وعظمة ربلة الساق باإلضافة إلى المفصل الموجود بين عظمة الفخذ وعظمة 
الرضفة. ومن الناحية النظرية على األقل يمكن تركيب مفاصل صناعية بدالً من كل 

مفصل من المفاصل الجزئية.

يستطيع مفصل الركبة الثني والمد مثله كمثل أية مفصلة، كما أنه يسمح أيًضا بالقيام 
بحركات دائرية في وضع الثني. وتساعد األربطة الجانبية والداخلية والصليبية وكذلك 

الجهاز العضلي القوي على إكساب هذا المفصل ثباته برغم طول مستوى الرفع. إال 
أنه ال توجد وصلة عظمية كما هو موجود على سبيل المثال في مفصل الورك.  

وفي عام  قرر حوالي  ألف شخص في ألمانيا الخضوع لعملية تركيب 
ركبة صناعية. صحيح أنه يتعين دائًما التفكير مليًا في قرار إجراء التدخل الجراحي، 

ولكن ال يجب تأخير اتخاذ هذا القرار لفترة طويلة، وذلك ألنه كلما تقدمت حالة التهاب 
المفاصل كانت مواءمة مفصل جديد أكثر تعقيًدا من الناحية التقنية. فضالً عن ذلك 

تُفقَد أثناء المرض عدة قدرات وظيفية مثل القوة والقدرة على الحركة والتماثل في 
المشية، األمر الذي يصعب من إجراء العملية الجراحية وكذلك الرعاية ما بعد 

الجراحة. وفي هذا الصدد توصي الجمعية األلمانية لتقويم العظام وجراحة الحوادث 
)DGOOC( المرضى الذين يساورهم القلق والذين لم يتخذوا القرار بعد باستشارة 

طبيب ثاني.

الموديالت )أنواع األجهزة التعويضية(

يمكن لألطباء توفير موديالت مختلفة من المفاصل الصناعية لمرضاهم حسب الحالة 
الوظيفية للمفصل المصاب )وخاصة األربطة( وعمر المريض وحالته الصحية 
وغيرها من العوامل األخرى. ويتراوح نطاق اإلمكانيات المتاحة من المفاصل 

الصناعية الجزئية وحتى المفاصل الصناعية الكاملة ثابتة المحاور: 
 

• جهاز تعويضي سطحي أحادي الجانب )أحادي اللقمة(، ويطلق عليه أيًضا الجهاز 
التعويضي الجزئي.

• جهاز تعويضي سطحي كامل )ثنائي اللقمة(، ويطلق عليه أيًضا جهاز تعويضي 
كامل لمفصل الركبة أو جهاز تعويضي كامل للركبة.

ق ومدار بفعل محور. • مفصل ركبة صناعي كامل بجهاز تعويضي ُمسوَّ
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Constrained knee joint replacement

In some patients the implants mentioned above cannot be 
used because the knee would no longer be sufficiently stable 
after this type of replacement. The reasons for this are as 
follows:
• The bone is already very weak due to conditions such  
 as bone atrophy (osteoporosis)
• The mechanical axis deviates considerably from its   
 ideal position due to deformities in the legs (bowlegs,  
 knock knees)
• The lateral collateral and cruciate ligaments are   
 unstable, for example, after an earlier accident or in  
 the event of revision surgery

In these cases, the surgeon implants a so-called constrained 
(linked) prosthesis. The implant thus assumes the role of the 
ligaments: the tibial and femoral components of the implant 
are mechanically linked by an axle. In addition, these two 
components each have a long stem which the surgeon can 
fix securely in the bone.

Constrained knee joint replacements therefore always 
present a compromise: they offer stability and secure 
fixation, but have functional disadvantages since the 
mobility of the knee is thus restricted.

With or without patellar resurfacing

Through wear and tear, the important joint between the 
kneecap and thigh bone can also cause pain, such as when 
going down the stairs, right behind the knee cap. During 
knee joint replacement surgery, the condition of the joint 
surfaces in this area will always be checked. Depending on 
the findings, the surgeon can decide as follows:
• He may remove the joint surface that has been altered  
 by osteoarthritis at the back of the kneecap and   
 replace it with an artificial implant made out of   
 polyethylene
• He might clean out the joint, removing bone spurs   
 and ridges and other disruptive tissue 
• He may not need to carry out any surgery on the back  
 of the kneecap

8

Constrained knee implant: Used by 
orthopaedic surgeons if the anatomical 
axes deviate considerably or the 
lateral ligaments are unstable.
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الجهاز التعويضي الكامل

في ألمانيا يزرع األطباء لمرضاهم حوالي  ألف جهاز تعويضي كامل سنويًا. 
وبالتالي تعد األجهزة التعويضية الكاملة للركبة ثاني أكثر األجهزة التعويضية شيوًعا 

بعد األجهزة التعويضية الكاملة للورك، والتي يُستَبَدل فيها المفصل بالكامل. 
وتستوجب الموديالت المستخدمة واألكثر شيوًعا - والتي تقدم أفضل نتائج من الناحية 

الوظيفية – أن تكون أربطة المريض سليمة وذات كفاءة وظيفية. تستغرق العملية 
الجراحية في الظروف المثالية حوالي  إلى  دقيقة.

 
الجهاز التعويضي الجزئي

عندما يتم استبدال نصف مفصل الركبة فحسب، يكون المتخصصون هنا بصدد 
الحديث عن جهاز تعويضي جزئي. ويختار الطبيب المعالج هذا المفصل الصناعي إذا 

حدث أي تغيير في المفصل في صورة التهابات مفصلية بجانب واحد فقط، إما 
بالجانب الداخلي أو الخارجي على سبيل المثال بسبب وضعية خاطئة )تقوس الساقين 
أو اعوجاج الساقين(. وفي الغالب يكون الجزء الداخلي هو المصاب. ويجب أن تكون 
بقية أجزاء مفصل الركبة في حالة جيدة جًدا لهذا النوع من األجهزة التعويضية. فضالً 
عن ذلك ال يجب تركيب جهاز تعويضي جزئي إال إذا كانت األربطة التي تحافظ على 

الثبات سليمة تماًما وتتمتع بكفاءة وظيفية تامة. 

األجهزة التعويضية لمفصل الركبة المدارة بفعل محور
 

بعض المرضى ال تناسبهم األجهزة التعويضية المذكورة أعاله، نظًرا ألن الركبة ال 
تصبح ثابتة بالقدر الكافي مع هذا النوع من األجهزة التعويضية. ويرجع ذلك إلى 

األسباب التالية:
 

• إذا أصبحت العظام ضعيفة جًدا بسبب اإلصابة بأمراض مثل هشاشة العظام.
• انحراف محور الساق انحرافًا شديًدا عن الوضع المثالي بسبب وضعيات خاطئة 

)تقوس الساق أو اعوجاج الساق(.
• إذا كانت األربطة الجانبية واألربطة الصليبية غير ثابتة على سبيل المثال بعد 

التعرض لحادث سابق أو عند الخضوع لعملية تبديل.
• وفي هذه الحاالت يُتاح للجراح إمكانية تركيب جهاز تعويضي داخلي لمفصل

 
الركبة يدار بفعل محور )متقارن(. حيث تتولى الغرسة مهمة األربطة: ترتبط أجزاء 

عظمة الفخذ وعظمة ربلة الساق بالجهاز التعويضي عن طريق محور، ويكون كل 
منهما مزوًدا بعمود طويل يستطيع الطبيب أن يثبته بإحكام في العظام. إال أن األجهزة 
التعويضية لمفصل الركبة المدارة بفعل محور تعد دائًما سالًحا ذا حدين: فهي صحيح 

توفر الثبات والتثبيت اآلمن، ولكنها أيًضا لها عيوب وظيفية، وذلك نظًرا ألن نطاق 
حركة الركبة تصبح بذلك محدودة.

Different designs: The range of available 
implants covers all requirements, 

from partial to total replacement .
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Custom-made artificial joint

Alongside completely prefabricated implants in different 
sizes, certain manufacturers have for some years been 
offering individually designed implants. The term covers 
different variations. On the one hand, there are special 
prosthetic implants for women that are designed to account 
for the geometric requirements of the female knee joint.

Surgeons can also order customised implants which are 
adapted precisely to the anatomical requirements of each 
individual patient. This “custom-made implant” is made in 
several stages: initially, a radiologist performs a special 
computed tomography (CT) scan of the hip all the way 
down to the foot to accurately measure the mechanical axis 
in addition to the anatomy of the knee joint. On the basis 
of the data obtained, a spatial model of the knee joint 
replacement is constructed using software. It will take 
the distinct shape of the joint as well as the pattern of the 
osteoarthritis into account. The doctor sends this 
information to the manufacturer, who produces the 
individual moulds and tools along with the implant within 
4 to 8 weeks.

Given the lack of data to date, the notion that the individual 
knee joint replacement lasts longer and functions better 
because of the improved accuracy of fit has not as yet been 
confirmed.

Materials

Prosthetic implants must fulfil various requirements for 
long-lasting durability and good tolerability: they have 
to be perfectly anchored in the bone. The exogenous 
(foreign to the body) substances that are used must not 
cause any hypersensitivity reactions and must be resistant 
to corrosion. Also, the gliding of the artificial joint sur-
faces should result in as little friction as possible since 
this may damage the surrounding tissue. Metals (titanium, 
stainless steel alloys), plastics (polyethylene) and ceramic 
are used to make prosthetic implants.

Sophisticated materials: Joint replacements are made 
of metal alloys and titanium, plastics and ceramic. 
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مع جهاز تعويضي للسطح الخلفي للرضفة أو بدونه 

قد يتسبب أيًضا المفصل المهم الموجود بين عظمة الرضفة وعظمة الفخذ عند تآكله 
في حدوث آالم شديدة، خلف عظمة الرضفة مباشرةً على سبيل المثال عند نزول 

الدرج. أثناء عملية تركيب جهاز تعويضي داخلي لمفصل الركبة يتم دائًما فحص حالة 
أسطح المفصل هناك. وبناًء على النتيجة يستطيع الجراح أن يقرر اآلتي: 

• إزالة سطح المفصل المصاب بااللتهاب بالجانب الخلفي من عظمة الرضفة 
واستخدام غرسة بالستيكية مصنوعة من البولي إيثيلين بدالً منه.

• تنظيف المفصل وإزالة النتوءات العظمية واألعراف العظمية وكذلك األنسجة 
المزعجة األخرى.

• عدم اتخاذ أية إجراءات جراحية بالسطح الخلفي للرضفة.

المفصل الصناعي المصمم حسب االحتياجات 

باإلضافة إلى موديالت األجهزة التعويضية المصنعة مسبقًا بالكامل والمتوفرة بأحجام 
مختلفة توفر بعض الشركات الُمَصنَِّعة منذ عدة أعوام أجهزة تعويضية يتم تشكيلها 

حسب االحتياجات الفردية. ويشمل هذا المفهوم أنماطًا مختلفة. فمن ناحية توجد أجهزة 
تعويضية خاصة للنساء، وهي تأخذ بعين االعتبار متطلبات مفصل الركبة لدى اإلناث 

من الناحية الهندسية.

فضالً عن ذلك يمكن للجراحين اللجوء إلى أجهزة تعويضية مصممة حسب 
االحتياجات والتي يتم مواءمتها بدقة وفقًا للمتطلبات التشريحية لكل مريض على حدة. 

وهذه "األجهزة التعويضية المصممة حسب االحتياجات" يتم تصنيعها على عدة 
خطوات:

في بادئ األمر يقوم أخصائي أشعة بإجراء تصوير خاص باألشعة المقطعية من 
الورك وحتى القدم، وذلك من أجل التقاط صور لمحاور الساق بدقة باإلضافة إلى 

تشريح مفصل الركبة. وبناًء على البيانات المسجلة يتم تصميم موديل موضعي 
لمفصل الركبة الصناعي باستخدام برمجيات محددة. حيث يراعي هذا الموديل شكل 

المفصل حسب كل فرد وكذلك نموذج توزيع التهاب المفاصل. ثم يرسل الطبيب 
البيانات للشركة الُمَصنَِّعة التي تتولى إنتاج القوالب الفردية واألدوات والجهاز 

التعويضي في غضون فترة من  إلى  أسابيع.
 

وثمة تصور بأن الجهاز التعويضي الداخلي لمفصل الركبة المصمم حسب 
االحتياجات الفردية يبقى لفترة أطول ويعمل بصورة أفضل بفضل ما يتميز به من 

خصائص أفضل تتعلق بالمواءمة حسب كل مريض، ولكن هذا التصور لم يتم إثباته 
حتى يومنا هذا ببيانات كافية. 

المواد

للحفاظ على متانتها لفترة طويلة وتحملها بشكل جيد يجب على األجهزة التعويضية 
الداخلية أن تلبي متطلبات متنوعة: فهي يجب أن تكون قابلة للتثبيت في العظام 

بشكل مثاٍل. كما أن المواد المستخدمة الغريبة عن الجسم ال يُسَمح بأن تُظِهر ردود 
فعل عدم تحمل، ويجب أن تكون مقاومة للتآكل. كما أن إزالق أسطح المفصل 

الصناعي يجب أن يؤدي إلى أقل قدر ممكن من االحتكاك، نظًرا ألنه قد يتسبب في 
اإلضرار بالنسيج المحيط. وعند تصنيع األجهزة التعويضية الداخلية يتم استخدام 

معادن )التيتانيوم وخالئط الفوالذ المقاوم للصدأ( والبالستيك )البولي إيثيلين( 
والسيراميك. 

التدخل الجراحي

تتم عملية استبدال جهاز تعويضي داخلي بمفصل الركبة تحت تأثير التخدير الكامل 
أو بما يسمى بتخدير النخاع الشوكي، حيث يتوقف الشعور باأللم وينعدم اإلحساس 

في مكان العملية، ولكن يظل المريض في حالة إدراك ووعي بما يحدث. ويتخذ 
طبيب التخدير قرار التخدير في إطار المحادثة المسبقة للجراحة مع المريض.

وبعد تحديد الموضع والتطهير يتم كشف المفصل عن طريق إجراء شق بالطول 
عبر الجانب األمامي للركبة. وأثناء عملية االختراق في اتجاه المفصل تتم مراعاة 
حماية العضالت واألوتار واألربطة. ثم يتم إزالة أسطح المفصل التالفة وتحضير 

العظام بحيث يمكن تثبيت أجزاء المفصل الصناعية بإحكام.

وللقيام بذلك يستخدم الجراح قوالب خاصة، والتي تساعده على إزالة العظام بالقدر 
المناسب الالزم للغرسة. ويتم تركيب موديل الجهاز التعويضي المقرر أثناء 

التخطيط إلجراء العملية ويتم فحص كفاءته الوظيفية، وفي هذا الصدد يعد عامال 
الثبات والقدرة على الحركة من العوامل ذات األهمية القصوى على وجه 

الخصوص لشعور المريض بالرضا فيما بعد خالل حياته اليومية ولتحمل المفصل 
الصناعي. ويتم ضغط المكونات الجديدة بعد ذلك في السطح الذي تم تحضيره بدقة 

أو يتم تثبيتها باستخدام ما يسمى بأسمنت العظام )صمغ أكريليك، بولي ميثيل 
ميثاكريالت(.
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With or without navigation?

Navigation systems for joint replacement surgery have 
existed roughly since the year 2000. Using infra-red 
cameras, the surgeon obtains accurate information related 
to the patient’s anatomy, such as the optimal position for 
the sectional planes, the three-dimensional alignment of the 
prosthetic components and the depth of bone resection. 
With deviations of 0.5° or 0.5 mm, navigation systems are 
more accurate than the human eye or conventional instru-
ments. However, they also have their drawbacks: the 
operation therefore lasts longer and the technical expen-
diture is greater. 

After surgery

On the day after surgery, the knee joint will be carefully 
manoeuvred by a physiotherapist or with the aid of a 
motorised brace. Training to walk with underarm crutches 
or a walking frame will begin at the same time. 
The hospital stay is seven days on average, but longer if 
there are complications or after revision surgery. This will 
be followed by several weeks of rehabilitation (see below).

The procedure  

The knee joint is replaced under general anaesthetic, or 
under a spinal anaesthetic which blocks pain and sensitivity 
in the area to be operated on, but leaves the patient 
conscious. The anaesthetist will decide which is to be used 
by discussing this with the patient beforehand.

After positioning and disinfecting the patient, the joint 
is exposed by making a longitudinal incision down the 
front of the knee. Advancing towards the joint means 
that the muscles, tendons and ligaments are protected. 
The defective joint surfaces are removed, and the bone 
prepared in such a way that the artificial components can 
be anchored securely. 

The surgeon uses special templates for this purpose, which 
help him to remove the right amount of bone to make room 
for the implant. The implant design selected at the planning 
stage is then brought into position and checked for its 
functionality. Stability and mobility are particularly crucial 
here in terms of the patient’s subsequent quality of life and 
the durability of the artificial joint. The new components 
are then either pressed into the prepared surface to fit 
exactly, or they are fixed with bone cement (acrylic resin, 
polymethyl methacrylate).

Minimally invasive or not?

The term “minimally invasive surgery” is familiar from 
abdominal or spinal surgery and other areas of use (“keyhole 
surgery”). The patient’s desire is to be left with a scar that 
from a cosmetic point of view is as small as possible.
Arthroscopic procedures have also proven successful in knee 
joint surgery for procedures on the meniscus and cruciate 
ligaments, for example, but not for joint replacement. This 
is because smaller skin openings leave the surgeon with less 
visibility, poorer orientation and greater difficulty when it 
comes to stopping the loss of blood. Every surgeon therefo-
re decides for himself how small or large the skin opening 
should be. 

New knee joint: Every year, orthopaedic surgeons perform 
knee replacements in more than 150,000 patients.
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هل يتم استخدام الحد األدنى من التدخل الجراحي أم ال؟

اشتهر مصطلح الحد األدنى من التدخل الجراحي )"جراحة ثقب اإلبرة"( من مجال 
جراحة البطن أو العمود الفقري، حيث تكون غاية المرضى أن تظهر الندب بأصغر 

حجم ممكن وبشكل جذاب من الناحية التجميلية.
وحتى في جراحة مفاصل الركبة تم تطبيق تقنية تنظير المفاصل على سبيل المثال في 

عمليات الغضروف المفصلي والرباط الصليبي، ولكن ليس في عمليات األجهزة 
التعويضية الداخلية، وذلك نظًرا ألنه كلما كانت الفتحات في الجلد أصغر فإنها توفر 

للجراح نطاقًا أصغر للرؤية وتوجيهًا أسوأ وإمكانية أصعب في وقف النزف الدموي. 
وبالتالي فإن كل جراح يتخذ قراره على حدة بشأن حجم فتحة الجلد الذي يختاره، 

صغيًرا كان أم كبيًرا.

هل يتم استخدام جهاز مالحة أم ال؟

تتوفر أجهزة المالحة لجراحة األجهزة التعويضية الداخلية منذ عام  تقريبًا. 
وفيها يحصل الجراح من خالل كاميرا تعمل باألشعة تحت الحمراء على معلومات 
دقيقة عن الظروف الفردية للمريض وعن الوضع األمثل لمستويات القطع والضبط 

ثالثي األبعاد لمكونات الجهاز التعويضي وعمق استئصال العظام. وتعد أجهزة 
. مم أكثر دقة من العين المجردة  . درجة أو  المالحة ذات نسبة االنحراف 

لإلنسان أو األدوات التقليدية. إال أنها لديها أيًضا عيوب: حيث تستغرق العملية 
الجراحية بذلك فترة أطول، وتكون التكلفة التقنية أكبر.

إجراءات ما بعد العملية

في اليوم األول بعد إجراء العملية يتم تحريك مفصل الركبة المعالج بالجراحة بحرص 
بمعرفة أخصائي عالج فيزيائي أو بمساعدة جبيرة تعمل بمحرك. وفي الوقت نفسه 

يبدأ التدريب على المشي باستخدام عكازات مشي إبطية أو عربة المشي.
تبلغ فترة اإلقامة بالمستشفى في المتوسط حوالي سبعة أيام، ولكنها قد تطول عند 

حدوث مضاعفات أو بعد إجراء عملية تبديل جهاز تعويضي. ويعقب فترة اإلقامة 
بالمستشفى إعادة تأهيل لعدة أسابيع. )أنظر أدناه(.
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T H E  A RT I F I C I A L  H I P  J O I N T

The hip joint is one of the largest joints in the body. It is 
made up of the head of the femur (thigh bone) and the hip 
socket in the pelvis. The latter, known in medical terms as 
the acetabulum, is the point at which three sections of the 
pelvis converge: the ilium, ischium and pubis.  

The hip joint has a special ball-and-socket design which, as 
such, permits movement in all planes. Its central position 
near the middle of the body means it plays an important role 
in all of life’s activities – pain and restricted movement in 
the hip joint are therefore especially inconvenient. This can 
often be caused by osteoarthritis of the hip, or coxarthrosis, 
which develops as a result of gradual wear and tear in the 
joint over a prolonged period of time. 

The joint head (ball) and socket are normally surrounded 
completely by an elastic, ideally smooth layer of cartilage 
which facilitates smooth movement and cushions impact. It 
is nourished primarily by synovial fluid, as it does not have 
any blood vessels of its own. 

The degenerative process related to osteoarthritis is mainly 
triggered by obesity, lack of exercise, repetitive, incorrect 
loading, and injuries. The patient will usually become aware 
of this process due to a gradual increase in pain or discomfort 
following physical exertion such as longer walks, walking 
downhill or climbing stairs. On closer examination, restric-
ted movement in the hip joint is frequently detected. Such 
restrictions largely go unnoticed to begin with, but will play 
a part in the progression of coxarthrosis. 

In Germany, surgeons implant approximately 200,000 artificial 
hip joints every year. Three quarters of these artificial hips 
are required due to osteoarthritis, the degenerative process 
that has severely damaged the joint. Another 50,000 artificial 
hips are implanted by trauma and orthopaedic surgeons 
after patients have suffered a fracture to the femoral neck.

Most patients who decide to have a hip replacement are 
over the age of 70. Roughly one fifth of the patients given a 
new hip joint, however, are under 50 years of age. Total hip 
arthroplasty, or hip joint replacement, is one of the most 
common and successful surgical procedures in medicine 
today: approximately nine out of ten patients who have had 
their hip joint replaced can move freely and enjoy a life 
without pain. 

Designs (implant types)

The routine implantation of artificial hip joints began with 
their development in the 1960s. This was followed by other 
artificial joints, such as the knee, shoulder and ankle. A 
decisive turn was taken in 1964 with the introduction of 
“bone cement” (in actual fact an acrylic resin called polyme-
thyl methacrylate), which was used to anchor the implant in 
the bone.

Today, surgeons and patients can choose from a variety of 
designs, materials, surgical options and anchoring techniques. 
The artificial joint most commonly consists of a pin-like stem 
that is fixed in the thigh bone. A ball sits on top of the neck 
of the stem. This is paired with an artificial hip socket. 
Different materials can be used for all of the components. 
The stem and socket can be anchored with the aid of cement 
or without – or both systems can be combined with one 
another in what is known as a hybrid implant. With just one 
exception, only total hip replacements are performed today. 
No other methods have stood the test of time. The exception 
is bipolar hemiarthroplasty (also see below) which consists of 
a stem, head and socket combined into one element that is 
anchored only by the stem. The artificial socket then glides 
within the patient’s hip socket, which remains unchanged. 
This design is used predominantly as a replacement for the 
femoral head following fracture of the femoral neck. The 
advantage of this procedure is the shorter surgical time.

مفصل الورك
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Artificial hip joint: This is one of the most common 
and successful procedures in Germany.
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Implant stem: Nowadays, the preference 
is to anchor the stem in the medullary cavity 
of the femoral bone without using cement. 

THA

The classic, and by far most commonly employed method 
of total hip arthroplasty (or THA for short) consists of three 
components: the femoral stem, hip socket, and femoral 
head which sits on top of the femoral stem. During surgery, 
the parts of the joint that have suffered arthritic changes are 
removed and replaced by implants. The surgical procedure 
ideally lasts between 40 and 50 minutes.

Hip socket (acetabulum)

The hip sockets used in hip joint replacements today consist 
mainly of metal shells, usually made of titanium, with a liner 
of highly cross-linked polyethylene (or ceramic). The surgeon 
either presses the shell into the bone without the aid of 
cement (referred to as a press-fit procedure) or anchors it 
with bone cement. If the situation is complicated, the 
shell can also be fixed with screws. In this case, specially 
designed hip sockets are available. 

Femoral stem

The stem of the implant consists of a pin, body and neck. 
Depending on the design, the length of the pin can vary; 
the shape can also differ. The body and pin of the prosthetic 
stem are anchored in the medullary cavity of the femur. 
Again, this can be achieved either with or without cement. 
The ceramic head is placed on the conically shaped neck 
of the implant.

Your surgeon will decide which implant design is best for 
you, along with the anchoring technique, and the nature 
and duration of subsequent treatment. In many cases, the 
artificial hip can bear full weight immediately after implan-
tation. In more challenging cases it may be necessary to 
relieve the weight on the operated leg (partial weight-
bearing) for a few weeks by using underarm crutches. 
Your surgeon will inform you of the reasons for such an 
approach, and the duration. 
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Painful coxarthrosis: Noticeable during physical exercise such as long walks, 
ascending stairs or jogging. 

مفصل الورك )أو مفصل الفخذ( هو أحد أشكال المفاصل الكروية، ويسمح بالحركة 
في جميع االتجاهات. ونظًرا لموقعه المركزي بالقرب من منتصف الجسم، يلعب 
مفصل الورك دوًرا مهًما في جميع أنشطة الحياة، ولذلك فإن أية آالم أو معوقات 
لحركة مفصل الورك تؤثر على حياتنا بشكل كبير. وتنشأ هذه اآلالم غالبًا نتيجة 

اللتهاب مفصل الورك، والذي يصاحبه تآكل للمفصل على المدى الطويل. 
تغطي رأس المفصل والتجويف المفصلي بالكامل طبقة غضروف مرنة وملساء. 

ويساعد الغضروف على منح الجسم سالسة الحركة وامتصاص الصدمات. ويتغذى 
الغضروف بشكل رئيسي على السائل الزاللي، ألنه ال يحتوي على أوعية دموية. 

هناك عوامل رئيسية تسبب تآكل المفاصل، يأتي على رأسها السمنة، وقلة الحركة، 
واإلجهاد المتكرر، والحوادث. ويبدأ المريض في الشكوى غالبًا عند الشعور بألم 

يتزايد ببطء أثناء أو بعد ممارسة بعض األنشطة البدنية المجهدة مثل المشي لفترات 
طويلة، أو النزول من على المرتفعات، أو صعود الساللم. ولدى خضوع المريض 

للفحص الطبي، يكون التشخيص في كثير من األحيان هو انخفاض القدرة على 
الحركة في منطقة مفصل الفخذ. ويبدأ هذ االنخفاض في القدرة على الحركة عادة 

دون مالحظة، متسببًا في اإلصابة بااللتهابات الشديدة في منطقة مفصل الفخذ. 
يستبدل األطباء في ألمانيا حوالي  مفصل فخذ صناعي سنويًا. وثالثة أرباع 

هذا العدد تم تركيبه بسبب تعرض المريض اللتهابات أو تآكالت ألحقت أضراًرا 
كبيرة بالمفصل. كما قام جراحو الحوادث وأطباء العظام بتركيب أكثر من  

فخذ صناعي آخر، نتيجة لتعرض مرضاهم إلى كسور في عنق الفخذ. 
معظم المرضى الذين يختارون الفخذ الصناعي، يتجاوز عمرهم  عاًما. ونحو 

خمس المرضى الذين يحصلون على مفصل فخذ جديد ال يتجاوز عمرهم  عاًما. 
ويعد استبدال مفصل الفخذ من العمليات الجراحية األكثر شيوًعا وأنجحها في مجال 
الطب بشكل عام: فحوالي تسعة من كل عشرة مرضى ينعمون بحياة خالية من األلم 

وحرية في الحركة بعد استبدال المفصل.

النماذج )أنواع األجهزة التعويضية(

بدأ تطوير مفاصل الفخذ الصناعية وتركيبها بشكل روتيني منذ الستينيات من القرن 
الماضي. أما المفاصل األخرى مثل الركبة والكتف والكاحل، فقد بدأ تركيبها في وقت 
الحق. ويعد استخدام "أسمنت العظام" )راتنج األكريليك، البولي ميثيل ميثاكريالت( 

، خطوة تاريخية حاسمة في تثبيت المواد  في جراحات المفاصل منذ عام 
الغريبة في عظام الجسم. 

أصبح اليوم بإمكان األطباء والمرضى االختيار بين العديد من النماذج والمواد 
المختلفة، فضالً عن توفر خيارات متعددة للعمليات وطرق التركيب. في معظم 

األحيان، يتكون المفصل الصناعي من ساق يتم تثبيتها في عظم الفخذ. وفي عنق هذا 
الساق يتم تركيب رأس مفصل. والقطعة المقابلة هي تجويف )حُق( المفصل 

الصناعي. تتوفر العديد من المواد والخامات المتنوعة لجميع المكونات. يمكن تركيب 
وتثبيت الساق والتجويف بواسطة األسمنت أو دون استخدام االسمنت، كما يمكن 

الجمع بين الطريقتين مًعا فيما يعرف بالتركيبات الهجينة. 
يتم االعتماد على األجهزة التعويضية الكاملة للمفاصل في الوقت الحالي، مع وجود 

استثناء واحد. الطرق األخرى لم تثبت نجاحها. واالستثناء المذكور أعاله هو ما 
يسمى بمفصل الرأس المزدوج )انظر أدناه(، الذي يتألف من الساق والرأس 

والتجويف في مكّون واحد، ويتم تركيبه في الساق فقط. ينزلق التجويف الصناعي في 
تجويف المفصل الطبيعي للمريض الذي ال يتم تغييره. يستخدم هذا النموذج في المقام 

األول لتغيير رأس المفصل بعد حدوث كسر في عنق الفخذ، وميزته األساسية هي 
قصر زمن العملية.

التغيير الكامل لمفصل الورك 
 

طريقة التغيير الكامل لمفصل الورك هي الطريقة األكثر شيوًعا في عصرنا الحالي، 
وتتألف من ثالثة مكونات هي: ساق الفخذ، وتجويف الفخذ، ورأس المفصل الذي 

يجلس على ساق الفخذ. وخالل هذه الجراحة يتم إزالة أجزاء المفاصل الملتهبة 
والمتآكلة، واالستعاضة عنها بزرع مكونات بديلة. تستغرق الجراحة حوالي  إلى 

 دقيقة في أحسن الحاالت.

تجويف الفخذ )الُحق(

يتألف تجويف الفخذ المستخدم حاليًا في مفاصل الورك الصناعية غالبًا من سطح 
معدني مصنوع عادة من التيتانيوم، وبطانة مصنوعة من مادة البولي إيثيلين شديدة 
التشابك )كما يمكن استخدام السيراميك كخيار آخر(. ويقوم الجراح بضغط السطح 

الخارجي في العظام دون استخدام لألسمنت )تسمى طريقة الضغط( أو يثبته بواسطة 
أسمنت العظام. في بعض الحاالت الصعبة يستخدم الجراح البراغي لتثبيت السطح 

الخارجي في العظم. وفي هذه الحالة يتوفر له أنواع خاصة من التجويفات.
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Short-stem implants

For some years now, surgeons have also been working with 
cementless, short-stem implants. As the name suggests, 
the pin of short-stem implants is shorter than with conven-
tional designs. Short stems generally have a different bio-
mechanical principle to long stems. The idea behind the 
short stem is that if the implant needs to be replaced at a 
later date, there will be more bone available to the surgeon 
in which to anchor the subsequent implant. The implant 
could also be removed more easily. As such a procedure is 
more likely to be indicated in younger individuals, they 
above all others are candidates for the short-stem design-

Materials

Joint replacements are made of metal (titanium, stainless 
steel alloys), plastic (polyethylene) and ceramic. Bio-
compatibility and biofunctionality are the most important 
aspects in relation to an implant whilst it remains in the 
human body. 
The stability of the artificial hip joint depends above all 
on the combination of materials that glide together when 
the hip moves (referred to as the bearing surface). The 
bearing surface most commonly used is ceramic-on-plastic: 
the harder, ceramic head glides within the softer liner of 
the hip socket made of highly cross-linked polyethylene. 

Surgical approach 

Three main approaches are taken when performing total hip 
arthroplasty: from the front, the side, and the back. There 
are arguments for and against each of these approaches. 
Your surgeon will decide which approach he believes is best 
in your situation. 

Minimally invasive procedure, or not?

In recent years, minimally invasive approaches that are 
gentle on tissue have proved increasingly successful in global 
surgical practice. The aim of these methods is to leave 
patients with smaller scars, less pain, and reduced blood loss. 

Joint replacement surgery places diverse demands on the 
surgeon. Aside from preserving as much tissue as possible on 
exposing the surgical site, carefully staunching the bleeding 
and ensuring appropriate axial alignment of the incisions, 
the correct three-dimensional positioning of the implants is 
essential. Therefore, a clear view of the surgical site is 
important. Minimally invasive techniques thus have their 
limits. Unlike other types of surgery, minimally invasive joint 
replacement is a term that refers not only to the length of 
the skin incision, but also to maximum preservation of the 
muscle and other tissue structures in the hip joint. 

The continuing development of instruments and the 
wide-ranging experience gained from minimally invasive 
techniques have now resulted in much shorter skin incisions 
being made in most cases without compromising on the 
criteria of due care.

Short-stem implants: The surgeon anchors the short stem 
only in the upper part of the femoral bone. 
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ساق الفخذ )عظم الفخذ( 

يتكون الفخذ الصناعي من الساق والجسم والعنق. ويختلف طول الساق اعتماًدا على 
النموذج المختار. كما تتوفر أيًضا العديد من األشكال المختلفة. يتم تركيب الجسم 

والساق في التجويف النخاعي بعظم الفخذ، ويمكن هنا أيًضا التثبيت باستخدام أسمنت 
العظام أو من دونه. يتم تركيب الرأس السيراميك في العنق ذي الشكل المخروطي. 
يحدد الجراح حسب حالة المريض نموذج الورك الصناعي، وطريقة التثبيت، ومدة 
ونوع العالج الالحق للعملية. في كثير من الحاالت يحدث إجهاد شديد وفوري بعد 
التركيبات الصناعية. وفي بعض الحاالت الشديدة قد يحتاج المريض إلى تخفيف 

التحميل الواقع على الساق الخاضعة للجراحة عن طريق استخدام عكازين لبضعة 
أسابيع. وسوف يبلغك الجراح بأسباب ومدة هذا اإلجراء.

المفاصل ذات السيقان القصيرة 

يستخدم الجراحون منذ عدة سنوات المفاصل ذات السيقان القصيرة التي يتم تثبيتها 
دون الحاجة لألسمنت. وكما يوحي اسمها، تكون الساق في تلك المفاصل أقصر من 
مثيلتها في المفاصل التقليدية. السيقان القصيرة مصممة بطريقة بيوميكانيكية تختلف 

عن طريقة تصميم السيقان الطويلة. والفكرة من ذلك هي أنه إذا كانت هناك ضرورة 
لتغيير المفصل الصناعي ألي سبب في وقت الحق، فإن السيقان القصيرة توفر 

للجراح عظاًما أكثر لتثبيت المفصل الجديد فيها. كما أن خلع المفصل يكون أسهل في 
هذه الحالة. وألن احتماالت إجراء هذا التغيير تكون أكبر لدى الشباب، فإن المفاصل 

ذات الساق القصيرة تكون مالءمة لهم بصفة خاصة.

المواد المستخدمة 

يستخدم إلنتاج المفاصل الصناعية المعادن )التيتانيوم، وسبائك الصلب غير القابل 
للصدأ(، والبالستيك )البولي إيثيلين(، والسيراميك. ويعد التوافق البيولوجي للمفصل 
الصناعي وقدرته الوظيفية البيولوجية من أهم الشروط الواجب توفرها في المفصل 

الصناعي أثناء تواجده في الجسم. 
يتم تحديد صالحية المفصل الصناعي في المقام األول وفقًا الختيار المواد االنزالقية 

التي تحتك ببعضها أثناء الحركة )ما يسمى باالنزالق الثنائي(. ويتم استخدام ثنائية 
البالستيك والسيراميك كأكثر ثنائيات االنزالق شيوًعا: فرأس المفصل القوي 

المصنوع من السيراميك ينزلق بليونة وانسيابية داخل بطانة التجويف )بطانة الُحق( 
المصنوعة من مادة البولي إيثيلين شديد التشابك.

تحديد المسار الجراحي 

عندما نتحدث عن عمليات تركيب مفاصل الورك الصناعية، يكون لدينا ثالثة مداخل 
رئيسية بالجسم إلجراء العملية: األمامي والجانبي والخلفي. ولكل مدخل منها إيجابيات 

وسلبيات. ويقرر الجراح المسار أو المدخل األنسب لحالتك. 

أقل تدخل جراحي أم ال؟ 

في السنوات األخيرة، سادت الجراحات ذات التدخل البسيط والتأثير الطفيف على 
األنسجة الرخوة في الطب الجراحي على مستوى العالم. ويهدف استخدام هذه التقنيات 

إلى تصغير الندوب، وتخفيف األلم، وتقليل الدم المفقود لدى المرضى. 

والجراح في الجراحات ذات التدخل الطفيف يكون مهتًما بتلبية متطلبات مختلفة تماًما 
عن الجراحات التقليدية. فباإلضافة إلى حرص الجراح على التعرض بأقل قدر ممكن 

لألنسجة الرخوة في منطقة العملية، وإيقاف نزيف الدم، وتحديد الموضع الصحيح 
للفتح، يتعين على الجراح تركيب الجزء المزروع بالشكل الصحيح وفي ثالثة 

اتجاهات مختلفة. ولذلك فإنه يجب أن يتوفر للجراح مجال بصر كاٍف في منطقة 
الجراحة. وهكذا نرى كم القيود التي توضع على الجراحات ذات التدخل الطفيف. 

فعلى عكس الطرق الجراحية األخرى، ال تهتم الجراحات ذات التدخل الطفيف في هذا 
المجال بطول شق الجلد فحسب، بل أيضاً بتوفير أقل قدر من التدخل في العضالت 

واألنسجة األخرى في مفصل الورك. 
ومع التطوير المتواصل لألدوات المستخدمة إلى جانب الخبرات المتنوعة في مجال 
تقنيات الجراحات ذات التدخل الطفيف، أصبح باإلمكان إحداث شقوق أقصر بكثير 

في معظم الحاالت، دون إهمال معايير الرعاية المتكاملة.

استخدام نظم المالحة أم االستغناء عنها؟ 

تم تطوير نظم المالحة الخالية من الصور لالستخدامات السريرية المتنوعة. وتستخدم 
هذه النظم كاميرات األشعة تحت الحمراء دون اللجوء إلى األشعة السينية المجهدة. 
وتوفر هذه النظم لجراحي العظام إمكانية التصوير ثالثي األبعاد للمكونات الفردية 

بشكل موثوق. 
والهدف من استخدام نظم المالحة هو تحديد موقع التركيب داخل جسم المريض بشكل 

دقيق بحسب الوضع التشريحي الخاص به، ما يؤدي إلى تحسين وظائف الجسم بعد 
الجراحة والوصول إلى أفضل أداء حركي ممكن. 

إعادة تسطيح الورك )مفصل ماكمين( 

في حاالت نادرة يتم ترميم رأس مفصل الورك التالف فقط، بدالً من المفصل 
المزروع بالكامل. نتيجة لهذا يتلف رأس المفصل المرّكب فوق عنق الفخذ إلى حد 

كبير.  ولتقليل فقدان المواد في الحوض، يتم استخدام غشاء معدني رقيق للغاية 
لتجويف الفخذ. وهذا يخلق انزالقًا ثنائيًا بين المعدن )في رأس الفخذ( والمعدن )في 

تجويف الفخذ/الحق(. 
وتكمن مزايا هذه الطريقة في انخفاض نسبة تآكل العظام، وعدم تآكل البالستيك، 

وانخفاض احتماالت حدوث خلع. ولكن عيب هذه الطريقة أنها تسبب تآكل السطح 
المعدني، مما يؤدي إلى تكّون أجسام غريبة موضعية )حبيبات(، أو حدوث إصابات 

بالجسم )الحساسية، والتسمم بالمعادن الثقيلة(. وتعد هذه الطريقة حاليًا من البدائل 
النادرة لطريقة االستبدال الكامل لمفصل الفخذ التقليدية.
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With or without navigation?

Image-free surgical navigation systems have become firmly 
established in the clinical routine. They rely on infra-red 
cameras and therefore eliminate the harm associated with 

radiographic scanning. They enable the orthopaedic surgeon 
to reliably control the three-dimensional position of the 
individual components. 

The ultimate purpose of navigation systems is implant 
positioning, which can be individually adjusted to the 
patient’s anatomy and thus offer improved postoperative 
function whilst optimising the range of motion. 

Surface replacement 
(surface prosthesis, McMinn prosthesis)

In very exceptional cases, the damaged head of the hip joint 
will be resurfaced rather than implanting a femoral stem. 
Consequently, the prosthetic head placed on top of the 
femoral neck will be relatively large. To minimise the loss 
of bone in the pelvis, the selected metal acetabular cup will 
be as thin as possible. The result is a metal (femoral head) 
on metal (joint socket) bearing surface. 

The advantages of this concept are that less bone is lost, 
there is no plastic that can wear away, and the chances of 
dislocation are low. The disadvantage is the wear on the 
metal, which can result in foreign body reactions at either 
the local (granulomas) or systemic (allergy, heavy metal 
intoxication) level. At present, this method is seldom 
selected as an alternative to classic total hip replacement. 

Bipolar hemiarthroplasty 
(after femoral neck fracture)

These days, surgery is usually performed to treat a fractured 
femoral neck. The surgeon has a choice of several methods 
with which to stabilise the fractured segments of bone. If 
the patient’s joint cannot be preserved, joint replacement 
is an option. 

Navigation and robotics: Modern technologies help the surgeon 
achieve the best possible result. 
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المفصل ذو الرأس المزدوج )بعد كسر الفخذ( 

يتم معالجة كسور الفخذ في جميع الحاالت عن طريق الجراحة. وتتوفر للجراح العديد 
من الطرق للوصول إلى أفضل تركيب مستقر ألجزاء العظام المكسورة. فإذا تعذر 

الحصول على مفصل المريض، يتم التفكير في استبدال المفصل عن طريقة جراحة 
زرع داخلي. 

اعتماًدا على درجة الضرر، يتم استبدال إما رأس الفخذ فقط )المفصل ذو الرأس 
المزدوج(، أو استبدال رأس الفخذ مع تجويف الفخذ )االستبدال الكلي، انظر خارجه(. 

هناك عدة مزايا لتغيير المفصل ذي الرأس المزدوج لدى كبار السن: 
• قصر زمن العملية ومدة التخدير

• فقدان الدم بشكل أقل
• مخاطر أقل للجراحة / مضاعفات أقل

يمكن تركيب ساق المفصل في الرأس المزدوج باستخدام أو دون استخدام األسمنت.

بعد الجراحة

يبدأ التأهيل المبكر في المستشفى بعد الجراحة مباشرة: في اليوم التالي للجراحة، يبدأ 
المريض التدرب على المشي على عكازين أو بواسطة مشاية تحت إشراف أخصائي 
العالج الطبيعي. في بعض الحاالت، يقوم الجراح بتخفيف الحمل جزئيًا على الساق 
الخاضعة للجراحة لبضعة أسابيع. يظل المريض في المستشفى حوالي سبعة أيام في 

المتوسط، ولكن في حالة حدوث مضاعفات أو بعد جراحات تغيير المفصل الصناعي 
يظل المريض بالمستشفى لفترة أطول. خالل فترة اإلقامة بالمستشفى يخضع المريض 
إلعادة التأهيل لعدة أسابيع، كي يستطيع العودة إلى حياته الطبيعية بشكل سريع وناجح 

)انظر أدناه(.
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Depending on the extent of the damage, either the 
femoral head alone (bipolar hemiarthroplasty) or both 
the femoral head and hip socket will be replaced (refer to 
total joint arthroplasty) In the treatment of elderly patients 
in particular, bipolar hemiarthroplasty offers a number 
of benefits:
• Shorter surgical duration, shorter duration 
 of anaesthesia
• Reduced loss of blood  
• Low surgical risk/lower rate of complications 

The stem of the bipolar implant can be anchored with 
or without cement. 

After surgery
 
Early rehabilitation begins in the hospital immediately 
after surgery: training to walk with underarm crutches or 
with a rollator/walking frame under the guidance of a 
physiotherapist will commence on day 1 after surgery. In 
some cases the surgeon will prescribe (partial) rest for the 
operated leg for a few weeks.
The hospital stay is seven days on average, but may be 
longer if there are complications or if an implant has had 
to be replaced. This will be followed by several weeks of 
rehabilitation to get you back on your feet without delay 
(see below).

Back on your feet in no time: 
Early rehabilitation begins the day after surgery. 
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Follow-up care is important: About three months after joint 
replacement, patients can once again increase their range of movement.
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Risks 

In 2007, the renowned specialist journal Lancet declared 
joint replacement to be the “operation of the 20th century”. 
In the meantime, prosthetic implants last 15 to 20 years on 
average, often longer. These figures continue to rise: 
between 1993 and 2003 alone the proportion of hip joint 
replacements which were still working well after 10 years 
rose from 92 to 95 percent. 

Aside from the longevity of an implant, the potential 
complications are also relevant to the success of an artificial 
joint. The most serious risks that could lead to joint 
replacement surgery include: 
• Infections (early, late; superficial, deep)
• Formation of blood clots in a leg vein (thrombosis,   
 possibly embolism)
• A development known as aseptic loosening of the   
 implant (without infection)
Recognising a complication and administering immediate, 
appropriate treatment as early as possible is crucial for the 
prognosis. Infections necessitate treatment with antibiotics. 
In the case of deep infections, the implant may need to be 
partially or completely removed (see below). Thromboses 
can be identified with special ultrasound scans and treated 
with drugs which reduce the blood’s capacity to clot. 

Approximately 24,000 artificial hip joints and 16,000 
artificial knee joints are replaced in Germany every year. 
About half of the cases are attributable to infection, whilst 
aseptic loosening (loosening without infection) and other 
mechanical causes also necessitate replacement of the 
implant (revision surgery). 

The DGOOC has certified those surgical centres 
(www.endocert.de) that ensure that experienced surgeons 

oversee all procedures, that all the steps of a procedure 
are documented and that the staff are trained regularly. 
The number of cases that the centres deal with is publicly 
accessible. 

Improving the outcome

After a joint replacement, pain-free movement, preferably 
without crutches, should be possible again after six to 
eight weeks, three months at the latest. Controlled sports 
activities also pose no problem in most cases (hiking, 
walking, golf, cycling, swimming, strength training etc.). 
However, artificial joints are not sport joints and should 
be treated with due diligence and care. The better this is 
managed, the higher the chances that an artificial joint 
will last for many years and, ideally, a whole life long. 
Modern high-tech implants and new surgical techniques 
help with this. 
However, the behaviour and lifestyle of the patient also 
play a crucial role in the success of the treatment. Weight 
control, building up strength, coordination training (gait) 
and the nature and extent of daily activities are factors for 
which the patient alone is responsible. 

Prehabilitation 

Preparing for joint replacement surgery is not only in the 
hands of the attending doctors. The patient can also do a 
lot before the procedure to ease the surgeon’s work and 
enable a better outcome. Weight loss, strengthening the 
muscles, gait training and optimising the cardiovascular and 
meta-bolic systems, as advised by the general practitioner, 
will ensure fewer complications, a shorter period of post-
operative care and faster recovery. 

C H A N C E S  A N D  R I S K S

الفرص والمخاطر
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Rigorous rehab: Building up 
strength and coordination 
are pivotal to the outcome 

of treatment.

المخاطر

في عام  وصفت مجلة النسيت المتخصصة الشهيرة عملية استبدال المفصل 
الصناعي بأنها "عملية القرن الحادي والعشرين". وفي الوقت الراهن يمتد العمر 

االفتراضي لألجهزة التعويضية في المتوسط من  إلى  عاًما، بل كثيًرا ما يمتد 
لفترة أطول. وال تزال هذه األرقام ترتفع باستمرار: حيث ارتفعت حصة األجهزة 
التعويضية الداخلية لمفصل الورك التي تظل تعمل بكفاءة حتى بعد  أعوام من 

 . تركيبه من  إلى  في المائة فقط في الفترة من عام  إلى 
وباإلضافة إلى طول العمر االفتراضي للجهاز التعويضي ثمة المضاعفات المحتملة 
التي تؤثر على نجاح أي مفصل صناعي. ومن بين أشد المخاطر التي تنطوي عليها 

عملية استبدال مفصل صناعي ما يلي:

• االلتهابات )المبكرة، المتأخرة؛ السطحية، العميقة(،
• تََكّون جلطات دموية في أوردة الساق )التخثر، وربما انسداد األوعية الدموية(

• وما يسمى بحاالت االرتخاء العقيم للجهاز التعويضي )بدون التهاب(.

ويعد العامل الحاسم في التنبؤ بحدوث تلك الحاالت هو الكشف المبكر بقدر اإلمكان 
ألية مضاعفات ومعالجتها بشكل مالئم على الفور. وتستلزم اإلصابة بالعدوى 

المعالجة بالمضادات الحيوية. إال أنه في حاالت اإلصابة بالعدوى العميقة قد يكون من 
الالزم استئصال الجهاز التعويضي جزئيًا أو كليًا )أنظر أدناه(. يتم اكتشاف الجلطات 

الدموية عن طريق إجراء فحوصات خاصة بالموجات فوق الصوتية ويتم عالجها 
باألدوية التي تعمل على تثبيط قدرة الدم على التخثر. ويتم في ألمانيا سنويًا استبدال 
حوالي  ألف مفصل ورك صناعي وحوالي  ألف مفصل ركبة صناعي. وفي 

نصف الحاالت تقريبًا تحدث التهابات. كما تكون حاالت االرتخاء العقيم )انحالل 
بدون عدوى( باإلضافة إلى أسباب ميكانيكية أخرى هي المسؤولة عن تغيير الجهاز 

التعويضي.
لقد قامت الجمعية األلمانية لتقويم العظام وجراحة العظام DGOOC باعتماد مراكز 

إجراء العمليات )www.endocert.de( التي تضمن إشراف جراحين ذوي خبرة 
على كافة التدخالت الجراحية، وتوثيق جميع خطوات العمل وتدريب العاملين 

بانتظام. وتعد أعداد تلك المراكز متاحة اآلن للجميع لالطالع عليها.

للحصول على نتيجة أفضل

بعد إجراء استبدال مفصل صناعي بديل من المفترض أن يصبح باإلمكان التحرك 
مرةً أخرى بدون ألم وبدون وسائل مساعدة على المشي بقدر المستطاع بعد فترة من 

ستة إلى ثمانية أسابيع، وبحد أقصى ثالثة أشهر. وال تمثل األنشطة الرياضية التي 
تُماَرس بالقدر المعقول في غالبية هذه الحاالت أية مشكلة على اإلطالق )التجول، 
المشي، الجولف، ركوب الدراجة، السباحة، تمارين ألعاب القوى، وما إلى ذلك(. 

ومما ال شك فيه أن المفاصل الصناعية ال تعد بمثابة مفاصل رياضية، وبالتالي يجب 
معالجتها بحرص وحذر. وكلما حققنا ذلك بشكل أفضل زادت أيًضا فرص بقاء 
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المفصل الصناعي ألعوام عديدة وبأفضل حالة ممكنة. وتساعد الغرسات الحديثة 
الُمصنََّعة بتكنولوجيا عالية وكذلك تقنيات العمليات الجراحية الجديدة في تحقيق ذلك.

وثمة عامل حاسم آخر في نجاح المعالجة، أال وهو سلوك المريض ونمط حياته. 
فالتحكم في الوزن وبناء القوة والتدريب التنسيقي )طريقة المشية( وطريقة االستعمال 

اليومي وحجمه كلها عوامل بيد المريض وحده.

التدريب الوقائي قبل العملية

إن االستعداد لعملية استبدال المفصل أمر ال يخص األطباء المعالجين فحسب، ولكن 
المريض أيًضا يمكنه أن يفعل الكثير قبل التدخل الجراحي لتسهيل المهمة على 

الجراح والمساعدة على تحقيق نتيجة أفضل. فتقليل الوزن وتقوية العضالت والتدريب 
على المشي وتحسين معدالت الدورة الدموية ومعدل األيض بالتشاور مع طبيب 

األسرة كلها أمور تؤدي إلى تقليل المضاعفات وخفض فترة النقاهة وسرعة تماثل 
الشفاء.

إعادة التأهيل

تبدأ مرحلة إعادة التأهيل المكثفة والمستمرة لعدة أسابيع بعد فترة اإلقامة بالمستشفى 
مباشرةً )في الغالب بعد مرور أسبوع من العملية الجراحية(. وتضمن هذه المرحلة 

عملية الشفاء المستمر وبناء القدرات الحركية للمريض وفقًا لألهداف المرجوة. وهنا 
تتم معالجة اآلالم ومتابعة شفاء الجرح واستقرار الجهاز العضلي والتدريب على 

التناسق.
وتعد الحالة الصحية والرعاية المنزلية والمضاعفات المحتملة بمثابة العوامل التي 

تحدد ما إذا كان المريض يتلقى معالجات إعادة تأهيل في مستشفى )إقامة في مستشفى 
إلعادة التأهيل مع الرعاية الكاملة واستخدام العالجات( أو في عيادة خارجية )السكن 

بالمنزل وتلقي المعالجات في عيادة عالجية واحدة أو أكثر(. وتتولى الخدمة 
االجتماعية بالمستشفى عملية تنظيم إعادة التأهيل بالتنسيق مع الجراح والمريض. 

ويتحمل التأمين الصحي التكاليف المطلوبة.

Rehabilitation 

Several weeks of intensive rehabilitation start immediately 
after the stay in hospital (usually one week after surgery). 
This is to ensure a continuous healing process and targeted 
build-up of the patient’s motor skills. In doing so, pain is 
treated, wound healing controlled, muscles stabilised and 
coordination trained. 

The patient’s health, home care and possible complications 
will determine whether rehabilitation should take place 
on an inpatient (staying at the rehabilitation clinic with 
full care and therapeutic treatments) or outpatient basis 
(living at home, with treatments at one or more thera-
peutic practices). Hospital social services will organise the 
rehabilitation programme in agreement with the surgeon 
and patient; the costs are borne by the health insurance 
provider. 
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Before surgery: Stronger muscles mean a stable joint, 
and speedier return to the daily routine.
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In operation since 2006: The ARCUS Clinics hospital campus unites two highly efficient 
medical facilities under one roof. The orthopaedic and trauma surgeons manage a total of 
11000 procedures at the clinic every year.

20        17
“The best knee replacement 
is no replacement.” 

S P E C I A L I S AT I O N 

A S  A  M A R K  O F 

D I S T I N C T I O N 

ARCUS Clinics Pforzheim are a distinguished medical 
establishment: In 2006, the private ARCUS Sports Clinic 
was expanded to include the ARCUS Clinic, serving patients 
covered by any medical insurer. The total number of joint 
replacement procedures performed every year has since risen 
from 300 to approximately 2700. The medical team has 
grown from 120 to 550. And instead of the previous three ope-
rating rooms, the 14 senior physicians and 35 specialists and 
assistant doctors in orthopaedics and trauma surgery now 
have nine theatres in which to operate, working in two shifts. 
They are supported by the specialists and assistant doctors of 
the anaesthesiology department.

Originally founded purely as a sports clinic, it still remains 
popular with mostly elite-level footballers, hockey players, 
athletes and skiers whose joints are causing them problems. 
Not all the patients undergoing treatment at ARCUS Clinics 
in Pforzheim today are professional athletes. They are united, 
however, by the desire for maximum mobility, freedom from 
pain and quality of life.
Dr Andree Ellermann, Medical Director and one of the 
three clinic partners, is a specialist who can fulfil this wish. 
Ellermann was once a sportsman himself: Tennis and football 
were his two chosen sports, which he played competitively, 
the orthopaedic specialist and trauma surgeon recounts. 
“These days I head to the mountains – summer and winter.”
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عيادات آركـوس الطبية في بفورتسهايم مؤسسـة متميّزة: ففي سنة  تم تأسيس 
مستشفى آركوس الرياضية، وهي مستشفى خاصة لتكمل عيادات آركوس وتتعامل 

مع جميع شركات التأمين الصحي لمرضاها. ومنذ ذلك الوقت ازدادت أعداد 
التدخالت الجراحية بهدف تركيب أجهزة تعويضية صناعية في الجسم، من ثالثمئة 
إلى حوالي ألفين وسبعمئة حالة في هذا العام. أما الطاقم العامل في العيادة فقد ازداد 

من مائة وعشرين إلى خمسمئة وخمسين، وعوضاً عن صاالت العمليات الثالث التي 
كانت موجودة في البداية، يعمل اآلن أربعة عشر طبيباً رئيسياً يساعدهم خمسة 

وثالثون طبيباً اختصاصياً وطبيباً مساعداً في جراحة الحوادث والجراحة العظمية، 
في العمل على ورديتين في تسع صاالت جراحية. يساعدهم في عملهم أطباء 

اختصاصيون ومساعدون من قسم التخدير. 
وبما أّن هذه المستشفى قد أُنشئت على أساس عيادة للطب الرياضي فال زال من 
مراجعيها رياضيون بارزون من العبي كرة القدم والهوكي ومن متزلجي الثلج 

وأنواع الرياضات األخرى، يأتون إلى بفورتسهايم لزيارة هذه العيادة، عندما تكون 
لديهم أي مشكلة في مفاصلهم. ولكن أصبح لديهم اآلن زوار لعيادات آركوس ليس من 
الرياضيين وحسب بل من كل الشرائح، وجميعهم يأتوننا بهدف زيادة قدراتهم الحركية 

والتخلص من اآلالم واستعادة جودة الحياة. 
يجد الزبائن الكرام في الدكتور أندريه إلرمان مدير المستشفى وأحد الشركاء الثالثة، 

طبيباً يحقق لهم رغباتهم. وللدكتور إلرمان نفسه ماض رياضي فقد كان يلعب كرة 
المضرب وكرة القدم، اللعبتين المفضلتين عنده، واللتين وصل فيهما إلى مستوى عاٍل. 
هذا ما يقوله الطبيب االختصاصي في جراحة العظام وطب الحوادث إلرمان ليضيف 

بالقول: "أما اليوم فأنا أذهب إلى الجبال - في الشتاء كما في الصيف."
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«Лучший эндопротез коленного сустава тот, в 
котором нет необходимости». التميّـز من خالل التخصص
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Knee specialist: Dr Andree Ellermann is 
Medical Director of the ARCUS Clinics in Pforzheim, 
and one of the three partners.
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“Each artificial knee joint is designed 
individually to suit the patient’s needs.”

Every year, the knee specialist and his team of eight lead and 
senior surgeons implant 1700 artificial knees. The clinic is 
therefore one of the largest joint replacement centres in 
Germany. “Our success is down to the fact that we are highly 
specialised and concentrate on only a few specific joints”, the 
orthopaedic surgeon says, explaining the clinic’s strategy. 
Whilst his colleagues work on hip, ankle, shoulder and elbow 
joints, Ellermann deals exclusively with the knee. His motto: 
as early as necessary, but as late as possible. After all, no 

artificial knee is truly as good as one’s own. “My goal is to 
delay knee replacement for as long as medically acceptable.” 
Cartilage replacement, meniscus and ligament repair, or 
corrective osteotomy are the methods used to preserve knee 
function for as long as possible. 

If an artificial knee is required, patients in Pforzheim can  
rely on maximum experience and safety. Instead of trying  
out unproven innovations, the physicians at ARCUS Clinics 
instead place their trust in the data available from large joint 
replacement registries. “The registry data are the most reliable 
you can find”, according to Ellermann. The ARCUS Clinics 
thus use only implants produced by major, established 
manufact-urers. As one of the largest joint replacement 
facilities in Europe, they are also involved in the development 
of implants and studies aimed at product approval. Many years 
can pass, however, until an innovation has reached the quality 
worthy of appearing on the operating table in Pforzheim.

Given that no two joints are the same, each knee joint 
replacement entails the use of an individual implant,
Ellermann clarifies. Hence, the orthopaedic specialists in 
Pforzheim also consider special requests and perform procedu-
res which are not on offer at other clinics. Isolated patellofe-
moral arthroplasty is one example. This is the treatment of 
choice if the joint is merely worn between 
the patella and femoral bone, such as when breaking the 
knee cap.
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Comfort factor: Treatment here should make 
you feel like a guest, not a patient. 

بالتعاون مع ثمانية جراحين رئيسيين وقدامى، يزرع االختصاصي بجراحة الُركب، 
سنوياً حوالي  ركبة صناعية، وهذا ما يضع المستشفى في المصاّف األولى من 
مراكز زراعة القطع الصناعية في الجسم البشري. ويصف جراح العظام استراتيجية 

الدار بقوله: "نحن ناجحون ألننا أصحاب اختصاص دقيق وألننا نركز عملنا على 
مفاصل قليلة معدودة". وبينما يعمل الزمالء على مفاصل الورك والعرقوب والكتف 

والمرفق، يختص الدكتور إلرمان بمفصل الركبة فقط. ويعمل الطبيب تحت شعار: في 
أسرع وقت عند الضرورة، وفي آخر وقت عند اإلمكان. ألنه ال يوجد ركبة صناعية 
يمكن أن تكون بجودة الطبيعية، ويقول: "أسعى جاهداً لتأخير تبديل الركبة الطبيعية 

بالصناعية قدر ما يسمح الوضع الطبي الصحي بذلك". إن معالجة تبديل الغضروف 
وكذلك جراحة الرضفة واألربطة أو استبدال أجزاء من العظم بأخرى، كلها إجراءات 

يمكن اتخاذها لالحتفاظ بالركبة الطبيعية قائمة بوظائفها قدر المستطاع. 
إذا كان ال بد من زراعة ركبة صناعية فيمكن للمرضى في بفورتسهايم أن يعتمدوا 

على خبرة كبيرة وعلى أمان وثقة أكيدين. وعوضاً عن إجراء التجارب على تطورات 
حديثة لم تنل الثقة بجودتها بعد، يلجأ جراحو مستشفى آركوس إلى المعلومات الُمدّونة 
في السجالت العديدة والواسعة للركب الصناعية. ويقول إلرمان،"إّن بيانات السجالت 

هي أصدق الممكن". ولذلك ال تستخدم عيادات آركوس إال منتجات الشركات الكبيرة 
المعروفة. إال أنهم مع ذلك يساهمون بفعالية في دراسات ترخيص وتطوير األجهزة 
التعويضية للركب. ولكن هذه االبتكارات الجديدة ال تصل إلى طاوالت العمليات في 

عيادات آركوس إال بعد أن تكون قد أثبتت جودتها، ولذلك يمكن أن يستغرق هذا األمر 
سنوات طوالة. 

ويوضح إلرمان أن مفصل الركبة الصناعي البديل أمر فردي، فال يمكن أن تكون 
جهاز تعويضي مشابه لآلخر تماماً ولذلك يحقق جراحو بفورتسهايم رغبات زبائنهم 

ويقومون بإجراءات ال تقوم بها عياداٌت أخرى، وهم يقدمون على سبيل المثال 
تعويضاً صناعياً معزوالً للرضفة وللطرف النهائي من الفخذ. ويعتبر هذا الجهاز 

التعويضي الحل المفضل حينما حدث تآكل مفصل الركبة بين الرضفة وعظم الفخذ 
فقط، أي بعد كسر الرضفة على سبيل المثال. 
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At the advanced level at which knee specialist Ellermann 
operates, subtle variations can influence the outcome of 
treatment. “Informed patients later find they are happier with 
their new joint”, the experienced surgeon acknowledges. In 
advance of their scheduled surgery, therefore, patients attend an 
information day at the clinic in Pforzheim, familiarising 
themselves with the ward and procedures, getting to know the 
anaesthetist and physiotherapists. And they practise walking 
with crutches. “Our goal is for patients to quickly 
get back into the daily routine, where they feel at ease and can 
recover better, and faster.”

This concept seems to work: Patient questionnaires and 
rankings have awarded the clinic top marks for many years. 
“The comforts and amenities at our clinic have a tremendous 
influence on patient well-being and, in turn, on the outcome of 
surgery”, so the Medical Director of ARCUS Clinics believes. 

The staff also very much enjoy working here in Pforzheim. 
In 2014, the clinic was voted a “Great Place to Work”. At the 
Rehamed rehabilitation unit, which also belongs to the clinic, it 
is not only the patients that benefit from the available services 
– the staff can keep themselves fit here at no extra charge. This 
sign of appreciation for the staff is important to Ellermann: “I 
can’t handle the workload on my own, I truly depend on my 
team”, explains Ellermann, who completed his training in 
Switzerland, Germany and the USA. “The ward doctors, 
physiotherapists and nursing staff do the lion’s share of the work 
in caring for the patients.” 

Dr .  m e d .  A n dr e e  E l l e r m a n n
Gesellschafter , 
Ärztlicher Direktor und 
Leitender Arzt
ARCUS  Sportklinik

Rastatter Straße 17–19
75179 Pforzheim
Tel.: +49(0)7231 60556-0
E-Mail: info@sportklinik.de 
www.sportklinik.de
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أمور صغيرة جداً تحدد نجاح المعالجة والعمليات التي يقوم بها جراح الركب إلرمان 
في مستواه الرفيع ويقول: "إّن المرضى الذين نشرح لهم كل ما سنقوم به نجدهم الحقاً 
أكثر راحة وسروراً مع المفصل الصناعي الجديد". فلذلك يمضي المرضى يوماً قبل 
العملية يُقََدم فيه لهم معلومات تفصيلية. فهم في المستشفى يتعرفون عليها ويستمعون 

إلى التفاصيل كما يلتقون مع طبيبة التخدير والمعالج الفيزيائي. كما يتدربون على 
استخدام العكازات، والهدف من وراء كل ذلك: "عودتهم إلى حالتهم الطبيعية اليومية 
بأسرع ما يمكن، حيث يشعرون بالراحة وينهون فترة نقاهتهم بشكل أفضل وأسرع". 

ويؤكد المدير الطبي لمستشفى آركوس، أّن هذا األسلوب يعطي نتائج جيدة، ففي 
االستفتاءات التي تشمل المرضى تخرج عياداتنا بنتائج طيبة وقد كانت األولى 

لسنوات عديدة، ويقول: "إن وسائل الراحة واالسترخاء في عياداتنا تؤثر على نفسية 
المريض وبالتالي على نجاح العمل الجراحي وسرعة شفاء المريض". 

كذلك الموظفون فهم يحبون العمل في مستشفى بفورتسهايم وقد نالت المستشفى سنة 
 جائزة "مكان رائع للعمل" )Great Place to Work( وباإلضافة إلى 

المرضى الذين يجرون تدريبات نقاهتهم في صاالت التدريب في المستشفى، يتدرب 
موظفو العيادات هناك مجاناً. وهذا التقدير للموظفين والعاملين عزيز على قلب 

إلرمان ويقول "أنا ال أستطيع القيام بكل شيء، وأنا محتاج لطاقمي". هذا ما يقوله 
الطبيب الذي درس في كل من سويسرا وألمانيا والواليات المتحدة األمريكية. 

"واألطباء والمعالجون الفيزيائيون وطاقم الرعاية 
والتمريض يتكفلون بقسم كبير من أعمال خدمة 

المرضى ورعايتهم". 

الدكتور الطبيب أندريه إلرمان 
شريك ومدير طبي ورئيس أطباء

مستشفى آركـوس للطب الريـاضـي
العنوان: 

–  Rastatter Straße
Pforzheim 

  -  ) (  الهاتف:+
   info@sportklinik.de:البريد اإللكتروني

 www.sportklinik.de

An ever-expanding empire: 
Continued growth is the goal at 

ARCUS Clinics, also in the future. 
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Focus on recovery: Covering an area of 2,000 m2, the Annavita Training 
Centre has plenty of space for the different programmes aimed at therapy, 
training and well-being. “The route taken to access the joint 

is decisive in a patient’s rehabilitation.”

Prof. Georgios Godolias, Director of the Centre for Ortho-
paedics and Traumatology of the St Elisabeth Group, is a 
native of Greece and came to Germany as a young doctor in 
1976. His deep, warm voice with gravelly accent reveals his 
roots. He feels no longing for his home country here in 
Herne, however, given that he travels to Greece every few 
weeks. Godolias is Professor of Sports Orthopaedics and 
Trauma-tology at the Democritus University of Thrace.

There were two reasons that prompted Godolias, who studied 
medicine in Thessaloniki, to choose orthopaedics as his 
specialisation: an interest in sports medicine and the rapid 
recovery achieved by patients following a successful operation. 
His ambition motivated him to perfect a number of surgical 
procedures. The success of the orthopaedic services at St 
Anna Hospital Herne are due largely to his achievements: 
He began his career at the hospital as deputy head physician, 
and has now been the senior consultant in the department 
for more than 16 years. During this time, the number of 
inpatients treated at the centre every year has grown from 
600 to 26,000 at the last count.

Working with Dr Oliver Meyer, with whom he heads the joint 
replacement centre, and three senior surgeons, the team 
replaces 550 knee joints and 700 hip joints each year. “Each 
of us is responsible for 250 operations”, Meyer enumerates. 

W I T H  PR E C I S ION 

A N D  PA S S ION
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البروفسور غيورغيوس غودولياس من أصول يونانية، وهو مدير الجراحة العظمية 
وجراحة الحوادث التابع لمجموعة سانت إليزابيت. جاء إلى ألمانيا طبيباً شاباً سنة 

. كذلك فإن صوته العميق الدافئ، ولهجته المبحوحة تنبئ بأصوله. أما حنينه 
إلى وطنه األصلي فلم يعد يظهر واضحا رغم إقامته في هرنِه، فهو يذهب كل بضعة 

أسابيع إلى بالد اإلغريق، حيث أنه بروفيسور جراحة العظام والطب الرياضي في 
جامعة ديموكريتوس تراس. 

أمران اثنان جعال هذا اليوناني الذي درس الطب في سالونيك، في اليونان، يصبح 
جراحا عظميا: اهتمامه بالطب الرياضي والنجاح السريع للمرضى الذين كان يجري 

لهم العمليات الجراحية. وقد دفعه طموحه الالمحدود إلى إجراء العمليات بالوجه 
األمثل، لتتمثل قصة نجاحه أخيراً في وصوله إلى مستشفى سانت آنا في هيرنه، حيث 

ابتدأ نائبا لرئيس القسم، ثم ليصبح الرجل األول في القسم، منذ أكثر من ستة عشر 
عاماً. وفي هذه الفترة ازداد عدد المرضى الذين يعالجون سريرياً في مركز الجراحة 

العظمية وجراحة الحوادث من حوالي  إلى  مريض سنوياً في الوقت 
الحاضر. 
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“We only discharge patients 
if they are fit to go home.”

Revisions account for somewhat more than ten percent of 
the procedures. Meyer, who has been at the department in 
Herne for 18 years, has also contributed to continuing 
improvements in the processes – to the benefit of patients: 
“The patients follow an established pathway that leads from 
the initial consultation at our outpatient clinic for joint 
replacement to subsequent rehabilitation that offers the best 
possible individual outcome”, he explains. “The standardised 
procedure lessens the risk of complications and increases 
patient satisfaction.” 

Over the last three years, digital joint replacement planning 
has in each case been part of this concept. “We use every type 
of tried-and-tested implant”, says Meyer. “In addition, we 
offer custom-made knee implants.” Using special software, 
the surgeon determines which design will best suit the patient 
and how each step of the procedure should be completed. 

Whether an artificial joint needs to be exchanged, the hip 
has a severe congenital deformity, or the articular cartilage has been 
destroyed by a previous injury – St Anna Hospital is perfectly 
equipped to deal with such complex scenarios.

The Centre for Orthopaedics and Traumatology, which has three 
sites, collaborates as needed with all the specialist departments of 
the five hospitals of the St Elisabeth Group, which includes, amongst 
others, the largest clinic for rheumatic diseases in Germany. The joint 
replacement team thus implants numerous artificial joints – including 
approximately 200 joints annually in elderly patients having suffered 
a fracture to the femoral neck. Orthopaedic and trauma surgeon 
Meyer applies his particular expertise to treating acute injuries. The 
replace- 
ment hip can immediately bear weight, allowing patients to be 
mobilised very rapidly. This prevents the complications associated 
with prolonged periods of bed rest. “The need to deliver the best 

 P R O F.  D R .  G E O R G I O S  G O D O L I A S / D R .  O L I V E R  M E Y E R  ·  H E R N E   

Shaping joint replacement at 
St Anna Hospital in Herne: 
Prof. Georgios Godolias (left), 
Director of the Centre for 
Orthopaedics and Traumatology, 
and Dr Oliver Meyer, Head 
of Pelvic, Hip, Knee and Foot 
Surgery Centre and Head of 
the Joint Replacement Centre. 
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Attractive: The spacious rooms each 
have their own balcony or terrace.  
Bright and cheerful colour schemes create  
a pleasant ambiance.

وبالتعاون مع الدكتور أوليفر ماير، الذي يساعده في إدارة مركز األعضاء الصنعية، 
ومع ثالثة جراحين رئيسيين قدامى، يقوم هذا الطاقم سنوياً باستبدال  مفصل 

ركبة و مفصل ورك وتركيب مفاصل صناعية.   

يقول ماير إّن كال من األطباء يتحمل مسؤولية حوالي  عملية. كما أن أكثر بقليل 
من عشرة بالمئة من مجموع العمليات هي عبارة عن عمليات استبدال مفاصل 

صناعية. وكذلك ماير الذي يعمل في مستشفى هيرنه منذ  عاماً، قد نجح في تطوير 
مجريات العمليات الجراحية إلى وضع مثالي، وهو يقول: "منذ التواصل األول مع 

المريض عند دخوله إلى عيادة األعضاء الصناعية وحتى آخر مرحلة من إعادة 
التأهيل، يسير هذا المريض على طريق معالجة موثوق به، يقوده إلى أفضل نجاح 

ممكن على الصعيد الفردي." ويضيف قائالً: "إن برنامج العالج المنظّم لدينا يخفض 
إلى حد كبير من أخطار المضاعفات التي قد تطرأ ويزيد سرور المريض وراحته 

النفسية".
       

ويتضمن هذا البرنامج منذ ثالث سنوات اعتماد التقنيات الرقمية في وضع خطط 
عمليات تركيب المفاصل الصناعية في الجسم لكل مريض بشكل فردي. "ونستخدم 
كل أنواع المفاصل الصناعية المتوفرة"، حسب ماير، الذي يضيف قائالً: "بالنسبة 
كبة، نقدم مفاصل صناعية، تمت صناعتها خصيصا حسب احتياجات المريض  لِلرُّ

الفردية". وباالستعانة بالبرمجيات الخاصة يَختبر الجراح المفاصل الصناعية األكثر 
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مالءمةً لكل حالة، كما ويتعرف على كل خطوات العملية واحدة بعد األخرى. وسواء 
كان األمر يتعلق بزراعة مفصل صناعي عادي، أو بإزالة تشوه ًخْلقي كبير في 

الورك، أو في معالجة إصابة سابقة لغضاريف المفصل، فإنك تجد في مستشفى سانت 
آنا حالً مثالياً لكل الحاالت المعقدة. 

يتعاون مركز الجراحة العظمية وجراحة الحوادث، الموزع في ثالثة مواقع، عند 
الحاجة مع بقية األقسام المتخصصة التابعة لمجموعة سانت إليزابيت، ومنها مثال، 
أكبر عيادة لألمراض الروماتيزمية في ألمانيا. وهكذا يقوم طاقم األعضاء الصنعية 

بزراعة مفاصل صنعية كثيرة منها حوالي  مفصل لكبار السن كل عام، وخاصة 
في حاالت كسور الفخذ.

وهنا في هذا المجال تظهر الخبرات الخاصة واالستثنائية التي يمتلكها جراح العظام 
وجراح الحوادث الدكتور ماير. مفصل الورك الصناعي الذي يزرعه يكون مباشرة 

بعد زراعته جاهزاً لتحمل ثقل الجسم عند السير، ويستطيع المريض أن يستعيد قدراته 
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possible joint replacement care to these patients will continue to 
grow. For this reason, we are also developing a special rehabili-
tation programme within the concept of a geriatric trauma 
centre together with the geriatrics department of Marien 
Hospital Herne, the university hospital of Ruhr University 
Bochum and part of the St Elisabeth Group.”

In addition to joint replacement in the elderly, the team in 
Herne has become highly specialised in replacing the joints of 
young patients like former competitive athletes. After years of 
increased physical exertion, their joints frequently degenerate 
sooner and more severely than in the population at large. 
Godolias, Meyer and colleagues often already know the 
athletes from their involvement as team doctors for various 
sports clubs – including the Greek national football team. But 
it is not only with Greece that they have close contacts. 
Professional exchange on an international level plays a very 
important role. 

Colleagues around the world regard the minimally invasive 
joint replacement procedures and recovery process in Germa-
ny, above all, as exemplary. In Herne, rehabilitation commen-
ces on the day before surgery by explaining the exercises that 
will be necessary postoperatively. “In most cases, patients will 
already be able to lift their legs, sit on 
the edge of the bed and stand up on the day of surgery”, 
Godolios says. Discharge means that the patient must be 
capable of tackling stairs unaided. Physiotherapists from the 
in-house rehab unit support this process seven days a week. 

In addition, discharge managers ensure that recovery continu-
es to progress smoothly after the one-week hospital stay. They 
advise patients and their families on rehab measures, organise 
any necessary aids such as underarm crutches, or arrange conti-
nued rehabilitation. “We do everything we can to achieve an 
ideal outcome”, states 
Godolias. “It is important that patients also play their 
part. If we all work together, the chances of rapid recovery are 
enormous.” 
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الحركية بسرعة. كما أّن هذا المفصل الصناعي في الورك يمنع أية مضاعفات 
أخرى، قد تظهر نتيجة مالزمة الفراش وقتاً طويالً لسبب ما. "إن الحاجة إلى توفير 

البدائل الصناعية األمثل للمرضى سوف تزداد مع الوقت. لذلك فنحن نعمل، بالتعاون 
مع قسم أمراض الشيخوخة في مستشفى مارين في هيرنه، ومع المستشفى الجامعي 
التابع لجامعة الرور في بوخوم، الذي ينتمي أيضا للمجموعة، على تطوير برنامج 

إعادة تأهيل خاص، ضمن إطار مركز طب المسنين".
باإلضافة إلى خبرته الواسعة في زراعة المفاصل الصناعية لدى المسنين فقد استطاع 

طاقم هيرنه أن يكتسب كماً كبيراً من الخبرات العملية والمعرفية في مجال استبدال 
المفاصل لدى المرضى الشباب، الذين كانوا يمارسون الرياضة مسبقاً. حيث أن 
مفاصل هذه الشريحة من الشباب قد تستهلك أكثر بكثير مما هي عليه الحال لدى 

شرائح الشعب األخرى، نتيجة تعرضها سنوات عديدة لإلجهاد واألحمال الكبيرة. 
غالباً يعرف غودولياس وماير وزمالؤهما، الرياضيين منذ فترة نشاطهم الرياضي 

ألنهم عملوا كأطباء لفرق رياضية عديدة، ومنها منتخبات وطنية لكرة القدم في 
اليونان. إال أن هذه العالقات الوثيقة ليست حكرا على اليونان فقط. فالتواصل وتبادل 

الخبرات على المستوى الدولي يلعب باستمرار دورا مهما. 
يرى الزمالء من مختلف البلدان أن التدخل الجراحي ذات التوغل الطفيف في زراعة 
البدائل المفصلية وعملية النقاهة في ألمانيا يعتبر عملية نموذجية. ففي هيرنة مثالً تبدأ 

عملية إعادة التأهيل قبل إجراء العملية الجراحية بيوم واحد، وذلك بشرح التدريبات 
التي يجب أن يمارسها المريض بعد العملية أثناء فترة النقاهة وإعادة تأهيله الحركي. 

ويقول غولدياس في هذا الشأن: "في أغلب الحاالت وفي اليوم ذاته بعد إجراء العملية، 
يستطيع المريض أن يرفع ساقه ويجلس على طرف السرير وأن ينهض". ولكن 

بطبيعة الحال ال يخرج المريض من المستشفى إال بعد أن يكون قادراً على صعود 
األدراج وحيداً دون مساعدة. ويعمل المعالجون الفيزيائيون سبعة أيام األسبوع على 

مساعدة المرضى في تدريبات إعادة التأهيل، وذلك في المركز الخاص بالمستشفى. 
باإلضافة إلى ذلك فإن المديرات المسؤوالت عن خروج المرضى يتأكدن من حسن 
سير النقاهة وإعادة التأهيل بعد أسبوع من اإلقامة في المستشفى: كما أنهن يرشدن 
المرضى وأهليهم حول إجراءات إعادة التأهيل ويقمن بتأمين أدوات مساعدة مثل 

عكازات تحت اإلبطين مثالً، أو االستمرار في برنامج إعادة التأهيل. ويقول 
غولدياس: "نقوم بكل ما بوسعنا حتى نصل إلى نتيجة مثالية. ومن المهم كذلك أن 

يساعد المرضى أنفسهم أيضاً في عملية النقاهة هذه. فإذا عملنا جميعاً على ذات 
الجبهة، كانت فرصة الوصول إلى شفاء سريع عالية جداً".

البروفيسور الدكتور غيورغيوس غودولياس  
مدير مركز الجراحة العظمية وجراحة الحوادث

الدكتور أوليفر ماير
رئيس مركز جراحة الحوض والورك والركبة والقدم، رئيس مركز البدائل الصنعية

مركز الجراحة العظمية وجراحة الحوادث في مجموعة سانت إليزابيت – المشافي 
الكاثوليكية راين-رور، موقع مستشفى سانت أّنّا - هيرنة

 Hospitalstraße
Herne 

 - ) الهاتف: + )
 zou@elisabethgruppe.de:البريد اإلليكتروني

 www.annahospital.de

Like new: The reconstruction of the interior and exterior of St Anna Hospital in Herne 
was completed in 2015. The hospital is equipped to the highest of medical standards.
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“I consider the patient’s needs in particular 
when planning a joint replacement.”

Exclusive surroundings: The entrance to the Ethianum Klinik Heidelberg 
has the air of a five-star hotel; there is nothing here reminiscent of a hospital. 

Prof. Gerd Gruber, a specialist in hip and knee reconstruction, 
has one great passion: Alpine skiing. As many of his patients 
also love to whizz down the slopes in winter, he has one major 
goal: “My patients should be able to live a normal, pain-free 
life again thanks to their artificial joints. This also includes 
physical activities like skiing”, says the orthopaedic specialist. 

The Heidelberg professor can meet this challenge by drawing 
on his decades of experience: since the early 1990s, he has 
specialised in hip and knee replacements. Having worked in 
Giessen and Odenwald, Prof. Gruber established his own 
practice in Heidelberg in 1999. More than 300 partial and 
total endoprostheses are implanted by the Odenwald-born 
surgeon every year. He therefore has extensive surgical 
experience spanning more than 3,700 endoprosthetic replace- 
ments – and is familiar with all the materials and innovations 
available on the market. However, when it comes to his 
patients he attaches great importance to what has been tried 
and tested: “I have seen plenty of implants come and go. The 
latest is not always the greatest”, the expert explains. He only 
uses those designs for which reliable data have been collected 
over a number of years. 

Gruber is a keen collector of such data himself. Almost 25 years 
ago, for instance, he revolutionised hip replacement surgery 
in Germany by introducing the first short-stem implant to  

M A D E  F O R 

E V E R Y D AY  L I F E
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األستاذ جيرد جروبر، أخصائّي تركيبات مفاصل الحوض والركبة، لديه شغٌف كبير: 
التزلج على الثلج. وألن كثيٌر من مرضاه يعشقون االنزالق من أعالي الجبال في 
فصل الشتاء، وضع نُصب عينيه هدفًا عظيًما: "يجب أن يستطيع مرضاي التمتع 

بحياٍة خاليٍة من اآلالم مرةً أخرى بمفصلها االصطناعّي. وتندرج ضمن ذلك أيًضا 
األنشطة الرياضية من قبيل التزلج على الثلج"، حسب قول طبيب العظام.

وبغية الوفاء بهذا المطلب، يستند األستاذ الوافد من هايدلبيرج إلى خبراته التي تمتد 
إلى عقوٍد عديدة: يركِّز األخصائّي منذ تسعينيات القرن الماضي على عمليات استبدال 
الورك والركبة. وبعد محطاٍت في غيسن وفي أودنفالد، دشَّن جروبر عيادته الخاصة 

. يُجري ابُن مدينة أودنفالد كل عام ما يزيد عن   في هايدلبيرج في عام 
تدخٍل جراحّي لتركيب المفاصل االصطناعية كليًا وجزئيًا. وبهذا يستقي جروبر 

خبراٍت جراحية من أكثر من  عملية تركيب لمفاصل اصطناعية – ويعرف كل 
لي الطبيب قيمةً  المواد واالبتكارات الموجودة في األسواق. ومن أجل مرضاه، يوَّ

كبرى لكل الممارسات الجيدة: "تواترت علّي بعُض األعضاء االصطناعية المركبَّة. 
األحدث ليس األفضل دائًما". وهو ال يستخدم مع مرضاه إال تلك الطُرز، التي تتوفر 

لها بياناٌت موثوٌق بها تثبت نجاحها عبر سنوات عديدة. 
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“On the day before surgery I go through the entire 
procedure step by step to ensure that I am thoroughly 
prepared for all eventualities.”

Decades of experience: For 25 years, Prof. Dr Gerd Gruber has been a specialist 
in knee and hip joints – most of this time in Heidelberg.

the country as part of a study. The implant has a much shorter 
stem and requires a shorter anchoring length, thus saving 
both “bone and time” according to the specialist. “The implant 
has proved successful, especially in younger patients with 
good skeletal stability. Replacing the implant later is straight-
forward, because designs with a short stem are easier to 
remove than those with a standard length or long stem.” 

This type of implant is not suitable for all patients, however. 
When it comes to new knee joints, the orthopaedic surgeon 

likes to work with a Swiss manufacturer who produces 
customised implants. “These implants make sense if patients 
have specific anatomic requirements that prove difficult to 
manage with conventional treatment”, explains the experi-
enced surgeon. 
The custom-made Swiss implants are designed individually 
for each patient to Gruber’s specifications. For this purpose, a 
CT (computed tomography) scan is first taken of the joint. 
When treating patients from the Gulf region, Gruber works 
with two radiologists in Riyadh and Dubai. Based on the 
images, the implant specialist uses planning software to create 
a digital draft of the customised knee joint. The engineers 
produce the implant within four weeks. Gruber is the only 
orthopaedic surgeon within a 150-kilometre radius to offer 
such a procedure – with conviction: “The surgical times are 
shorter, patients lose less blood, and the implant fits better,” 
he explains. The effort and cost prove worthwhile in the long 
run: “Given the accuracy of the fit, I assume that the implant 
will last longer.”
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تلك البيانات التي يسعد بجمعها بنفسه أيًضا. لذا أطلق جروبر قبل ما يقرب من  
سنة ثورةً في جراحة األعضاء االصطناعية في منطقة الورك في ألمانيا، من خالل 
إدخاله ألعضاء اصطناعية ذات ساق قصير على هامش إحدى الدراسات هنا. كان 
للعضو االصطناعّي المزروع ساق مختزٌل بشدة ويوفِّر بهذا "عظاًما ووقتًا"، ألنه 
ليس غائًرا بعمٍق شديد، حسب قول الطبيب األخصائّي. يُركَّب العضو االصطناعّي 

باألساس في حالة المرضى من صغار السن في وجود هيكل عظمي مستقر. وال يكون 
تغيير العضو المرزوع الحقًا أمًرا إشكاليًا، ألن األعضاء االصطناعية قصيرة الساق 

تسهل إزالتها عن تلك التي يكون لها ساق متوسط أو طويل. 

وال يناسب هذا الشكل من األعضاء االصطناعية كل مريض. وفي حالة مفصل 
الركبة الجديد، يسعد طبيُب العظام بالعمل مع شركة إنتاج سويسرية، تنتج أعضاًء 

صناعية مفردة. يشرح الطبيب الُمحنَّك مسهبًا: "تفيد هذه األعضاء االصطناعية 
المزروعة، عندما يكون لدى المرضى ظروٌف تشريحية خاصة، تجعل الرعاية 

التقليدية أمًرا من الصعوبة بمكان".

تُصنَّع المفاصل االصطناعية السويسرية القياسية وفقًا لبيانات جروبر لكل مريض 
بشكٍل فردّي. وفي هذا الصدد، يُجرى تصويٌر مقطعّي بالحاسوب للمفصل أوالً. يعمل 
جروبر من أجل المرضى من المنطقة العربية مع طبيبّي أشعة في الرياض وفي دبّي. 

واستناًدا إلى الصور، يُنتج أخصائّي المفاصل االصطناعية بمساعدة برنامج تصميم 
النموذج الرقمّي لمفصل الركبة الشخصّي. وفي غضون أربعة أسابيع، ينتج 

المهندسون العضو االصطناعّي.

م تلك العملية في نطاق يمتد  كيلو متًرا  طبيُب العظام جروبر هو الوحيد، الذي يقدِّ
– مع قناعٍة مفادها: "فترات العمليات الجراحية تقل، والمرضى يفقدون دًما أقل، 

والعضو االصطناعّي تزداد درجة موائمته". المجهود والتكاليف تستحق على المدى 
البعيد: "من خالل الدقة والمالئمة المناسبة أنطلق من درجة تحمل أطول لألعضاء 

االصطناعية المزروعة."

Superior home comforts: rooms with modern beds, spacious 
bathrooms and their own private terrace.
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Aside from the increased durability and good fit offered by an 
implant, the experienced surgeon attaches great importance 
to another aspect of his work: “The patient’s legs should be of 
equal length after surgery”, he explains. “A difference of just a 
couple of millimetres can cause pain and incorrect loading of 
the hip and spine.” Gruber guarantees precision by planning 
each specific procedure meticulously. “On the day before 
surgery, I go through the entire procedure step by step on the 
computer.” Paying close attention is a mark of respect for the 
patient, in addition to fulfilling his duty of care as a doctor. 
“I do everything to ensure a perfect operation and the best 
possible outcome.” The risk of incorrect implantation and 
premature loosening of the implant is thereby reduced.

After the procedure, the patients can expect a week of 
recovery in one of the 27 rooms and four suites at the 
Ethianum Klinik in Heidelberg. Gruber has been working 
here since 2015. Located on the Neckar River, halfway 
between the university and centre of Heidelberg’s old town, 
the private clinic, opened in 2010, soon became a centre of 
excellence for numerous surgical disciplines. Patients can 
enjoy the luxury of superior hotel rooms combined with 
the professional environment of a maximum care medical 
centre. All rooms and suites have dedicated air conditioners, 
underfloor heating and spacious bathrooms. The nursing 
staff and physiotherapists ensure rapid regeneration and 
fitness around the clock. Prof. Gruber is also clearly 
delighted with his working environment: “The glass walls 
that surround the operating room mean I can see the peaks 
of the Gaisberg and Königstuhl – this view of the mountains 
makes my work even more enjoyable.” 
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High-end medicine: The Ethianum Klinik Heidelberg is an established centre 
of excellence for numerous surgical disciplines.

إلى جانب العمر االفتراضّي الطويل والمالئمة المناسبة للعضو االصطناعّي، يبتغي 
ب من عمله تحقيق مطلٍب ضروريٍّ آخر: "يجب أن يقف مرضاي في  الطبيب الُمجرَّ

نهاية التدّخل الجراحّي على ساقين لهما الطول نفسه". "من شأن اختالف مقداره 
ملليمتراٍت ضئيلة أن يؤدي إلى آالٍم وأحماٍل خاطئة في الورك وفي العمود الفقرّي". 

ويُعنى جروبر بتحقيق هذه الدقة من خالل 
التحضير لكل عملية تدّخل جراحّي بشكٍل مكثف. "أنفِّذ التدّخل الجراحّي خطوةً 

بخطوة على الحاسوب في اليوم السابق على العملية الجراحية". االنشغال المكثّف هو 
مسألة احترام تجاه المريض – والطبيب مديٌن له بواجب الرعاية. "أبذل قصارى 

جهدي من أجل عمليٍة جراحية مثالية وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة". من خالل ذلك، 
يقل خطر التركيبات الخاطئة وحدوث ارتخاء مبكر لألعضاء االصطناعية 

المزروعة.

بعد التدخل الجراحّي ينتظر المرضى أسبوٌع من النقاهة في الحجرات البالغ عددها 
سبعة وعشرين واألجنحة األربعة في مستشفى إتيانيوم في هايدلبيرج. يُجري جروبر 

. بوقوعها مباشرةً على نهر نيكار في منتصف  عملياٍت جراحية هنا منذ عام 

 P R O F.  G E R D  G R U B E R  ·  E T H I A N U M  C L I N I C  H E I D E L B E R G   

رت المستشفى الخاص  المسافة بين الجامعة والمدينة القديمة في هايدلبيرج، تطوَّ
المفتوحة في العام  في غضون فترٍة قصيرٍة من الزمن لتصبح مركًزا على 

درجٍة عاليٍة من الكفاءة في مجاالت جراحية عديدة. هنا يسعد المريض برفاهية 
م الرعاية الطبية القصوى.  حجرات الفنادق المميزة ممزوجةً مع احترافية مستشفى تقدِّ

كل الحجرات واألجنحة مجهَّزة بتحّكم خاص بدرجة الحرارة وتدفئة لألرضيات 
وحمامات واسعة. يُعنى طاقم الرعاية والعالج الطبيعّي على مدار الساعة بعمل إنعاش 
وتمرينات رياضية للمرضى. ومن جهته يهيم األستاذ جروبر عشقًا بمحل عمله: "من 

خالل الجدران الُمغطاة بالزجاج بالكامل في حجرة العمليات أرى جايزبيرج 
وكونجزشتول. ومع النظر إلى قمم الجبال تزيد متعة العمل أكثر وأكثر." 

األستاذ الطبيب الدكتور جيرد جروبر 
مستشفى إتيانيوم هايدلبيرج 

 Voßstraße
Heidelberg 

-  ) الهاتف: + )
nancy.albrecht@ethianum.de :البريد اإللكتروني

 www.endo-prothese.de
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20        17 “We are extremely careful 
when it comes to treating 
accompanying conditions.”

Today as in the past: Since the beginning of the 1950s, the Department of Ortho-
paedic Surgery at the University Hospital in Dresden has been housed in the 
buildings of the former Royal Saxon Women’s Clinic, which was built in 1903.

“Collaboration between Bavaria and Saxony is as old as German 
unity itself ”, Saxony’s Prime Minister Stanislaw Tillich once 
said. In terms of medicine, Professor Klaus-Peter Günther 
has played a significant role in this partnership – since 2002, 
the Allgäu-born surgeon has been at the helm of the University 
Centre for Orthopaedics and Trauma Surgery (OUC) of the 
Carl Gustav Carus University Hospital in Dresden. The 
rolling of his Rs betrays his origins still, even 15 years since 
leaving – at heart, however, the 57-year-old has long felt more 
like a native Dresdener, with an equal fondness for the Elbe 
and the city’s art treasures. 

When Günther assumed the position of medical director at 
the start of the 2000s, there were still two departments: one 
for trauma surgery and one for orthopaedics. Under close 
coordination, the process of merging the facilities, staff and 
expertise into one unit then began, creating what today is 
the OUC. Orthopaedic surgeon Prof. Günther and trauma 
surgeon Prof. Klaus-Dieter Schaser are its joint directors. 
The merger has brought numerous advantages to patients: 
they can be treated jointly by specialists in orthopaedic and 
trauma surgery – and are assured of dual expertise when it 
comes to their operation. 

In 2015 alone, the specialists in Dresden implanted 1,070 
artificial joints. From a medical perspective, many patients 
present a challenge: “In addition to the problems they have 

T H E  S P E C I A L I S T S  F O R 

C H A L L E N G I N G  C A S E S 

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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"التعاون بين بافاريا وساكسونيا قديم قِدَم الوحدة األلمانية" هذا ما قاله رئيس الوزراء 
السكسوني ستانيسالف تيليش ذات مرة. يساهم البروفسور كالوس-بيتر غونتر بقسط 

كبير من هذا التعاون في المجال الطبي. ويترأس هذا األستاذ المولود في مناطق 
ألغوي منذ عام  المركز الجامعي للجراحة العظمية ولجراحة الحوادث 

)OUC( التابع للمستشفى الجامعي التعليمي كارل غوستاف كاروس في جامعة 
درسدن. أما حرف )الراء( الذي يخرج متدحرجاً على لسانه، فَيَنِّم عن المنطقة التي 
نما فيها وترعرع وذلك حتى خمسة عشر عاماً بعد انتقاله إلى درسدن. ولكن أصبح 
األستاذ ذو األعوام السبعة والخمسين يشعر بانتمائه إلى درسدن، كما يحب مناطق 

نهر "إلبِه" الذي يعبر المدينة، كما يحب الكنوز الفنية التي تضمها. 
عندما استلم غونتر في مطلع األلفية الثانية منصباً طبياً قيادياً كان هناك اثنان من 

المستشفيات الجامعية: أحدهما لجراحة الحوادث واآلخر لجراحة العظام. وبتوافق 
ملموس وحماسة واضحة بين مسؤولي المستشفيين، توحدت الصاالت والموظفون 

والخبرات الطبية أيضاً لتشكل كالً متجانساً تحت اسم المركز الجامعي للجراحة 
العظمية وجراحة الحوادث ))OUC. وعلى رأس هذا المركز يقف بروفيسور 

األمراض العظمية غونتر، وجراح الحوادث البروفيسور كالوس-ديتر شازر سوية 
في مركز القيادة. وقد أتى هذا التوحيد بين المستشفيين بمنافع وميزات كثيرة للمرضى 

من زوار هذا المركز: حيث يعمل على رعايتهم اليوم اختصاصيون بجراحة العظام 
وجراحة الحوادث سوية، بشكل يمنحهم الطمأنينة بفضل الخبرة المضاعفة التي 

تشرف على عملياتهم. 
وقد زرع أطباء درسدن هؤالء في عام  وحده  مفصالً صناعياً. تتطلب 
معالجة الكثير من المرضى عناية دقيقة وجهود كبيرة. ويقول غونتر عن هذا األمر: 
"يعانون باإلضافة إلى آالم الورك أو إلى جانب مشاكل الركبة، من إشكاالت صحية 

عسيرة أخرى".

وفي سياق النقل عن اإلحصائيات يتابع غونتر، بأن العديد من هؤالء المرضى 
تعرضوا مسبقا لنوبات قلبية أو عانوا من اعتالل خثري، أو أيضاً من ارتفاع معدالت 

السكر في الدم بشكل كبير. والمستشفى في درسدن مستعدة تماماً لمرضى من هذا 
النوع. وال بد في هذه الحاالت بالطبع، من تعاون جّراحي زراعة األجهزة التعويضية 

مع أخصائيين في أمراض القلب والكلية واألوعية الدموية من المشافي واألقسام 
األخرى في المجمع الجامعي الطبي. ويستمر غونتر بالقول مؤكداً: "ربما كنا حقاً ال 

نستطيع منافسة العيادات الخاصة من حيث الرفاهية والترف والفخامة، إال أننا في 
المقابل نتفوق من حيث السالمة واألمان الطبي الرفيع". 

يعتني هذا الطاقم في درسدن أيضاً بشكل خاص بأولئك المرضى الذين يشكون من 

 PROF.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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The joint replacement team in Dresden (left to right): 
PD Dr. Dr. Maik Stiehler, Prof. Klaus-Peter Günther, Prof. Jörg Lützner, Dr. Albrecht Hartmann, Prof. Wolfgang Schneiders

“Patients treated here benefit 
from the expertise of both orthopaedic 
and trauma surgeons.”

with their hip or knee, they have other serious health issues”, 
says Günther, citing the statistics. Many have already had a 
heart attack, have coagulation disorders, or excessively high 
blood sugar levels. Here in Dresden, the centre provides the 
perfect setting in which to treat such patients. Günther 
confirms that, to achieve success with an artificial joint, the 
orthopaedic surgeons work with specialists in cardiac, renal 
or vascular diseases from other medical departments of the 
university campus. “We may not have all the luxuries of a 
private hospital, but we make up for this with high standards 
of medical safety.”

The team in Dresden also treats patients whose joints are 
severely deformed. Such expertise is always in demand, especial-
ly in Saxony where an above-average number of people have 
a congenital malformation of the acetabulum, according to 

department director Günther. Another specialisation at the 
centre is total joint replacement for post-traumatic osteo-
arthritis of the knee, which develops after injuries and trauma. 
At other medical centres the proportion of such patients 
totals one to two percent; in Dresden it is ten. In challenging 
cases involving the knee in particular, the specialists in knee 
joint replacement under Professor Jörg Lützner, Director 
of the Department of Arthroplasty at the OUC, like to use 
computer-assisted navigation. In doing so, Lützner has one 
clear goal: “The use of computers means we can position the 
artificial joint more accurately and reliably.” Optimal conditions 
are thus created to ensure longevity of the artificial knee. 

 PROF.  DR.  KLAUS-PETER GÜNTHER ·  DRESDEN   
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Precision: All patients, whether they 
have an artificial joint or not, 
undergo thorough examinations. The 
results are entered into the Dresden 
and national arthroplasty registers.

تشوهات في المفاصل. وهذه الخبرة المعرفية مطلوبة بشكل واسع، ففي ساكسونيا 
بالذات هناك نسبة تفوق المعدل الوطني بوجود تشوهات خْلقية )والدية( وفي تجويف 

مفصل الورك. واختصاص آخر يتميز به هذا القسم، هو تدبير ومعالجة مفصل الركبة 
ما بعد الصدمة، حيث يحدث ذلك مثال بعد اإلصابات والحوادث. إن نسبة المرضى 

المصابين بهذه اإلصابة في المستشفيات األخرى ما ال يزيد عن واحد إلى اثنين 
بالمائة، بينما تصل نسبتها في مستشفى درسدن إلى عشرة بالمائة. ولدى معالجة 

الحاالت الصعبة للركب من هذا النوع، يلجأ جراحو زراعة الركب الصناعية بقيادة 
البروفيسور يورغ لوتسنر مدير مركز البدائل الصناعية في مركز ))OUC، إلى 

اعتماد برنامج الكومبيوتر الذي يتيح اإلحاطة الكاملة بالحالة. ويتابع لوتسنر من خالل 
ذلك هدفاً واضحاً: "من خالل االستعانة بالكومبيوتر نستطيع أن نضع المفصل 

الصناعي في مكانه بكل دقة وبكل ثقة في نجاح العمل."

وبذلك تتوفر الشروط المثالية لدوام المفصل الصناعي لسنوات طويلة. ثم إن خبرة 
طاقم جراحة البدائل الصناعية في درسدن ال تقتصر بالطبع على الزراعة األولى لهذه 

البدائل، بل عند تغييرها أيضاً، إذا ما طرأ عليها بعض الخلخلة أو االلتهاب. وبناء 
على االختصاص الرفيع في مركز ))OUC وبالنسبة لالتصاالت مع جهات من 
مختلف المناطق، فإّن هذه النسبة في ازدياد متواتر. ويشرح لوتسنر ذلك بالقول: 

"يحظى مرضانا بأفضل رعاية ممكنة، وذلك بفضل اعتمادنا في عمليات االستبدال 
المعقدة على بنك عظام حاصل على الترخيص والتصنيف الرسمي، ومن خالل 

الطيف الواسع من األجهزة التعويضية المتاحة، إضافة إلى الخبرات الواسعة التي 
يتمتع بها الجراحون لدينا، سواء في مفاصل الركبة أو في مفاصل الورك". 

 وال بد من القول بأن أخصائيي المفاصل في درسدن قادرون على تأكيد مثل هذه 
المقولة باألرقام الواقعية، حيث أن أطباء مركز األجهزة التعويضية في درسدن 

يعرفون عن مرضاهم بالتأكيد أكثر من أي مستشفى آخر مشابه في ألمانيا. منذ عام 
، أي قبل إنشاء سجل األجهزة التعويضية على مستوى كامل جمهورية ألمانيا 
االتحادية بعشر سنوات تقريباً، ابتدأ سجل بدائل المفاصل الوركية عمله في درسدن. 

ومنذ ذلك الحين، يتم فحص كل المرضى القادمين فحصاً جذرياً وتسجل معلومات 
كثيرة بشكل مشفّر: مثالً حول الجهاز التعويضي المستخدم، حول نشاطات المريض 

قبل زراعة الجهاز التعويضي وبعد ذلك. ويشرح لوتسنر هذه الناحية بالقول: "إن هذه 
البيانات تتيح لنا التعرف على العوامل التشخيصية للوصول إلى نتائج جيدة للعمليات 
الجراحية". وهكذا بات من المعروف من خالل ذلك أّن المريض المتفائل يتالءم بعد 

زراعة الجهاز التعويضي ويكون مرتاحاً أكثر من المتشائم. "إّن لموقف المريض 
تجاه جهاز التعويضي للمفصل تأثيراً أكبر على أدائه الوظيفي من دور اختيار البديل 
أو طريقة الزرع." ويمكن القول إّن للوضع النفسي للمريض وقبوله بحاله، تأثير قد 

يصل إلى عشرة بالمائة على النتائج المرجوة من البديل الصنعي. 
دعامة أخرى في بناء األبحاث التي تتم في هذا المركز في درسدن للمساعدة على 

الوصول إلى حياٍة مريحة ومستقرة، بل ومتناغمة مع هذا الجهاز التعويضي القابع في 
جسم المريض، هي تلك الكفاءة ومعرفة المرضى وتفهمهم بشكل كامل. كذلك فإن 
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The special expertise of the arthroplasty team in Dresden 
extends not only to primary operations, but also to the replace-
ment of loosened and infected implants. Given the high level 
of specialisation at the OUC and its transregional catchment 
area, the number of these procedures being performed is 
steadily increasing. “Thanks to a certified bone bank for 
complex revisions, a wide variety of special implants, and the 
particular experience of our surgeons in treating 
both the knee and hip joint, our patients are guaranteed 
the best possible care”, Lützner explains.

The Dresdener joint specialists can also support such statements 
with statistics, as hardly any other hospital in Germany is so 
well informed about its patients as they are here. Back in 2005 
– so almost ten years before inception of the German Arthro-
plasty Register – the Dresdeners launched their hip register. 
Since then, all patients have been thoroughly examined before 
and after surgery, with a large quantity of anonymised data 
being collected: details of the implant used, activities with the 
old and quality of life with the new joint. “This information 
helps us determine prognostic factors for 
a good surgical outcome”, explains Lützner. It is now known, 
for instance, that a patient who is optimistic will subsequently 
be happier with an implant than one who is pessimistic: “The 
patient’s attitude towards joint replacement has greater 
influence on its functionality than the choice of implant itself 
or the surgical approach.” The results can differ by up to ten 
percent depending on the patient’s disposition. 

Another piece in the puzzle which, according to the research 
conducted in Dresden, leads to a happy life with an artificial 
joint, is competence and knowledge on the part of the patient. 
The information available to surgical candidates is very 
extensive, accordingly. At information evenings, for example, 
former patients describe the treatment processes at the arthro-
plasty centre. Günther and Lützner are convinced by this 
concept: “Those who know what to expect will have 
greater success with their new joint”.

Prof.  Dr .  med. 
Kl aus-Peter Günther
Geschäftsführender Direktor 
UniversitätsCentrum für 
Ort hop ä di e  u n d  U n fa l l -
chirurgie  (OUC)  Dresden 

Prof.  Dr .  med. 
Kl aus-Dieter Schaser 
Ärztlicher Direktor, 

L eiter  ü berreg iona l es  Traum a ze nt rum

Prof.  Dr .  med.  Jörg Lützner 
Leiter  Endoprothetikzentrum, 
Ort hop ä di s c h e r  L e i t e r  S e k t ion  K n i e

Dr .  m e d .  A l b r e c h t  H a rtm a n n
Orthopädischer Leiter  Sektion Hüfte 

Prof. Dr. med. Wolfgang Schneiders
Unfallchirurgischer Leiter  Sektion Hüfte 

Priv. -Doz.  Dr .  med. 
M aik  Stieler ,  PhD
Bereichsleiter  septische Chirurgie 

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus 
an der Technischen Universität Dresden
Fetscherstraße 74
01307 Dresden
Telefon: +49(0)351 4584173
E-Mail: EndoProthetikZentrum@uniklinikum-dresden.de
www.uniklinikum-dresden.de/de/das-klinikum/kliniken-
polikliniken-institute/ouc/zentrum-und-mitarbeiter/
endoprothetik-zentrum
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عرض المعلومات المتوفرة حول العمليات يتناسب أيضاً مع هذا المحيط الواسع. فمثالً 
يقوم مرضى سابقون في "أمسيات استعالمية" بالحديث عن تجاربهم ومسارات 

عالجهم في مركز زراعة أجهزة التعويضية. ويعبر كل من غونتر ولوتسنر عن 
قناعتهما التامة بهذا المخطط: "من يعرف ما الذي يمكن أن يحصل معه، سوف يكون 

لديه فرص أفضل في النجاح والتأقلم مع مفصله الجديد". 

البروفيسور الدكتور الطبيب كالوس - بيتر غونتر
المدير التنفيذي للمركز الجامعي للجراحة العظمية وجراحة الحوادث في درسدن 

 .OUC
البروفيسور الدكتور الطبيب كالوس-ديتر شازر

المدير الطبي، رئيس مركز الصدمات فوق اإلقليمي 
البروفيسور الدكتور الطبيب يورغ لوتسنر

رئيس مركز البدائل الصنعية ورئيس قسـم الركبة في شعبة الجراحة العظمية
الدكتور الطبيب ألبريشت هارتمان

رئيس قسم الورك في شعبة الجراحة العظمية
البروفيسور الدكتور الطبيب فولفغانغ شنايدرس

رئيس قسم الورك في شعبة جراحة الحوادث
المحاضر الجامعي الدكتور الطبيب مايك شتيلر

رئيس قسم الجراحة اإلنتانية

المستشفى الجامعي كارل غوستاف كاروس التابع لجامعة درسدن التقنية

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
   an der Technischen Universität Dresden 

العنوان:
   Fetscherstraße

 مدينة دريسدن 
    ) ( الهاتف: +

  EndoProthetikZentrum@uniklinikum-dresden.de :البريد اإللكتروني
www.uniklinikum-dresden.de/das-klinikum/kliniken-

polikliniken-institute/ouc/zentrum-und-mitarbeite/endoprothetik-
 zentrum

Inviting: The Department is one of the most attractive on the campus of the 
Carl Gustav Carus University Hospital. Refurbished to high standards throughout, 
including patient rooms.
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A  D E D I C AT E D 

I N T E R D I S C I P L I N A R Y 

T E A M

The ability of Orthopaedic Surgery Munich (OCM), since its 
foundation in 2003, to attract such highly specialised doctors 
with outstanding reputations is almost unparalleled. OCM 
thus solidifies its status, time and again, as a pioneering clinic 
in the establishment of new techniques for joint replacement 
and joint preserving surgery.  

Optimised surgical management is one important element 
here for substantially improving recovery. As part of this 
enhanced recovery concept, the anaesthetist and surgeon, 
nursing staff and physiotherapy team coordinate their efforts 
to ensure that treatment results in as few complications and 
little pain as possible, whilst guaranteeing early mobilisation. 
The anaesthetists lay the foundation with a careful anaesthetic 
approach and multimodal analgesia, with minimal use of  
opioids. With minimally invasive approaches, muscle-preserv-
ing surgical techniques and their extensive experience, the 
surgeons ensure that as little tissue damage as possible results. 

To lower the risk of infection, the orthopaedic surgeons 
frequently employ gentle, minimally invasive techniques for 
hip replacement. The implant is placed in the desired position 
without dissecting the muscle groups. The patient therefore 
loses less blood and recovers more rapidly. The risk of the 
implant becoming infected is also reduced. The patient 
benefits enormously from this minimally invasive method, 
especially in terms of early rehabilitation. A number of 
renowned joint replacement clinics have now adopted the 
method. 

“Patients come to us because 
we are highly specialised.”

 O RT H O P Ä D I S C H E  C H I R U R G I E  ·  M Ü N C H E N  ( O C M )   
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Bright and convivial: The reception team ensures that patients always 
feel comfortable, from first consultation to postoperative follow-up.

 O RT H O PA E D I C  S U R G E R Y  ·  M U N I C H  ( O C M )   

بخالف غيرها من المصّحات المتخّصصة، نجحت مصحة جراحة العظام بميونخ 
، في كسب أطباء جّد متخّصصين ويتمتّعون  )OCM(، منذ تأسيسها في عام 

بأحسن صيت. وبالتالي تمكنت المصحة دوما من أن تكون رائدة في إدخال طرق 
جديدة إلجراء عمليات استبدال المفاصل والجراحة المحافظة على المفصل. 

أضف إلى ذلك إدارة مثالية للعملية، مّما يحسن من تعافي المرضى إلى حّد كبير. وفي 
زEnhancedRecovery، يتعاون طبيب التخدير والجّراح،  إطار هذا التعافي الُمعزَّ

والرعاية والعالج الفيزيائي مع بعضهم البعض تعاوناً وثيقاً من أجل عالج دون 
مضاعفات أو ألم ومن أجل تمكين المرضى من القيام بالحركات بعد العملية بسرعة. 

ويضع أطباء التخدير األساس بتخدير لطيف وتسكين متعدد الوسائط دون استخدام 
المسكنات األفيونية. ويحرص الجراحون بفضل تدخالت جراحية ذات التدخل الطفيف 
وباستخدام طرق جراحية محافظة على العضالت وبفضل خبرتهم الكبيرة على التقليل 

ما أمكن من إيذاء األنسجة.
وللحّد من خطر اإلصابة بالتهاب، يُجري أطباء العظام عمليات استبدال مفصل الورك 

غالبا بطريقة لطيفة بإحداث شّق أصغر. ودون فصل العضالت يزرع الجراحون 
الطُّعم في المكان الضروري. وبالتالي يفقد المريض دماً أقل ويتعافى بسرعة أكبر. 

كما يقل أيضا خطر إصابة المفصل االصطناعي بعدوى. ويستفيد المريض من العديد 
من المميزات بفضل تقنية إحداث شق صغير، وخاصة في إعادة التأهيل السريع. وقد 

تَبَنَّت العديد من مصحات استبدال المفصل المشهورة هذه الطريقة في هذه األثناء.

خالل عمليات استبدال المفصل يحتل تسكين األلم الموضعي بالترشيح )LIA( أهمية 
خاصة باعتباره جزءاً من استراتيجية معالجة األلم الحاّد المتعددة الوسائط. وباإلضافة 

إلى التخدير الكلي، يحقن الجراح لهذا الغرض مسكن ألم في مفصل الركبة والورك 
وحولهما. حيث يتراجع خطر حدوث نزيف واحتمالية نقل دم، وتكون األنسجة أقل 
تورما. وألن اآلالم تكون أقل حّدة، بإمكان المرضى الوقوف ألول مرة بعد خمس 

قت هذه الطريقة  ساعات من إجراء العملية. في العديد من الدراسات الكبرى تَفوَّ
بالمقارنة مع الطرق األخرى. كما بيّنت الدراسات أيضا أن المرضى يتماثلون للشفاء 

في وقت أسرع بعد عملية زرع مفصل، إذا عملوا على تحسين القوة والحركية 
والمثابرة قبل العملية بالتمارين المناسبة. لذلك يرتبط ما يدعى بالتدريب الوقائي قبل 

العملية ارتباطا وثيقا بتصّور المصحة. 
عند انتقاء أنواع المفاصل الصناعية يعتمد أطباء مصحة جراحة العظام على األجهزة 
التعويضية المعروفة والذي تم تقييمه. وذلك لسبب وجيه هو أنّه بفضل جراحة العظام 

مصحة متعّددة التخّصصات 
وُمركّزة على التخصص
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“Patient management at OCM is designed 
to ensure that patients receive the ideal care 
before and after surgery.”

During the joint replacement procedure, local infiltration 
analgesia (LIA) is a very important part of the multimodal 
concept for acute pain management. In addition to general 
anaesthesia, the surgeon injects an analgesic agent into 
and around the knee or hip joint. The risk of bleeding and 
likelihood of transfusion are thus reduced, and tissue 
swelling is less pronounced. Less pain means that patients 
can stand up again just five hours after surgery. Various 
large studies have shown that this procedure is superior to 
others. Trials have also demonstrated that patients recover 
more rapidly after joint replacement surgery if they have 
built up their strength, mobility and stamina prior to surgery 
with specific exercises. Early rehabilitation is therefore an 
integral part of the clinic’s concept. 

The surgeons at OCM mainly work with implants that have 
been tried and tested successfully. And for good reason: Their 
seasoned and perfected, yet almost conservative orthopaedic 
techniques are the reason why they are so successful. To 
achieve the best possible outcome, the joint replacement 
surgeons plan the procedure with digital templating on the 
X-ray image. The goal here, primarily, is to determine the 
precise position for the implant, select the appropriate implant 
components, and restore the patient’s natural anatomy exactly. 
Optimal functional results are thus achieved.

The joint replacement specialists at OCM (left to right): 
Prof. Dr. Michael Dienst, Dr. Manuel Köhne, PD Dr. Robert Hube, Prof. Dr. Hans 
Hertlein, Prof. Dr. Thomas Kalteis, Dr. Alexander Kirgis 

 O RT H O P Ä D I S C H E  C H I R U R G I E  ·  M Ü N C H E N  ( O C M )   
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التي تجرى هنا والتي تم تحسينها يدويا ولكن بشكل محافظ وصلنا إلى النّجاح. ولتحقيق 
أفضل نتيجة ممكنة يخطط الجراحون للعملية مسبقا بإنشاء قوالب رقمية على صورة 

باألشعة السينية. وفي هذا اإلطار يعملون على التخطيط الدقيق لموضع المفصل 
الصناعية واختيار عناصر المفصل المناسبة إلعادة بناء التشريح الخاص بالمريض 

بدقة. وهذا يضمن نتائج وظيفية مثلى. 

تحتل المهارات المتخّصصة للجراحين والخبرة والرعاية عند إجراء العملية مركز 
الصدارة من أجل جودة العالج الممتازة، وهي سبب مهم لصيت مصحة ميونخ. 

ولضمان رعاية مثالية وخاصة بالمرضى، تُِعد مصحة العظام من أجل عمليات استبدال 
مفصل الورك حاليا ثماني مجموعات من المفاصل الصناعية من أجل الرعاية األولية 

وعمليات االستبدال. وهي متوفرة في أحجام متفاوتة بدقّة وفي تصميمات مختلفة. 
لكل مريض المفصل المثالي – وقد اعترفت مبادرة )EndoCert( داخل الجمعية 

األلمانية لطب العظام وجراحة العظام ))DGOOC أيضا بالقائمة الكبيرة ألنواع الطُّعم 
- وقدمت شهادة تصديق في عام  لمصحة جراحة العظام بميونخ بتعاون مع 

مصحة سانا خالل المرحلة التجريبية لبرنامج المصادقة باعتبارها أحد مراكز استبدال 
المفصل التي تقدم الرعاية الكاملة. 

بزرع ما يزيد عن  مفصل اصطناعي للركبة وحوالي  مفصل للورك سنويا 
يَُمّكن أطباء مصحة العظام بميونخ مرضاهم من الحركة دون ألم. حيث يجري في 

المجمل ستة أطباء متخصصين عمليات استبدال المفصل. ويرّكزون جهودهم يوماً بعد 
يوم على االستبدال األمثل للركب واألوراك االصطناعية. وقام فريق األطباء عن وعي 

بتحديد مجال العمل الشخصي. فقد أثبتت البيانات في المصادر المتخّصصة أّن 
التخّصص والخبرة المرتبطة به والممارسة اليومية تحّد من حدوث مضاعفات. التقنية 
والطُّعم والجراحون „يعرفون“ بعضهم البعض في ميونخ -سيندلينغ منذ زمن طويل، 

ولقد نجحوا منذ وقت طويل في التحكم في منحنى التعلم لتعاون آمن. 
استبدال المفصل ليس كّل شيء في مصحة جراحة العظام بميونخ. إذ تحتل الجراحة 

المحافظة على المفصل جزءا مهما من العمل اليومي. فإذا نجح األطباء في حماية مفصل 
من االستبدال مدى الحياة، فسيكون هذا هو النجاح األكبر من زرع المفاصل الصناعية 

بشكل مثالي. 

مصحة جراحة العظام بميونخ 
ب. د. ميخائيل دينست

د. منويل كونه
د. روبيرت هوبه

ب. د. هانز هيرتالين
ب. د. توماس كالت آيس

د. أليكساندر كيرغيس
+ البريد   ) (  - München   Bahnhofstraße هاتف: 

اإللكتروني:
ocm@ocm-muenchen.de www.ocm-muenchen.de 

Everyone is welcome: Star skiers, prominent politicians or the public at large – 
every patient receives equal treatment from the specialists at OCM. 
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The professional expertise of the surgeons, along with their 
surgical experience and accuracy, are decisive when it comes 
to treatment of outstanding quality, and a major reason for the 
excellent reputation that has been earned by OCM. 
To guarantee that patients receive the best personalised 
attention, the OCM has eight different implant lines for hip 
replacement which can be used in primary care and revisions. 
Each comprises a range of finely differentiated sizes and 
diverse designs. 
The ideal joint for each patient – the EndoCert-Initiative  
of the German Society for Orthopaedics and Orthopaedic 
Surgery (DGOOC) has also acknowledged the broad portfolio 
of implants, and certified OCM back in 2012 during the pilot 
phase of the certification programme, in collaboration with 
the Sana Hospital, as one of the first joint replacement 
centres to deliver maximum care.

Performing more than 600 artificial knee and approx. 1,000 
artificial hip joint replacements every year, the surgeons at 
OCM offer their patients the chance of pain-free mobility. 
The joint replacement procedures are carried out by a total  
of six specialists. Day by day, they focus their efforts on 
implanting the perfect artificial knee or hip joint. The medical 
team has knowingly restricted its personal remit: Published 
data have confirmed that fewer complications occur as a 
result of specialisation, combined with the requisite experience 
and routine. Technology, implant and surgeons have long been 
a “familiar” fixture in Munich-Sendling; the learning curve 
with regard to safely combining these elements was successfully 
overcome quite some time ago. 
Joint replacement is not the only focus at OCM, however: 
Joint-preserving surgery is an important part of the daily 
routine. Protecting a joint for life against replacement is a 
greater achievement than a perfectly placed implant. 

 O RT H O P Ä D I S C H E  C H I R U R G I E  ·  M Ü N C H E N  ( O C M )   
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OCM Klinik  GmbH
Prof.  Dr .  Michael  Dienst
Dr .  M a n u e l  K ö h n e
PD Dr.  Robert Hube
Prof.  Dr .  Hans Hertlein
Prof.  Dr .  Thom as Kalteis
Dr .  A l e xa n de r  K i rg i s 

Steinerstraße 6
81369 München 
Telefon: +49 (0)89 206082-0
E-Mail: ocm@ocm-muenchen.de
www.ocm-muenchen.de

See legend on page 9
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Latest technology: Imaging methods such as digital X-rays, MRI 
and ultrasound are part of the diagnostic programme at OCM. 
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G L O B A L 

E X P E RT I S E

We like to believe that orthopaedic surgeons have a sporting 
history. At first glance, you might think Prof. Dr. Carsten 
Perka is a professional athlete: almost two metres tall and 
broad shouldered – a former swimmer or rower, perhaps? 
In fact, the medical director of the Center for Musculoskeletal 
Surgery (CMSC) of Charité – Universitätsmedizin Berlin was 
once a successful handball player, even coming second in the 
GDR championships. His sporting career came to an abrupt 
end, however, when he was seriously injured in a skiing 
accident at the age of 15.
 
Following his accident, Perka remained intrigued by the 
human body and its capabilities. The Spreewaldborn surgeon 
recounts that his father, a building contractor, gave him the 
idea to study medicine. His decision to enter into orthopaedics 
proved fortunate as a result of German reunification: when 
Perka applied to Charité in 1989 the run on the renowned 
hospital had not yet started, and he was offered a position 
straight away.

Today, Perka is a specialist in endoprosthetics whose 
professional opinion is respected both in Germany and 
abroad. The 51-year-old has seldom strayed far from Charité: 
it is here where he studied, gained his PhD, became a specialist, 
qualified as a lecturer, and since 2015 has been one of the 
directors of the CMSC. When asked if he ever fancied 
pursuing his talents elsewhere, he states as justification for 

“If you’re convinced you can do it, 
it can be dangerous – to you and the patient.”

A house with history: the Charité dates back to 1710. At the end of 2016, the Bettenhaus 
ward building in Berlin Mitte (right) was reopened after three years of structural renovation.

 P R O F.  D R .  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  B E R L I N   
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هناك اعتقاد شائع عن أطباء العظام بأن لديهم تاريخ في ممارسة الرياضة. من يري 
الدكتور كارستن بيركا للمرة األولى يظن أيًضا أنه قابل العب رياضي محترف. 

رجل عريض المنكبين يبلغ طوله قرابة المترين، فهل كان سبّاًحا أم العب تجديف 
سابق؟ وبالفعل، كان المدير الطبي لمركز جراحة العظام والعضالت بمستشفى 

شاريتيه الجامعي ببرلين في يوم من األيام العب كرة يد ناجح، لدرجة أنه حصل على 
المركز الثاني في جمهورية ألمانيا الديموقراطية السابقة. إال أن مسيرته الرياضية 

انتهت بشكل مفاجئ، حينما أصيب في سن الخمسة عشر عاًما بإصابة خطيرة أثناء 
تزلقه على الثلج.

ظل اهتمام دكتور بيركا بجسم اإلنسان ولياقته مستمًرا حتى بعد اعتزاله الرياضة. 
ويقول الطبيب المولود في منطقة غابات شبريه فالد أن والده، الذي كان يعمل مقاوالً 

في البناء، كان أول من أدخل إلى رأسه فكرة دراسة الطب. ويعود الفضل في اختياره 
لتخصص طب العظام إلى نقطة تحول حدثت في حياته: عندما تقدَّم بيركا عام  

للعمل في مستشفى شاريتيه، لم يكن هناك حينها طلب على هذا المتسشفى زائع 
الصيت حاليًا، فتّم اختياره للوظيفة فوًرا. 

أما اليوم فيعد بيركا اخصائيًا في مجال استبدال المفاصل ويُعتد برأيه الطبي في مجاله 
سواء داخل ألمانيا أو دوليًا. لم يترك الطبيب البالغ من العمر واحد وخمسون عاًما 

مستشفى شاريتيه طول حياته المهنية إال لفترات قصيرة. فهنا درس، وكتب أطروحة 

 P R O F.  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Y  H O S P I TA L  B E R L I N   

 خبير على مستوى عالمي
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replaced. Patients from home and abroad purposely seek out 
the specialist in Berlin if their artificial joint has loosened or 
become infected. “Together with the Endo-Klinik in Ham-
burg, we perform the largest number of complex endopros-
thetic procedures”, the orthopaedic surgeon explains. “We 
also see a lot of patients who have severe, general conditions 
on whom other colleagues are reluctant to operate.” 
Two years ago, the very first specialised university medical 
centre for patients with prosthetic joint infections was 
opened by the Berlin specialists in Germany. Over 90 percent 
of those affected find a cure for their infected joint here; 
worldwide, the recovery rate is between 60 and 70 percent. 

Patients choosing the CMSC for their first implant or sub- 
sequent artificial joint not only benefit from the attention of 
the best surgeons. The Campus Charité Mitte offers Europe’s 
most modern facility for convalescence. The 21-storey ward 
building was reopened at the end of 2016 after three years of 
structural renovation. The state-of-the-art wards and rooms 
are designed with patient comfort in mind; the upper floors 
afford unparalleled views across the capital city.
Orthopaedic surgeon Perka also likes to keep an eye on 
everything. Despite his many years in the job and ever-
increasing experience, the safety of his patients always comes 

his loyalty: “I’m already playing on the best team, so why 
change clubs?” Germany’s largest university hospital offers 
him all the opportunities he needs: he heads a large team 
with many specialists, can partake in high-profile research, 
and work in the clinical setting. 

In 2015 alone, Perka and his colleagues performed 1,355 hip 
and knee replacements. Almost a quarter of these involved 
procedures in which an implant had to be partly or completely 

“The artificial hip is 15 years ahead 
of the knee, and the biomechanics of the 
hip are also more straightforward.”

20        17

Loyal to Charité: Prof. Dr. Carsten Perka is the medical 
director of the Centre for Musculoskeletal Surgery 
(CMSC) at Charité University Hospital in Berlin. 
He also studied here.

 P R O F.  D R .  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  B E R L I N   
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Building a new link: An artificial joint means you can walk freely again without pain – 
but the short distances, such as here between the inpatient facility and campus grounds, 
are still very much appreciated.

 P R O F.  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Y  H O S P I TA L  B E R L I N   

، بعد أن  تّم إعادة افتتاح المبنى الذي يحتوي على  طابقًا في نهاية عام 
استمر تجديده بالكامل ثالثة سنوات. تتوافق غرف هذا المبنى والمعدات الطبية 

الموجودة به مع أحدث االكتشافات الطبية، والهدف من هذا كله هو شعور المرضى 
بالراحة.

كما يمكن المرضى االستمتاع بمنظر فريد من نوعه للعاصمة أثناء اإلقامة بالطوابق 
العليا.

يحب دكتور بيركا النظر لألمور نظرة شاملة. بالرغم من سنوات خبرته العديدة 
والمتزايدة باستمرار، تأتي سالمة المرضى على رأس أولوياته. األمر الذي يجعله 

يرفض أطراف صناعية ال توجد بيانات صالحة من الدراسات السريرية. ومع ذلك، 
عندما يطرأ تطور جديد في مجاله فإنه يتابعه باهتمام ثم يقوم بتطبيقه. على سبيل 
المثال، بدأ مركز جراحة العظام والعضالت بمستشفى شاريتيه قبل ثالث سنوات 

باستخدام نموذج جديد لمفصل ركبة اصطناعي. ويتحدث بيركا عن هذا الجهاز 
التعويضي قائالً: "هذه الركبة االصطناعية هي األقرب تشريحيًا للركبة الطبيعية 

الدكتوراه، وأصبح أخصائيًا، وحصل على األستاذية، ويعمل مع زميل له منذ عام 
 مديًرا لمركز جراحة العظام والعضالت. ألم تراوده فكرة تطوير نفسه في أي 

مكان آخر؟ "إنني ألعب في أفضل فريق، فلماذا أبحث عن فريق آخر؟"

هكذا برر بيركا وفائه لمحل عمله. كما يتيح له أكبر مستشفى جامعي في ألمانيا فرص 
عدة: فهو يقود فريق كبير به العديد من المتخصصين، ويستطيع العمل على أعمال 

بحثية عالية المستوى، فضالً عن ممارسة الطب بشكٍل عملي.

قام بيركا وزمالؤه في عام  فقط بـ  عملية جراحية الستبدال المفاصل 
بالورك والركبة. وفي ُربع هذه العمليات تقريبًا تّم استبدال أحد المفاصل االصطناعية 

كليًا أو جزئيًا.

يبحث المرضى من ألمانيا ومن خارجها عن أخصائي برلين خصيًصا، وذلك عندما 
ترتخي أحد المفاصل االصطناعي أو تحدث التهابات جرثومية علىيها. يقول بيركا: 
"مؤسستنا، إلى جانب مستشفى هامبورج لجراحة استبدال المفاصل هي في المقام 

األول من حيث عدد العمليات الجراحية المعقدة الستبدال المفاصل. يأتي إلينا العديد 
من المرضي المصابين بأمراض عامة خطيرة، ال يريد زمالؤنا اآلخرون إجراء 

عمليات جراحية لهم."

افتتحت قبل عامين في برلين أول وحدة عالجية جامعية في ألمانيا، متخصصة في 
م هذه  عالج المرضى ذوي المفاصل االصطناعية ذات االلتهابات الجرثومية. تُقدِّ

% من المرضى للحصول على مفصل سليم خالي من  الوحدة المساعدة ألكثر من 
.% الجراثيم. تتراوح نسبة الشفاء دوليًا من  إلى 

المرضى الذين يختارون مستشفى شاريتيه لزرع أول مفصل اصطناعي لهم أو 
زراعة مفاصل اصطناعية بديلة ال يتلقون الرعاية الطبية من خالل أفضل الجراحين 
فحسب، بل ينتظرهم في الحرم الجامعي بوسط برلين أحدث مبنى عيادة في أوروبا: 
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first. He will readily reject an implant if valid data are not 
yet available. If he is convinced by a new product, however, 
he will follow its progress with interest – and put it into 
action. Three years ago, for instance, the CMSC introduced 
a new prosthetic knee. “Of all the designs available, this 
implant comes closest to resembling the anatomy of a healthy 
knee”, says Perka with confidence. With previous prosthetic 
knee joints, 10 to 20 percent of patients encountered 
problems. Not a satisfactory figure. But the situation has 
changed with the new artificial joint: “Function and freedom 
of movement are noticeably better for patients than with 
conventional designs.” 

As for the surgical technique, the specialist stays true to 
what he knows. Following a trial phase, for instance, his team 
continues to work without the support of surgical robots. 
The reasoning is simple: “The system achieves no more than 
we can with standard instrumentation”, according to the 
endoprosthetic surgeon. Perka can certainly imagine, 
nonetheless, that he will soon also adapt to modern develop-
ments in this area: “Things will get interesting once the robot 
can support the surgeon with biomechanical data on the 
patient, i.e. suggesting the cutting path and indicating the 
resulting range of movement.” The technology could be used 
primarily in borderline and extreme cases, such as in dancers 
whose hips need to be extremely flexible, without running 
the risk of the implant stem popping out of the socket, or 
the implant and socket coming into contact and thus causing 
excessive abrasion. 

Perka’s surgical results are so good that he is popular with 
many dancers and athletes. They frequently present with signs 
of degeneration which are part and parcel of such extreme 
physical activities: “Rapid movement and stopping abruptly, 
as in handball, can damage the cartilage, resulting in the need 
for an artificial joint”, Perka knows only too well. Never-
theless, he still picks up the ball occasionally.

 P R O F.  D R .  C A R S T E N  P E R K A  ·  C H A R I T É  –  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  B E R L I N   
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See legend on page 9
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للجسم". تراوحت نسبة شكوى المرضى من نماذج الركبة االصطناعية التي 
%، وهي نسبه غير ُمرضية. أّما بعد ظهور المفصل  استخدمت من قبل بين  و
االصطناعي الجديد اختلف األمر: "يشعر المرضى بتحسن ملحوظ في أداء المفصل 

لوظيفته وبالراحة أثناء الحركة، مقارنةً بالمفاصل التقليدية".
وفيما يتعلق بالتكنولوجيا الجراحية، ال يزال دكتور بيركا وفيًا لوسائله التقليدية 

بة. هكذا يجري فريقه العمليات الجراحية، بعد اجتياز مرحلة االختبار، دون  الُمجرَّ
مساعدة روبوتات جراحية. والسبب في ذلك بسيط: " لن تستطيع التكنولوجيا 

مساعدتنا أكثر من األدوات التقليدية"، هكذا برر دكتور بيركا وجهة نظره. لكنه قد 
يتحّول قريبًا الستخدام التكنولوجيا الحديثة: "سيكون األمر مثيًرا عندما يساعد 

الروبوت الجّراح ويمده ببيانات الميكانيكا الحيوية للمريض، وبالتالي يقترح عليه 
مسار التدخل الجراحي، ويعرض له نتائج الجراحة على حركة المريض". يُمكن 

استخدام التكنولوجيا في حاالت استثنائية خاصة، مثل الراقصون الذين يجب أن يتمتع 
خصرهم بمرونة كبيرة، دون أن يخرج جذع العضو االصطناعي من تجويفه، أو 

يحدث احتكاك بين العضو االصطناعي والتجويف فيتآكل أكثر مما ينبغي.
نتائج العمليات الجراحية التي يُجريها بيركا جيدة للغاية لدرجة أن كثير من الراقصات 

والرياضيين يضعون أنفسهم بين يديه. غالبًا ما يأتي هؤالء وهم مصابون بأعراض 
تآكل في المفاصل، بسبب قيامهم بأنشطة حركة شديدة، ويشرح دكتور بيركا ذلك: 

"الحركات السريعة والتوقفات المفاجأة، مثلما يحدث في كرة اليد، تضر الغضروف، 
وتجعلنا بحاجة لتركيب مفصالً اصطناعيًا". بالرغم من ذلك ال يزال بيركا يلعب 

الكرة من حين  إلى آخر.

األستاذ الدكتور كارستين بيركا
المدير الطبي لمركز جراحة العظام والعضالت 
الحرم الجامعي بوسط برلين –  ميدان شاريتيه 

 برلين 
 ) رقم الهاتف: + )

  carsten.perka@charite.de cmsc.charite.de  :البريد االلكتروني
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A protected building: The trademark red bricks of the Charité 
were laid over 100 years ago when the hospital was rebuilt. 



Prof. Heiko Reichel appreciates the importance of healthy 
joints, not only to his patients but also for himself. Every 
year, the medical director of Ulm’s University Hospital for 
Orthopaedics and keen mountaineer is drawn to the Swiss 
Alps. “A range of tightly packed mountains including 
48 four-thousanders, two-thirds of which I have already 
conquered”, the 56-year-old recounts. “Creaking joints are not 
ideal.” Born in Saxony, the surgeon is a former athlete who 
competed in the decathlon at a high level. His sporting 
background led him, as a medical student, directly to 
orthopaedics: “Being injured every now and then, I was keen 
to learn how these wounds could be properly healed.”

The surgeon’s own sports injuries are now a thing of the past. 
Instead, 4,000 patients a year are treated at his hospital. 
Approximately 1,000 of them are given artificial hip and knee 
joints by Reichel and his joint replacement team. Artificial 
knees account for almost half of these – a remarkable figure 
compared to other clinics, where they often make up only a 
third. “Over the years we have accumulated special expertise 
in knee surgery”, Reichel confirms. In this regard, he and his 
team are constantly seeking out new challenges: the aim is 
maximum precision, a deciding factor in terms of positioning 
the knee joint correctly. 

T H E  E X P E RT 
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“Joint replacement has now 
reached extremely high standards; 
making significant improvements 
is a challenge.”
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Orthopaedic outpatients: Every monday and friday, the doctors 
at the department hold a joint replacement and revision clinic.
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ال يُقدِّر األستاذ الدكتور هايكو رايشل قيمة المفاصل السليمة بالنسبة لمرضاه وحسب، 
ولكن بالنسبة له أيًضا. يذهب رئيس قسم العظام بمستفى مدينة أولم الجامعي كل عام 

للتجّول وصعود جبال األلب بسويسرا. ويقول الطبيب البالغ من العمر  عاًما: 
"استطعت صعود  جبل من اجمالي  ارتفاعهم أكثر من أربعة ألف متر وتقع 

هذه القمم كلها قريبة من بعضها البعض. في هذا السياق من الضروري أن تعمل 
المفاصل بشكل فعال قدر اإلمكان." كان الطبيب المولود بوالية ساكسونيا رياضي 

محترف، ومارس رياضة العشاري على مستوى عال. ودفعه ماضيه الرياضي أثناء 
دراسته الطب الختيار تخصص جراحة العظام: "كنت أتعرض لإلصابات بين الحين 

واآلخر، لذلك اهتممت بطريقة عالج هذه اإلصابات بنجاح."
اإلصابات الرياضية التي تعرَّض لها رايشل أصبحت دربًا من الماضي. اآلن يأتي 
سنويًا  مريض داخلي لتلقي العالج في عيادته. يجري رايشل وفريقه الطبي 
حوالي  عملية زراعة مفاصل في الورك والركبة كل سنة. تّم تركيب ركبة 

صناعية في نصف هذا العدد تقريبًا، وغالبًا ال تكون نسبة تلك العمليات سوى ثلث من 
العمليات في العيادات األخرى. يقول رايشل: "تشكلت خبرتنا الخاصة في مجال 

جراحات الركبة على مدار السنين". يسعى راشيل وفريقه الطبي كل يوم من جديد إلى 
تحقيق أقصى دقة ممكنة، والتي تُعد عامل رئيسي كي يؤدي مفصل الركبة دوره 

بشكل صحيح.

بجانب عمليات استبدال مفصل الركبة، صنع أطباء عظام مدينة أولم اسًما لهم في 
مجال تركيب مفصل الورك، بفضل قيامهم بالعمليات مع حماية العظام واالجزاء 

اللينة قدر المستطاع. وهدفهم األساسي هو استعادة الورك لوظيفته بالكامل. تُعد العيادة 
في مدينة أولم الحل األمثل كذلك للمرضى الذين يعانون من خلل التنسج الوركي. 
ويجب أن يحدد األطباء عند هؤالء المرضى، وغالبهم من صغار السن، طريقة 

التعامل مع هذه التشوهات سواء من خالل اإلبقاء على المفصل أو استبداله. كثيًرا ما 
تظهر ظاهرة خلل التنسج الوركي الخلقي بواليتي بادن فورتمبيرج وسكسونيا. 

"نعتني بهؤالء المرضى أكثر من معظم مستشفيات ألمانيا". 
تّم توسيع العيادة الجامعية للعظام ومركز تقويم واستبدال المفاصل عام  تحت 

رعاية رايشل، وأصبحا في مبنى جديد إلى جانب المبنى القديم. توجد وحدة خاصة في 
الطابق الثاني من المبنى الجديد مزودة بــ  سريًرا لعالج المرضى ممن يحب 

الرفاهية. في هذه الوحدة يسود جو فندق راقي، وتسمح النوافذ الكبيرة بدخول الكثير 
من الضوء، كما أن خشب البتوال فاتح اللون والجدران البيضاء الممزوجة باللون 

األخضر توفِّر أناقة اسكندنافية بالوحدة وغرفها الواسعة.
كما تّم توسيع قسم العمليات الجراحية في المبنى الجديد. يعمل رايشل وفريقه الطبي 

6 76 6

    

خبير في جراحات الورك والركبة
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Apart from replacing knee joints, the orthopaedic specialists 
in Ulm have also built a reputation around the implantation 
of new hips: their surgical techniques are designed to preserve 
as much bone and soft tissue as possible. The overriding 
principle is to perfectly restore hip function. Ulm is also the 
right place to be for patients with hip dysplasia. In these mostly 
younger patients, the decision must first be made whether to 
preserve or to replace the joint. As in Saxony, congenital hip 
dysplasia is a common occurrence in Baden-Württemberg. 
“We deal with more of these patients than most clinics 
elsewhere in the country.”

Under Reichel’s guidance, a new unit was added to the 
University Hospital for Orthopaedics in 2010, including the 
Centre for Primary and Revision Arthroplasty. On the second 
floor of the modern facility there is a private ward with 24 

beds to accommodate the clinic’s discerning patients. It has 
the air of a luxury hotel. Light floods in through full-length 
windows, pale birch wood and white walls with a touch of 
green add a Scandinavian flair to the ward and the spacious 
rooms. 

The surgical facilities were expanded with the addition of the 
new unit. Reichel and his team now occupy four state-of-the-
art operating rooms on the fourth floor of the clinic, where 
they implant modern, tried-and-tested artificial joints which 
can last for 20 years or more. The Ulm orthopaedic surgeons 
work on new implant designs together with scientists at the 
Institute of Orthopaedic Research and Biomechanics, just a 
few hundred metres away. “As a result, we know very well 
which implants work and which don’t”, the consultant reports. 
Reichel believes that the development potential for implants 
lies more in refinement than completely new products. In 

“The right diagnosis and tailored 
treatment are the best strategy for 
achieving an optimal result.”

20        17

President of the German Society for 
Orthopaedics and Trauma Surgery:  

Since 2005, Prof. Heiko Reichel 
has been Medical Director of Ulm’s 

University Hospital for Orthopaedics 
at RKU.
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عدوى المفاصل االصطناعية بعد الزراعة في العيادات الجيدة عن واحد بالمئة، 
وهكذا هو األمر في مدينة أولم. ويقول رايشل: "هذا الرقم ال يبدو كبيًرا، ولكن بالنسبة 

لمريض واحد بينة مائة مريض يعتبر كارثة". وأضاف: " إذا تمكنا من حل هذه 
المشكلة والقضاء على هذه النسبة تماًما، سيكون األمر نقلة نوعية في جراحة 

العظام."
وحتى يحدث ذلك، يصب رايشل تركيزه على كلمة السر التي ال غنى عنها للوصول 

إلى أفضل نتيجة ممكنة، وهي: العالج ما بعد العملية. أي شخص يريد أن يحظى بهذا 
العالج سيجده في مكان واحد بمدينة أولم. يمكنهم الوصول إلى قسم إعادة التأهيل في 

العيادة سيًرا على األقدام، ويمكن للمرضى وضع أغراضكم الشخصية في خزانة 
ن مرضى مدينة أولم والمنطقة  متنقلة. يتخصص هذا القسم في مجال العظام. يُثمِّ

م مركز العالج الُمقام  المجاورة الجمع بين العيادة وقسم إعادة التأهيل بمكان واحد. يُقدِّ
على مساحة  متر مربع كل وسائل العالج والجودة، للشفاء وإعادة تأهيل 

بمساعدة ُمعالِجين ومدلكين وُمدربين. كما يساعد الساونا، وحمام السباحة ووسائل 
العالج اليدوي على التعافي والشعور بالراحة.

اآلن في أربع غرف عمليات متطورة ومزودة بأحدث األجهزة التقنية، موجودة 
بالطابق الرابع من العيادة. هنا يقوم االخصائيون بتركيب أطراف اصطناعية حديثة 
بة قادرة على أداء دورها في جسم المريض لعشرين عاًما وأكثر. وعلى بُعد  وُمجرَّ

بضع مئات من األمتار يقع معهد أبحاث جراحات الحوادث والميكانيكا الحيوية، الذي 
احي العظام بمدينة أولم - أطرافًا اصطناعية جديدة.  يختبر علماؤه - بالتعاون مع جرَّ

ويقول رئيس القسم: "هكذا نستطيع التمييز بين األطراف االصطناعية الصالحة وغير 
الصالحة لالستخدام".

بالنسبة لرايشل يكمن تطوير إمكانات األطراف االصطناعية في التفاصيل الدقيقة 
أكثر من استخدام أطراف أخرى جديدة. على سبيل المثال يبحث أطباء العظام في 

القسم البحثي بالعيادة عن طرق جديدة رائدة لطالء األطراف االصطناعية. فهل 
يتكيف الطرف االصطناعي المصنوع من التيتانيوم أسرع عند طالء سطحه بعوامل 

تساعده على النمو؟ هل طالء األطراف االصطناعية طالًء خاًصا بالمضادات الحيوية 
يمنع انتشار الجراثيم المسببة لعدوى المفاصل على سطح هذه األطراف؟ تقل نسبة 

Scandinavian flair: With an interior of wood, green and white accents, 
and an abundance of glass, it’s easy to forget that you’re in a hospital.
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their own research department, for example, the orthopaedic 
specialists are investigating advanced coatings. Will a titanium 
implant be incorporated more rapidly if its surface is treated 
with growth factors? Do special coatings with antibiotics 
prevent germs which cause joint infections from settling on 
the surface? The infection rate is less than one percent at 
good hospitals, Ulm included. “That may not sound like 
much, but for the one patient in a hundred it’s a disaster”, as 
Reichel puts it. “It would be a quantum leap in orthopaedics 
if we were to get a handle on this issue.”

Until then, Reichel counts on another element that is 
indispensable to perfect results – follow-up care. Patients can 
opt for continued care under one roof in Ulm: after depositing 
their belongings in a mobile wardrobe, patients can walk to 
the hospital’s own rehab unit, which is specialised in the care 
of orthopaedic patients. The combination of clinic and rehab 
is very much appreciated by patients from Ulm and the 
surrounding areas in particular. The therapy unit, with 
2500 m2 of space, has every possible amenity and refinement 
for getting patients back on their feet with the support of 
therapists, masseurs and sports coaches. A sauna, swimming 
pool and manual therapy also aid in recovery and well-being.

“It’s my job to agree with the patient on the appropriate 
solution – one that considers his age, degree of physical 
activity, the existing damage and the plans for his future life”, 
says Reichel, who is also president of the German Society for 
Orthopaedics and Trauma Surgery. The solutions are varied: 
there are patients with joint problems, for instance, who are 
advised by Reichel to undergo conservative treatment or a 
joint-preserving operation. If the arthritis in the hip or knee 
is advanced, Reichel implants a new artificial joint. Despite 
this, patients can traverse the Alps if they are in good condition 
and stick to good trails.  
  

Univ. -Prof.  Dr .  med. 
Heik o Reichel
Ärztlicher Direktor
de r  Ort hop ä di s c h e n 
Universitätsklinik  Ulm a m R K U

Oberer Eselsberg 45
89081 Ulm
Telefon: +49 (0)0731 177-1102
E-Mail: claudia.schmidt@rku.de
www.rku.de/index.php/fachbereiche2/orthopaedie

See legend on page 9
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األستاذ الدكتور هايكو رايشل 
المدير الطبي للعيادة الجامعية للعظام بمدينة أولم التابعة لجامعة روبريشت كارلس في 

هايدلبرج

 شاره أوبرير أيسلبيرج –  مدينة أولم – 
-  ) رقم الهاتف: + )

البريد اإللكتروني: 
claudia.schmidt@rku.de

orthopaedie/www.rku.de/index.php/fachbereiche

يقول رايشل الذي يشغل أيًضا منصب الرئيس الحالي للجمعية األلمانية لجراحات 
العظام والحوادث: "وظيفتي هي مساعدة المريض على اتخاذ القرار الصائب الذي 
يُناسب عمره ومستوى النشاط الحركي الذي يقوم به، واالصابات التي يعاني منها، 

وخطة حياته". توجد العديد من الحلول المختلفة لكل مريض: فهناك مرضى يعانون 
من مشاكل في المفاصل ينصحهم أطباء العظام بطريقة عالج ُمحافظة أو بالتدخل 

الجراحي المحدود مع اإلبقاء على المفصل. أّما إذا كان التآكل في مفاصل الورك أو 
الركبة كبيًرا، يقوم رايشل بتركيب مفصل اصطناعي جديد لمرضاه. وعندما تتحسن 

حالة المريض سيكون بمقدوره عبور جبال األلب، حينما يكون الطريق مناسبة ومهيأة 
أيًضا.

University orthopaedic department: Treating roughly 
12,000 outpatients and 4000 inpatients every year.
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Always there: Patients get to know their surgeons personally at OrthoPraxis 
Munich-Gräfelfing. The friendly staff are always glad to answer any questions.

On the western edge of Munich, in the heart of the leafy 
suburb of Gräfelfing, you will find the spacious Wolfart-
Klinik – a clinic for affiliated doctors with a long tradition 
of providing first-class medical treatment in a number of 
surgical specialties. Among the surgeons operating here are 
Dr Konrad Scheuerer and Dr Ulrich Bader from the nearby 
OrthoPraxis. With its total of approximately 1,000 implant-
ed hip and knee joints every year, the practice is one of the 
largest for joint replacement in Munich. 

Scheuerer and Bader are renowned for their minimally 
invasive surgical approach to implanting artificial hip joints, 
known as the Yale technique. Patients travel from all over 
the world to be treated at OrthoPraxis in Gräfelfing, the only 
centre in Germany to offer this procedure. The technique 
was developed at the end of the 1990s by US-American 
orthopaedic surgeon Jack Irving, of the illustrious Yale Uni-
versity in New Haven (Connecticut). Having returned from 
a study visit to the USA in 2003 with the Yale technique, 
the OrthoPraxis surgeons have since used the procedure to 
implant 8,000 artificial hip joints. 

The special feature of this technique is the method of 
incision: to achieve an optimal view of the joint, the surgeons 
make not one, but two mini-incisions. They implant the cup, 

A  W I N N I N G  T E A M
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20        17 “By carefully sparing the muscles that stabilise the hip using 
the Yale technique, patients can place weight on their new joint 
straight away.”
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في الضاحية الغربية لمدينة ميونخ، في قلب المنطقة الخضراء لغريفلفينغ، تقع 
البنايات الرحبة لمصحة فولفارت كلينك. حيث تُقّدم مصحة األطباء المستقلين الغنيّة 
بالتقاليد خدمات طبية رفيعة المستوى في تخصصات جراحية مختلفة. وهنا يُجري 

عمليات أيضا كّل من الدكتور كونراد شويرار والدكتور أولريش بادر من عيادة 
جراحة العظام الموجودة بالقرب من المصحة. فبزرع ما يناهز  مفصل للورك 

وللركبة سنويا تُعّد العيادة من أكبر مراكز جراحة استبدال المفاصل في ميونخ. 
يشتهر الدكتور شويرار والدكتور بادر بتَبنِّي طرق جراحية ذات التأثيرات القليلة عند 

زرع مفاصل الورك االصطناعية، وهو ما يُعرف بتقنية ييل. ويَفد على غريفلفينغ 
مرضى من جميع أنحاء العالم لزيارة عيادة جراحة العظام، إذ ال تتوفر هذه الطريقة 

إالّ في هذا المكان فقط في ألمانيا. لقد قام جراح العظام األمريكي جاك إرفينغ من 
 . جامعة ييل المشهورة في نيو هيفن )كونيتيكت( بتطوير هذه التقنية نهاية عام 

وجلب أطباء عيادة جراحة العظام تقنية ييل في عام  من الواليات المتحدة 
األمريكية خالل إقامة دراسية بها، ومنذ ذلك الحين، أجروا  عملية زرع 

لمفصل الورك باستخدام هذه الطريقة. ما يميّز هذه الطريقة هو الشّق الجراحي. فمن 
أجل الحصول على مظهر مثالي للمفصل، ال يُحدث الجراحون شقاً واحدا بل شقين 

صغيرين. حيث يُستخدم الشّق األمامي لزرع تجويف المفصل. ويستخدم الشّق الخلفي 
لزرع الساق المفصل. يوضح الدكتور شويرار قائال „بهذه الطريقة أحصل على 

7 37 2

    

فريق من أجل النجاح
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or socket, through the incision at the front, and the stem 
through the incision at the back. “In such a way, I have a clear 
view of the surgical site and do not need radioscopy during 
the operation to help with the exact positioning of the joint”, 
Scheuerer explains. The weight-bearing tissue structures are 
not damaged. Bleeding is reduced, patients have less pain, and 
recovery is faster. One particular advantage: “Physically active 
people benefit from a much shorter period of postoperative 
rehab and can return to work sooner.” A study has shown that 
strengthening of the muscles in the hips shortly after surgery 
with the Yale technique is far better than with conventional 
methods. “This would suggest that the technique also has a 
lasting positive effect on the overall outcome”, according to 
the experienced orthopaedic surgeon. 

As regards the implants preferred by the surgeons at Ortho-
Praxis, they tend to rely on those that have proved most 
successful. “Modern titanium implants with bearing surfaces 
made from ultra-hard ceramic and highly cross-linked plastics 
can be expected to give the hip 15 to 20 years of service”, 
Scheuerer’s colleague, Ulrich Bader, explains. He describes 
himself, smiling, as a true “practice growth”: having completed 
the majority of his specialist training at OrthoPraxis and 
WolfartKlinik, he became a practice partner at the beginning 
of 2015. Together, the orthopaedic surgeons see themselves as a 
mutually beneficial partnership – operating to the highest 

“We believe it is important for the surgeon to 
keep a close eye on the joint replacement 
postoperatively.”

20        17

A finely tuned team: Dr Ulrich Bader (left) 
and Dr Konrad Scheuerer have known 
each other for many years and became 
practice partners at the beginning of 2015.
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مظهر مثالي في موضع الجراحة وال أحتاج إلى التنظير باألشعة السينية أثناء العملية 
لزرع المفصل بشكل مضبوط“. وتبقى بنيات األنسجة الحاملة سليمة. كما يَحدث 

نزيف أقل ويشعر المرضى بألم أقّل ويتماثلون بسرعة للشفاء. ما يميّز هذه الطريقة 
خاصة هو أنه „بإمكان األشخاص الذين يقومون بنشاط جسدي تخفيض فترة إعادة 

التأهيل التي تلي العملية والعودة إلى وظائفهم بسرعة أكبر“. وقد أظهرت دراسة أن 
تطّور قدرة عضالت الورك بعد إجراء العملية بتقنية ييل بقليل يكون أفضل منه بعد 

التدخل الجراحي التقليدي. وأضاف جراح العظام الخبير قائال „وهذا يشير إلى أّن 
لهذه الطريقة أيضا تأثير إيجابي دائم على النتيجة ككّل“.

وبالنّظر إلى األعضاء االصطناعية التي تّم زرعها، ال يلجأ جّراحوا عيادة جراحة 
العظام إالّ للمفاصل الصناعية اآلمنة. وأوضح أولريش بدر، زميل الدكتور شويرار، 

قائال أّن „األطراف االصطناعية الحديثة المصنوعة من التيتانيوم مع العناصر 
االنزالقية المصنوعة من السيراميك الفائق الصالبة ومواد بالستيكية عالية التشابك 

تمكن من توقع مدة بقائها على الورك لمدة طويلة تتراوح بين  و سنة“. إّن 
الدكتور بادر „ابن العيادة“ حقا، كما يصف نفسه هو مبتسما. فقد تابع قسما كبيرا من 

تكوينه التخّصصي في عيادة جراحة العظام وفي مصحة فولفارت كلينك، وأصبح 
. ويعتبر جّراحي العظام نفسهما فريقا يستفيد  شريكا مهنيا منذ بداية عام 

بعضهما من بعض.

حيث يُجري المرء العملية على مستوى رفيع ويتوفر بجنبه على زميل يتبادل معه 
األفكار ويتشاور معه ويطّور الخبرة المشتركة. 

وكمركز معتمد متخصص في جراحة استبدال المفصل، يقدم عناية قصوى، يُجري 
الفريق باإلضافة إلى أّول زرع للمفاصل االصطناعية عمليات تغيير المفصل بانتظام 
أيضا بعد حدوث ارتخاء طاهر ويَستبدل المفاصل عند اإلصابة بااللتهابات. وإلجراء 

عملية مثالية في حالة اإلصابة بتعفن يتعاون الطبيبان مع مختبر مشهور في 

Under one roof: Modern diagnostic testing is part of the elaborate 
treatment plan for artificial hip or knee joint replacement.

هامبورغ. فقد أوضح الدكتور بادر قائال „يقدم لنا علماء األحياء الدقيقة المشورة عند 
انتقاء المضاد الحيوي المالئم وحول عالج الجرح“. على هذا النحو تراجع استهالك 
المضادات الحيوية في عيادة جراحة العظام بوضوح في السنوات الخمس األخيرة. 

وقد ساعدت التقنيات الحديثة على زيادة تخفيض خطر اإلصابة بالتعفن. وبالتالي 
يستخدم الطبيبين في جراحات استبدال المفصل خوذات طبية سميكة، ويتم تكييف 

حجرة العمليات باستخدام تقنية التدفق الصفائحي. ويُبرز الدكتور بادر األساس العلمي 
لهذه اإلجراءات قائال „تتوفر معطيات دراسية واضحة تكشف عن إمكانية تخفيض 

عدد حاالت اإلصابة بالتهابات أثناء العملية بهذه الطريقة.“
مميزات إضافية لعيادة جراحة العظام: يتولى الجراحون شخصيا العناية بالمرضى 
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standards and having a colleague with whom to discuss and 
exchange information and ideas, and build on shared 
expertise.

As a certified, full-service joint replacement centre, the clinic 
not only manages the primary implantation of artificial joints. 
Revision operations are also performed routinely after aseptic 
loosening of an implant or joint infection. To ensure that the 
conditions for surgery in the event of infection are ideal, the 
two surgeons work with a renowned laboratory in Hamburg. 
“The microbiologists advise us on the appropriate choice of 
antibiotic and wound management”, Bader explains. As a 
result, the use of antibiotics at OrthoPraxis has decreased 
considerably in the last five years. 

New methods are helping to further reduce the risk of 
infection. During joint replacement procedures, the two 
surgeons are rigorous when it comes to the use of sterile 
surgical helmets. The operating room, moreover, is equipped 
with a laminar flow system. Bader accentuates the scientific 
background to this concept: “There are unequivocal study 
data to confirm that the rate of intraoperative infections can 
be minimised in such a way.”

Another feature at OrthoPraxis is patient follow-up, which is 
managed personally by the surgeons. “This is very important, 
three months after surgery in particular”, Bader states, “as 
patients can then again increase the amount of exercise they 
are getting with their operated joint. We want to experience 
this event with the patient and accompany them on their safe 
and successful journey.” 

Continuity of patient care was introduced by Scheuerer when 
he co-founded OrthoPraxis in 1998 after working for several 
years as a senior physician at the Red Cross Hospital in 
Munich. “Back when I was studying, I already knew that I 
wanted to go into orthopaedics”, the 53-year-old says today. 
“The intricacy, the angles and ranges of motion, and the 
predictability of joint replacement have always fascinated 
me.” As a younger man, he gave up studying music to move 
into medicine. But he never abandoned music entirely: Scheu-
erer continues to play the trombone in various doctors’ 
orchestras today. “It makes a nice change from replacing 
joints!”

Dr .  m e d .  K on r a d  S c h e u e r e r
Dr .  m e d .  U l r ic h  B a de r
Ort ho P r ax i s
Orthopädische 
Praxisgemeinschaft Gräf e lfi ng

Bahnhofstraße 5
82166 Gräfelfing
Telefon: +49 (0) 89 898202055
E-Mail: info@ortho-graefelfing.de
www.ortho-graefelfing.de

See legend on page 9
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بعد العملية. حيث أوضح الدكتور بادر قائال „يكتسي هذا األمر أهمية خاصة في 
الثالثة أشهر التي تلي العملية“، „وبعد ذلك بإمكان المرضى زيادة أنشطتهم بالمفصل 
المزروع مرة أخرى. نحب أن نشارك المرضى هذه اللّحظة ونرافقهم بنجاح وثقة في 

طريقهم.“
 أنشأ الدكتور شويرار الرعاية المتواصلة للمرضى عندما أّسس عيادة جراحة العظام 
في عام  بعد مزاولة وظيفة طبيب مشرف لسنوات عديدة في مستشفى الهالل 

األحمر في ميونخ. قال الدكتور الذي يبلغ من العمر  سنة اآلن „في مرحلة 
الدراسة كان يبدوا جليّا أنني سأصبح جّراح عظام.“ „فقد سحرتني منذ البداية الدقة 
والزوايا ودرجة الحركة وقابلية التخطيط في جراحة استبدال المفصل.“عندما كان 

شابا أنهى شويرار دراسة الموسيقى من أجل الطب. لكنه لم يتخلى عن الموسيقى قَط، 
حيث يعزف على آلة الترومبون إلى هذا الحين في أوركسترات مختلفة خاصة 

باألطباء. „إنّه توازن رائع لجراحة استبدال المفاصل. 

د. كونراد شويرار
د. أولريش بادر

عيادة جراحة العظام
فريق عيادة جراحة العظام غريفلفينغ 

 Bahnhofstraße
Gräfelfing 

info@ortho-  :البريد اإللكتروني  +  ) هاتف:   )
graefelfing.de

www.ortho-graefelfing.de 

Idyllic: The WolfartKlinik for affiliated doctors, only a few hundred metres 
away from OrthoPraxis, offers modern facilities at a clinic steeped in tradition.
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E V E R Y T H I N G ’ S 

J U S T  R I G H T

20        17 “Orthoparc Klinik stands for excellent treatment, 
rapid and almost painless recovery, and highly 
personalised care.”

For five years now, Professor Joachim Schmidt has been 
living his dream: the Orthoparc Clinic in Cologne. “From 
the premises to the team, everything here is exactly what 
I wanted for my patients”, says the Medical Director of 
Orthoparc Clinic and head of the endoprosthetics depart-
ment with delight. Before becoming director of the clinic, 
the Cologne-born specialist spent 13 years as senior 
consultant at a nationally acclaimed orthopaedic hospital.

A total of 46 beds, 16 specialists and 5 departments, with 
almost 100 staff attending to the patients. Excellent health 
care is provided by an outstanding medical team at Ortho-
parc Clinic in a friendly, attentive environment. 
The doctors willingly engage with patients, just as naturally as 
the physiotherapists who patiently provide instruction and 
the nursing staff who always have the time for a friendly chat. 

Schmidt is a surgeon who specialises in hip and knee replace-
ments, particularly in the elderly, and in the treatment of 
problematic cases such as loosened prostheses or fractures 
with artificial prostheses in situ. His treatment outcomes in 
hip and knee replacement, according to the BQS Quality 
Report, are far superior to the national average in Germany. 
His three surgical consultant colleagues at the clinic, along 
with their teams, deal with every other orthopaedic speciality: 
foot and ankle surgery, spinal surgery, sports trauma surgery, 
hand orthopaedics, arthroscopy of the knee and shoulder 
surgery. “Our aim, from the very beginning, was to treat all 
types of musculoskeletal problems and disorders”, Schmidt 
explains. 

 P R O F.  D R .  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  K L I N I K  ·  K Ö L N   
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Where patients feel at home: “As a patient, I felt I received outstanding care and at-
tention, along with answers to all my questions”, writes one patient in the guest book.

منذ خمسة أعوام يعيش البروفيوسر الدكتور الطبيب يواخيم شميت ُحلَُمه. مستشفى 
أورتوبارك في كولونيا. ويقول المدير الطبي لمستشفى أورتوبارك ورئيس األطباء 
في قسم المفاصل الصناعية البديلة سعيدا: "كل شيء هنا، من الصاالت إلى الطاقم 
الطبي، كما أحببت وكما كنت أحلم من أجل المرضى". وقبل أن يصبح مديراً لهذه 
المستشفى عمل األستاذ الدكتور شميت، وهو المولود في مدينة كولونيا، لمدة ثالثة 

عشر عاماً كرئيس لألطباء في مستشفى جراحية معروفة على الصعيد الوطني. 
تضم المستشفى  سريراً و طبيباً وخمسة أقسام إلى جانب مائة من العاملين 

الذين يسهرون على راحة المرضى. وباإلضافة إلى الخدمة المثالية الطبية التي يقدمها 
طاقم ممتاز من األطباء تؤمن مستشفى أورتوبارك جواً حميماً ولطيفاً جداً. ومن 

األمور الطبيعية جداً أن يسعى األطباء إلى التحدث مع المريض، وأن يقوم المعالجون 
الفيزيائيون بكل صبر وأناة باإلشراف على التمارين، وكذلك طاقم الرعاية والتمريض 

الذين ال يتوقف عن الكالم الودود مع المرضى. 
يتجسد مجال اختصاص الجراح شميت في زرع المفاصل الصناعية في مفاصل 

 P R O F.  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  C L I N I C  C O L O G N E  

    

كـل شيء مناسب تماما!
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Prof. Joachim Schmidt is head of the 
department of hip and knee endoprosthetics. 
The orthopaedic surgeon has completed more 
than 12,000 hip and knee replacements and 
is one of the most experienced surgeons in the 
whole of Germany.

“Orthoparc Klinik stands for excellent treatment, 
rapid and almost painless recovery, and highly 
personalised care.”

All patients, regardless of the complexity of their symptoms, 
therefore benefit from the outstanding expertise and 
excellent treatments on offer at Orthoparc Clinic. Patient 
feedback has revealed that this is a winning combination: 
many patients appreciate the relaxed surroundings in addition 
to rapid recovery. As one lady reports in the guest book: 
“If I had known how little pain there would be, I would have 
had surgery much sooner.” 

Rapid recovery: The course of treatment that patients undergo 
in association with joint replacement is optimised along the 
lines of the “Rapid Recovery” medical programme: surgical 
methods that are safe and incur minimal pain combined with 
rapid postoperative mobilisation ensure that patients can 
return home or be transferred to rehab after only a few days. 

Schmidt: “Prior to surgery, hardly anyone expects to be back 
on their feet so soon after their operation. Yet the ability to 
indeed stand up just four hours after surgery brings a feeling 
of pure euphoria – and also offers sustained motivation for 
ongoing recovery.” At present, 36 hospitals in Germany 
employ the Rapid Recovery concept. Orthoparc Clinic is 
one of two international reference hospitals in Germany.

Optimised pain management: Orthoparc Clinic is the first 
private clinic with TÜV accreditation for the treatment of 
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All patient rooms are pleasantly appointed with every modern comfort.

الركبة والورك لدى المرضى المسنين على وجه الخصوص، وفي معالجة الحاالت 
اإلشكالية كالتخلخل أو الكسر الذي يمكن أن يحدث في هذه المفاصل الصناعية 

المزروعة. وتذكر مؤسسة BQS في تقريرها حول الجودة أن نجاحات البروفيسور 
شميت في عالجه لمفاصل الركبة والورك تقع في سلّم األفضليات فوق المستوى 

الوسطي الوطني األلماني بشكل واضح. ويغطي زمالؤه الثالثة اآلخرون، رؤساء 
األطباء، مع طواقهم الطبية، كل مجاالت الجراحة العظمية األخرى: جراحة مفاصل 

القدم مفصل الكاحل، وجراحة العمود الفقري وطب الرياضة، علم عظام اليد، 
وجراحة الكتف، وكذلك تنظير الركبة. ويقول شميت: "منذ البداية كان هدفنا معالجة 

كل اإلشكاليات واألمراض التي تصيب الجهاز الحركي".

لذلك فإّن كل مريض، بغض النظر عن تعقيدات الشكوى، يجد في مستشفى 
أورتوبارك الخبرة الممتازة والعالج المناسب. واالتصاالت أو المراسالت التي يقوم 
بها المرضى بعد شفائهم تؤكد هذا النجاح، فهم يشكروننا على العالج والمعاملة التي 

تلقوها في عياداتنا وعلى الشفاء السريع، وقد كتبت إحدى المريضات في سجل 
الضيوف: "لو عرفت مسبقاً أّن األلم سيكون قليالً إلى هذه الدرجة، لكنت أقدمت على 

هذه العملية منذ زمن طويل". 
شفاء سريع: يكون عالج المرضى الذين يحتاجون إلى مفصل ركبة صناعي، وفق 

برنامج طبي سريع "شفاء سريع". نقوم بعملية جراحية سريعة وأمينة وقليلة األلم، 
وعمل سريع في تركيب المفصل، ثم نعمل على شفاء المريض ونقاهته بسرعة 

لنرسله بعد أيام قليلة إلى داره أو إلى منتجع للنقاهة والراحة إذا أراد. 
ويؤكد شميت: "قليلون هم الذين يصدقون أن المريض سيقوم بأولى خطواته خالل 

وقت قصير بعد العملية. ولكن فعالً عندما يقف المريض على رجليه بعد انقضاء أربع 
ساعات فقط على نهاية العملية فإّن اإلحساس يكون حقاً نشوة وابتهاجاً. وهذا التحفيز 

يستمر متواصالً خالل المراحل التالية من فترة الشفاء والنقاهة". في هذه األثناء 
تستخدم ست وثالثون مستشفى في ألمانيا برنامج "الشفاء العاجل" كما أّن مستشفى 

أورتوبارك هي واحدة من عيادتين اثنتين ذات مرجعية دولية في ألمانيا. 
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Rapid recovery: Rapid recovery is standard practice at Orthoparc Clinic. The outcome 
of treatment on the whole is often better because patients are back on their feet with 
greater speed and efficiency.
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تدبير مثالي لآلالم: إن مستشفى أورتوبارك هي أول مستشفى حصلت على شهادة 
"االختبار التقني" TÜV لمعالجة اآلالم الحادة كما حصلت للمرة الثانية على ميدالية 

QUIPS لتحسين نوعية أساليب معالجة اآلالم. ويؤكد شميت في هذا المجال أّن 
"جميع المرضى في وضع مثالي ال يشعرون باآلالم في كل مراحل العالج". أما 

بالنسبة للسؤال حول أفضل األساليب المستخدمة في إجراء العمليات الجراحية فإّن 
شميت يدافع عن األساليب التي اختبرت وتم التأكد من جودتها ويقول: "ال بد لكل 
ابتكار جديد من تجربة عشرة أعوام على األقل حتى نتأكد من أنه يفي بما يعد من 

% من مفاصل الورك الصنعية التي يركبها مع طاقمه  , تحسن". ويذكر شميت أن 
بأساليب مختبرة وموثوقة، ال تزال في وضع مثالي وكاملة األداء بعد عشرة أعوام من 

تركيبها. وكذلك األمر بالنسبة لمفاصل الركبة الصناعية. وعلى المنتج الجديد في 
مجال األدوات المستخدمة أن يثبت جودة على هذه الشاكلة حتى يوليه الجراح 

اهتمامه، وشعاره في العمل: " الطرق واألساليب المختبرة التي أثبتت موثوقيتها، مع 
الخبرة الجيدة الواسعة، تشكل مجتمعة ضمانة الوصول إلى أفضل النتائج". 

وبالمقابل يصف شميت جراحات التدخل الطفيف على أنها أحد االبتكارات األفضل 
في مجال الطب الحديث، ويقول: "حتى عمليات الورك، يمكننا اآلن أن نقوم بها بالحد 
األدنى من العمل الجراحي، وهذا بمثابة هدية للمرضى". ولكن التدخل الجراحي ذات 
التوغل الطفيف ال يعني قطعاً أّن ندبة العملية ستكون ثالث نقاط صغيرة فقط، "بل إن 

ندبة العملية يمكن أن تصل حتى عشرة سنتيمترات، وإال لما كان باإلمكان إدخال 
الورك الصناعي. ولكن هذا يعني صيانة العضالت تماماً وعدم المساس بها وهذا 

يساعد كثيراً على انتظام المفصل الجديد في عمله الوظيفي. كذلك األربطة تبقى سليمة 
ويبقى معها جهاز االرتباط سليماً. هذه التدخالت الجراحية بحدها األدنى تحافظ على 

األنسجة أيضاً وهذا ما يجعل الشفاء يتقدم سريعاً بوضوح". 

ماذا يقول هذا الخبير حول الرأي المسبق والمجحف من أّن الكثير من عمليات تركيب 

acute pain, and has already received the QUIPS medal a second 
time for quality improvement in pain management. “Ideally, 
patients remain free of pain through all phases of treatment”, 
Schmidt explains. As to questions of the best surgical procedure, 
however, Schmidt tends to stick to what 
is tried and tested: “New developments are seen to deliver 
on their promise only after ten years at the earliest.” Of 
the artificial hips upon which his team currently relies, 
98.9 percent are still fully functional after ten years. The same 
can be said for knee replacements. Such quality must first 
be surpassed by a new product before it can be considered by 
the surgeon. In his experience, “proven methods, together with 
vast experience, deliver the best results.”

Schmidt describes minimally invasive surgery, on the other hand, 
as one of the best innovations of modern medicine: “Today, we 
can also use minimally invasive methods on the hip. To patients, 
this is a true gift.” Minimally invasive, in 
this instance, does not mean a surgical scar consisting of only 
three small incisions. “The surgical scar can by all means be ten 
centimetres long – otherwise the new hip could not be implan-
ted. All the muscles can be preserved during the operation, 
however. This is crucial to the function of the new joint. The 
ligaments are also spared, along with the natural supporting 
structures. The procedures are gentle on all the tissues, and 
recovery is decidedly faster.”

What does the expert have to say about the preconception that 
these days many hips comes under the knife too readily? “The 
quality of life of the patient is the deciding factor”, explains the 
surgeon, adding: “Quality of life often suggests, of course, that 
you want to be free of symptoms. However, if patients say that 
they can manage perfectly well but would prefer to be more 
active, this is a desire for greater quality 
of life. Surgery must certainly be considered in such a case.” Ulti-
mately the operation takes only 45 minutes – ideally, 
the benefit should last a lifetime. “Playing golf, hiking and skiing 
– none of these activities present a problem”, Schmidt explains.

The Cologne-born specialist keeps himself in shape on his 
bicycle, cycling 15 kilometres to and from the clinic every day. “It 
helps clear my head, whilst keeping me fit for my favourite 
pastime: operating.” 

 P R O F.  D R .  J O A C H I M  S C H M I D T  ·  O RT H O PA R C  K L I N I K  ·  K Ö L N   
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www.orthoparc.de

See legend on page 9
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الورك الصناعي تتم قبل أن تكون هناك حاجة فعلية لها؟ "إّن أسلوب ونوعية حياة 
المريض لهما دور كبير في ذلك" يقول الجراح ويتابع: "نوعية الحياة تعني غالباً أن 

أكون بالطبع بال ألم أو شكوى، أما إذا قال المرضى أنهم مرتاحون في حياتهم ولكنهم 
يرجون أن يكونوا أكثر قدرة على الحركة والرياضة، فهذا يعني أنهم يطلبون تحسين 

نوعية الحياة. وهنا يفترض أن يفكر المرء بإجراء العملية" ففي النهاية ال تستغرق 
العملية أكثر من  دقيقة - والفائدة تكون ملموسة مدى الحياة، في الشروط المثالية". 
ويقول شميت: "لعب الغولف والتزلج على الثلج والتجوال بهدف الرياضة، كل ذلك ال 

يشكل مشكلة". أما من أجل صحته الشخصية فيقول ابن كولونيا أنه يمارس رياضة 
ركوب الدراجات، فهو يستخدم الدراجة الهوائية بين بيته والمستشفى ويقطع يومياً 

حوالي  كيلومتراً. ويعلق على ذلك بالقول: "بذلك يكون ذهني صافيا، وأكون 
مستعداً لممارسة عملي المفضل، أال وهو إجراء العمليات".                    

البروفيسور الدكتور يواخيم شميت 
مستشفى أورتوبارك ش. م. 

 ) ( + :.Köln  Tel  B  Aachener Straße
E-Mail: service@orthoparc.de   www.orthoparc.de  -
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The Clinic for Orthopaedic Surgery of Hanover Medical 
School (MHH) has a long tradition when it comes to joint 
replacement: in 1969, it was one of the first hospitals ever 
in Germany to offer its patients artificial joints. Today, the 
clinic at Annastift Hospital is Germany’s largest university 
centre for joint replacement.

Here, everything goes hand in hand according to a fine-tuned 
treatment plan in which everyone – from surgeon to physio-
therapist – knows their place. Prof. Henning Windhagen, 
executive medical director of the clinic and joint replacement 
centre, believes that this teamwork guarantees the medical 
standards upheld by his facility. In his spare time as a keen 
sailor, Windhagen sees many parallels between his favourite 
sport and clinical activities: “As a helmsman and a physician, 
you have to think strategically and concentrate very carefully.” 
In the same way as sailing, nothing in the operating room or 
on the ward functions smoothly without a crew you can trust, 
the right technology and reliable materials. 

Windhagen and his team of ten principal surgeons implant 
1,000 new hip joints and 800 artificial knees every year. Every 
sixth operation involves the replacement of either part or all 
of an existing artificial joint. “Our clinic is highly specialised 
in the treatment of patients with deformities and complica-
tions”, Windhagen emphasises, when describing the clinic’s 

I N D I V I D U A L 
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Everything on hand: The Clinic for Orthopaedic Surgery at MHH has its own campus. 
Ever-present is the trio of academic, research and clinical activities.

“Osteoarthritis is a genuine disease. 
I therefore regard joint replacement as 
a treatment and not a repair process.” 

20        17
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تتمتع مستشفى العظام في الجامعة الطبية هانوفر )MHH( بتقليٍد عريق في مجال 
استبدال المفاصل: في العام  كانت واحدةً من أولى المستشفيات على اإلطالق، 

التي يركِّب فيها األطباء مفاصالً صناعية لمرضاهم. اليوم تستقر المستشفى في 
مؤسسة أناشتيفت في أكبر مركز جامعي الستبدال المفاصل في ألمانيا.

هنا يتضافر كُل شيء بشكٍل متجانس وفقًا لخطة عالجية هيكلية، يعرف كُل فرد فيها 
مكانه بدًءا من الجراح ووصوالً إلى أخصائية العالج الطبيعّي. ويرى األستاذ هيننج 
فيندهاجن، وهو المدير اإلدارّي الطبّي للمستشفى ومركز استبدال المفاصل، في هذا 

العمل الجماعّي في الفريق ضمانةً للجودة الطبية لمستشفاه. يرى فيندهاجن، وهو 
بحاٌر في وقت فراغه، العديد من نقاط التماس بين رياضته الُمحبَّبة وعمله في 

المستشفى: "كونك ربانًا للسفينة أو طبيبًا فهذا يحتم عليك أن تفكر تفكيًرا استراتيجيًا 
وتكثّف تركيزك إلى أبعد مدى". تماًما كما في اإلبحار، ال يتم شيٌء في العملية 

الجراحية وفي المستشفى العالجّي من دون وجود طاقم محل ثقة والوسائل التقنية 
السليمة والمواد التي يُعتمد عليها.

ن من عشرة جراحين رئيسيين بتركيب  ورك  يقوم فيندهاجن وفريقه المكوَّ
جديد و ركبة اصطناعية كل عام. في واحٍد من بين كل ستة تدخالت جراحية 

يستبدلون مفصالً اصطناعيًا موجوًدا بالفعل إما كليًا أو جزئيًا.

"نحن مستشفى يضم أطباًء متخصصين من أجل المرضى ذوي التشوهات والشكاوى 
ل أطباٌء  الُمعقَّدة"، بهذه الكلمات يؤكد فيندهاجن على خبرة المستشفى وتخصصها. يحوِّ

من شمال ألمانيا بكاملها مرضاهم إلى هنا من أجل تغيير العضو االصطناعّي. 

إلى جانب اإلحصائيات المميزة فيما يخص انتقال العدوى – منذ بضع سنوات يستقر 
معدل اإلصابة بعدوى بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة لمضاد 

الميثيسيللين )MRSA( محليًا عند أقل قيمة – توفر مؤسسة أناشتيفت تجهيزاٍت تقنية 
مذهلة. يستخدم الجراحون تكنولوجيا عالية التقنية، مثل المالحة والروبوتات، على 

نة  واحٍد من بين كل خمسة مرضى تقريبًا. وبينما تقدم العملية الجراحية المؤمَّ
بالروبوتات نظام أمان إضافّي، يقول النظام المالحّي للجراح، ما هي الخطوات التي 

8 58 4

    

مع االستشفاء الفردّي إلى النجاح
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expertise. Doctors from all parts of Northern Germany refer 
their patients to the centre if an implant needs replacing. 
Aside from its exemplary record on infection control –  
having the lowest MRSA rate in the region for some years 
now – Annastift Hospital also offers exceptional technological 
standards. The surgeons use cutting-edge technology, such as 
navigation and robotics, in roughly one out of five of their 
patients. Whereas robot-assisted surgery ensures an additional 
degree of safety in that “the computer stops me”, the 
navigation system indicates the steps a surgeon should take 
to achieve the best possible result from a procedure. “We use 
the navigation primarily in surface or partial knee replace-
ments”, Windhagen explains. Another area of expertise is the 
use of special implants for treating patients whose joints are 
seriously deformed. 

Research is also an established part of the routine for the 
joint replacement surgeons in Hanover-Kleefeld, as is the 
case at every university hospital. In the cinematic research 
laboratory, the scientists use 3D cameras and gait analyses to 
filter out the implants that guarantee especially smooth and 
physiological patterns of movement. At the Laboratory for 
Biomechanics and Biomaterials (LBB), the wear and tear and 
properties of the implants and the employed materials are 
studied in various realistic tests. “We know many an implant 
better than its manufacturer”, Windhagen says with a grin. 
At the Lower Saxony Centre for Implant Research, or NIFE 
for short, the interactions between tissue and implant are 

“The atmosphere here at Annastift 
is homelier and quieter 
than an emergency department.”

20        17

Team player: Prof. Henning Windhagen, 
Executive Medical Director of the Clinic 
for Orthopaedic Surgery of MHH, 
also heads the Joint Replacement Centre. 
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تؤدِّي التدخل الجراحّي إلى أفضل نتيجة ممكنة. "نحن نستخدم النظام المالحّي بشكٍل 
أساسّي في حالة األعضاء الصناعية السطحية أو الجزئية في الركبة"، يشرح 

فيندهاجن. ويتمثل مجال االستخدام اآلخر في األطراف الصناعية الخاصة، التي 
هة.  يحصل عليها المرضى ذوو المفاصل المشوَّ

كما في كل مستشفى جامعّي، يحظى البحث العلمّي بمكانته الراسخة أيًضا لدى أطباء 
استبدال المفاصل في هانوفر-كاليفيلد: يعمل العلماء في المختبر البحثّي الحركّي 

بمساعدة كاميرات ثالثية األبعاد وتحليالت المشي على ترشيح األعضاء الصناعية، 
التي تكفل مسارات حركية مرنة وفسيولوجية خاصة. وتُختبر األعضاء االصطناعية 
والمواد المستخدمة في سالسل تجارب حياتية لمعرفة احتكاكها وخواصها المادية في 
معمل الميكانيكا الحيوية والمواد الحيوية. ويبتسم فيندهاجن قائالً: "نحن نعرف بعض 

األعضاء االصطناعية أفضل من الجهة المنتجة لها".

يهتم العاملون في المركز ساكسونيا األدنى ألبحاث األعضاء االصطناعية، 
والمعروف اختصاًرا باألحرف )NIFE(، بالتداخالت بين األنسجة والعضو 

االصطناعّي. يشرح ابن مدينة إيسن: "من خالل ذلك، نستخلص كيف تنمو األعضاء 
االصطناعية في األنسجة على نحٍو أفضل وما هي األعراض الجانبية لكل مادة". 
تُجرى هنا  دراسة سريرية بصفة مستمرة في مؤسسة أناشتيفت، وُعشر عدد 

المرضى مربوطٌ هنا. وعلى القدر نفسه من األهمية الذي يكون للعضو االصطناعّي 
المناسب أو النظام المالحّي المثالّي للعملية الجراحية، يكون أيًضا توفير رعاية فردية 

الحقة للمرضى بالنسبة لجراح استبدال مفاصل الحوض. فكل شخٍص يتفاعل بشكٍل 
مختلف مع التدخل الجراحّي، حسبما يقول الطبيب البالغ  عاًما. "أنا ال أوافق مع 

من يدفع كافة المرضى إلى الممشى في اليوم التالي على العملية الجراحية". ويضيف 
أن البعٌض منهم استطاع مغادرة المستشفى بعد أربعة أيام، والبعض منهم صعب عليه 

ثني الركبة بما يكفي حتى بعد مرور أسبوعين.

يتوفر الدعم حسب الحاجة الفردية في تطبيق TEP، وهو تطبيٌق عالجّي للهواتف 
الذكية، شارك في تطويره أطباء مؤسسة أناشتيفت. إنه تطبيٌق يساعد على توثيق 

ال داخل العملية العالجية  مسار العملية العالجية ويربط مريض المستشفى بشكٍل فعَّ
إلى حين مرحلة التأهيل.

المكان الُمخصص للخطوات األولى متوفٌر في مؤسسة أناشتيفت بغزارة: تذكِّر قطعة 
األرض المشابهة للجراج بمشفى للتأهيل أكثر مما تذكِّر بمنشأة جامعية. كما توفِّر كلتا 

العيادتين الخاصتين درجةً عاليةً من الرفاهية المريحة. أثاٌث وثير وخدمةٌ ودودة 
ومستوًى عاٍل من الرعاية، كلها عوامل تساهم في استشفاٍء سريع. ويتوقف هذا 

االستشفاء، حسب اعتقاد فيندهاجن، بشكٍل حاسم بالحالة الجسدية للمرضى. وهذه 
الحالة الجسدية تحظى باهتماٍم خاص في مؤسسة أناشتيفت: االهتمام وااليثار يشكالن، 

إلى جانب جراحة استبدال المفاصل الممتازة، كل ما تؤمن به المستشفى وتنتهجه، 
حسب تأكيد مدير المستشفى. والشمامسة والقساوسة يبدون استعداًدا دائم للمشاركة في 

نقاشات األزمات.

Firmly anchored: Science plays a pivotal role in Hanover. 
The Clinic for Orthopaedic Surgery has three research laboratories.
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of particular interest. “As a result, we can determine how the 
incorporation of an implant in tissue can be improved and 
which materials cause side effects”, the Essen-born surgeon 
explains. Approximately 20 clinical studies are ongoing at 
the Annastift Hospital at any one time – every tenth patient, 
on average, is a study participant. 
Individual follow-up of a patient is at least equally important 
to the joint replacement surgeon as selecting the right 
implant and using the ideal surgical navigation system. Each 
patient responds differently to the procedure, as the 51-year-
old says. “I don’t believe that every patient should be shooed 
down the corridor the day after surgery.” Some could leave 
the clinic after four days, but others may still have difficulty 
bending their knee even after two weeks. 

Support in the customisation of implant procedures is provided 
by the TEP-App, a treatment application for smartphones 
largely co-developed by the surgeons at Annastift Hospital. 
It helps document the recovery process, actively involving 
patients in their entire treatment process from hospital to 
rehab. 

Annastift Hospital has plenty of space for the initial steps: 
the park-like grounds are more reminiscent of a rehabilitation 
centre than a university facility. The two private wards also 
offer pleasant surroundings. Comfortable furnishings, a 
friendly service and good staffing ratio all contribute to a 
rapid recovery. Windhagen is convinced that this depends 
very much on the patient’s state of mind. Considerable 
attention is paid to this at the Annastift Hospital: the clinic 
director emphasises that it is not only the outstanding joint 
replacement surgery, but the care and compassion offered 
by the clinic that make it so special. Deacons and pastors are 
always on hand in a crisis. 

“If everything ts properly, then we can be sure that a joint 
is ‘forgotten’ in 90 percent of patients with an artficial hip 
and 80 percent of patients with an artificial knee joint. 
This means that on a daily basis patients give their implant 
no further thought”, Windhagen says. Consequently, almost 
all of the more demanding physical pursuits can be resumed, 
whether dancing, sailing or skiing.

Prof.  Dr .  med. 
Henning Windhagen 
Ärztlicher Geschäftsführer 
der Orthopädischen Klinik 
der MHH und Leiter  des 
Endoprothetikzentrums

DIAKOVERE Annastift 
Anna-von-Borries-Straße 1–7
30625 Hannover 
Telefon: +49 (0)511 5354340
E-Mail: endoprothetik.dka@diakovere.de 
www.diakovere.de/unternehmen-mehr/krankenhaeuser/
annastift/endoprothetikzentrum/

See legend on page 9
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يقول فيندهاجن: "عندما يتوائم كل شيء، نصل في حالة  بالمئة من المرضى ذوي 
الورك االصطناعّي و بالمئة من المرضى ذوي الركبة االصطناعية إلى حالة 

، إذ ال يعود المرضى يفكرون في عضوهم المزروع هذا على  المفصل المنسيُّ
اإلطالق أثناء الحياة اليومية". وبهذا يمكن أيًضا العودة إلى ممارسة كل الرياضات 

المعقدة تقريبًا، سيان كانت تلك الرياضة هي الرقص أو اإلبحار أو التزلج على الجليد. 

األستاذ الدكتور الطبيب هيننج فيندهاج 
المدير اإلدارّي الطبّي لمستشفى العظام في الكلية الطبية هانوفر )MHH( ومدير 

مركز استبدال المفاصل 
DIAKOVERE Annastift

–  Anna-von-Borries- Straße
Hannover 

 ) الهاتف: + )
endoprothetik.dka@diakovere.de :البريد اإللكتروني

www.diakovere.de/unternehmen-mehr/krankenhaeuser/annastift/
 /endoprothetikzentrum

A social welfare institution: Human warmth and commitment 
are an inherent part of the treatment plan; recovery is regarded 
as an individual process.




