ميكلينبورغ فوربومرن –
المركز التأهيلي لكفاءة التعايش مع مرض
السكري بألمانيا

علوم الحياة والرعاية الصحية في والية Mecklenburg-Vorpommern

					

تطورت صناعة الرعاية الصحية لتصبح من أكبر

الفعالة في إعداد موفري الرعاية الصحية لمواجهة هذه التحديات .ويعتبر

قطاعات األعمال بألمانيا .وبالتالي ،تنظر والية

برنامج ® KADISوهو برنامج استشاري طبي يعتمد على تقنية الحاسوب

 ،Mecklenburg-Vorpommernوهي والية

يستخدمه األطباء والمرضى .وقد تم تطوير هذا البرنامج في معهد Gerhard

تقع في شمال شرق ألمانيا ،إلى صناعة الرعاية الصحية كإحدى أهم الفرص

 Katschالخاص بعالج السكر في  .Karlsburgوينصح هذا البرنامج

لتوفير المنتجات والخدمات االبتكارية بهذا المجال .كما يتزايد اهتمام األفراد

بخيارات العالج المثلي لكل فرد على حدة للتغلب على أوجه الضعف التي تم

بصحتهم هنا وفي باقي أنحاء العالم ويتزايد الطلب بشكل ثابت على المنتجات

اكتشافها في عملية أيض المريض.

والخدمات التي تعمل على الحفاظ على صحة األفراد واسترجاعها.
وفي هذا الكتيب ،سنقوم بتقديم أمثلة إضافية للمهارات العلمية المتاحة في
ً
مركزا دوليًا
يحتل نظام الرعاية الصحية األلماني والمهارات الطبية المتوفرة

والية  Mecklenburg-Vorpommernأمالً في إثارة اهتمامك بالمنتجات

رائ ًدا ويتمتع بسمعة ممتازة في الكثير من الدول .وهذا يعني إتاحة فرص كبيرة

والخدمات التي يتعين على واليتنا توفيرها.

أمام والية  .Mecklenburg-Vorpommernكما تتمتع جامعاتنا بالخبرة
العملية والخبرة البحثية المناسبة في هذا المجال .وتقوم الشركات المحلية بتوفير
المنتجات والخدمات االبتكارية المتقدمة في نطاق واسع خارج حدودنا.
كما تتميز مقاطعتنا بتقدم خاص في مجال عالج مرض السكر .فكلما تزايد
مستوى الرفاهية لألفراد ،ارتفعت إصابتهم بمرض السكر .وتصاحب هذه
الزيادة االضطرابات الثانوية واألعباء المالية التي تقع على عاتق شركات

اكتشف المزيد عن والية  ،Mecklenburg-Vorpommernتعرف علينا

التأمين وصناديق الرعاية الصحية .لذا يمكن لالبتكارات مثل العالج الطبي عن

وتفضل بزيارتنا.

بعد الذي يوفره مركز  Mecklenburg-Vorpommernتقديم المساعدة

Harry Glawe

وزير االقتصاد واإلنشاء والسياحة
Mecklenburg-Vorpommern
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تتزايد اإلصابة بمرض السكر في كل أنحاء العالم بسبب التغير في أنماط الحياة.

وجماالً بألمانيا أثناء خضوعهم لدورة عالج مثالية.

وهو ال يعتبر مرضًا "كالسيكيًا" يمكن الشفاء منه من خالل جلسة عالج واحدة

وتعزز شركة  BioCon Valleyصناعة

أو دورة عالج محدودة الوقت .وهو مرض شائع االنتشار بين األشخاص

الرعاية الصحية بالمنطقة بوصفها الوكالة المحلية

وآثاره الضارة تتزايد على مر السنين وتترتب عليه آثار مؤذية مثل اإلصابة

للتواصل ،حيث تعمل كعامل محفز بين العلم والصناعة والحكومة ،ووأخيرً ا

بالعمى واعتالل الجهاز العصبي واحتشاء عضلة القلب واالحتشاء الدماغي

وليس بآخر ،تقوم الشركة بتوفير خدمات متكاملة وشاملة.

وبتر أطراف الجسم للمرضى الذين ال يتلقون رعاية صحية حديثة .وال يمثل
أيضا عب ًئا على
مرض السكر عب ًئا ثقيالً على المريض فحسب ولكنه يعتبر
َ
المجتمع بشكل عام حيث إن تكاليف العالج منه قد ارتفعت إلى مستويات عالية.
لذا ُتبذل جهود قوية في مختلف أنحاء العالم اآلن لمنع اإلصابة بالمرض وتوفير
العالج األمثل لمن أصيبوا به.
وتعتبر والية  Mecklenburg-Vorpommernمنطقة رائدة بألمانيا في مجال
عالج مرض السكر .وبما أن المنطقة كانت ساب ًقا أحد المراكز المرجعية في مجال
عالج مرض السكر لمنظمة الصحة العالمية ،يستطيع األخصائيون الطبيون بها
االعتماد على ما يزيد على  60عامًا من الخبرة في هذا المجال :قام البروفيسور
 Gerhard Katschبافتتاح أول مستشفى لعالج مرض السكر عام  1947في
مدينة  Karlsburgالصغيرة بوالية  .Mecklenburg-pommernويتم اآلن
تقديم الخدمات الحديثة من الشركات االبتكارية لصالح المرضى بفضل البحث
األساسي والمطبق في جامعتي  Rostockو Greifswaldوالعالج والبحث
اإلكلينيكي بمستشفيات القطاع الخاص والعام والتعليم والتدريب الحديث .ويستطيع

البروفيسور .الدكتور الحاصل على الدكتوراة الفخرية ،(mult.) Horst Klinkmann

مرضى السكر قضاء العطالت في أي منطقة من مناطق المنتجعات األكثر سحرً ا

رئيس شركة  BioCon Valleyزميل كلية الطب الملكية
Mecklenburg-Vorpommern
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العبء العالمي لمرض السكر،
وباء القرن الواحد والعشرين
تتمثل اإلصابة بمرض السكر في حالة مزمنة من االرتفاع المفرط لنسبة السكر

والسبب الرئيسي الذي يقف خلف هذه الزيادة الكبيرة النتشار النوع الثاني من

في الدم ،والذي يؤدي في حالة عدم عالجه إلى اإلصابة بالعمى والفشل الكلوي

مرض السكر هو السمنة التي يسببها نمط الحياة قليل الحركة وعادات األكل

واالعتالل المؤلم للجهاز العصبي واحتشاء عضلة القلب واالحتشاء الدماغي.

السيئة التي انتشرت أكثر فأكثر على مستوى أنحاء العالم في العقود األخيرة.

وتتباين درجة اإلصابة بمرض السكر بصورة كبيرة ج ًدا .كما أن أكثر أنواع

يعتبر حل هذه المشكلة العالمية عن طريق الوقاية ضد اإلصابة بالسكر وتوفير

المرض شيوعًا هو النوع الثاني من السكر .وقد تزايدت نسبة اإلصابة به

الرعاية الصحية الفعالة للمصابين بمرض السكر بهدف الوقاية من المضاعفات

بصورة كبيرة على الصعيد العالمي في العقود األخيرة .كما قد نشر االتحاد

بمثابة تح ٍّد عالمي.

الدولي لمرض السكر هذه البيانات على موقعه اإللكتروني ()www.idf.org
مؤخرً ا:

•

البروفيسور الدكتور،Wolfgang Kerner :

يوجد  366مليون شخص مصابون بالسكر في عام  2011وسيرتفع هذا

المركز العالجي لمرض السكر واضطرابات األيض،

الرقم بحلول عام  2030إلى  552مليون مصاب.

Germany ،Klinikum Karlsburg

•
•تعيش نسبة  %80من المصابين بمرض السكر في الدول ذات الدخل
يتزايد عدد المصابين بالنوع الثاني من مرض السكر في كل دولة

المنخفض والمتوسط

•
• لم يتم تشخيص الحالة المرضية لعدد  138مليون شخص ()%50
معظم المصابين بمرض السكر يتراوح أعمارهم من  40وحتى  59عامًا

خريطة  .1-2النسبة المئوية * ( )%لمرض السكر في عام ( 79-20عامًا)2011 ،

من المصابين بمرض السكر.

•
• كلفت اإلصابة بمرض السكر  465مليار دوالر أمريكي على األقل تم
تسببت اإلصابة بمرض السكر في موت  4.6ماليين شخص في عام 2011

إنفاقها على الرعاية الصحية للمصابين في عام  ،2011وكانت نسبة ما تم
إنفاقه على الرعاية الصحية للبالغين ( 79-20عامًا) هي %11

•

يصاب  78ألف طفل بالنوع األول لمرض السكر كل عام

<4
5-4
7-5

9-7
12-9
>12

*نسبة مقارنة

عنوان المراسلة بالبريد:
Klinik für Diabetes und Stoffwechselerkrankungen
 :Direktorالبروفيسور الدكتور،Wolfgang Kerner :
KLINIKUM KARLSBURG
der Klinikgruppe Dr. Guth GmbH & Co. KG
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اإلدارة الشخصية لمرض
السكر
أظهرت االختبارات العشوائية بشكل مقنع أن الرعاية الصحية المناسبة لمرض

المخصصة على مرض السكر األطباء في اختيار أكثر أنظمة اإلدارة الشخصية

السكر التي يتم فيها الحفاظ على مستويات قياس الهيموجلوبين الجليكوزي

على مرض السكر مالءمة لتحقيق مستويات السكر المطلوبة الخاصة بحالة

 HbA1cفي النطاق المطلوب تحد من تطور وتفاقم مضاعفات األوعية الدموية

المريض.

الصغيرة والكبيرة مثل اإلصابة بالعمى والفشل الكلوي ومرض أوعية القلب

وقد أظهرت العديد من الدراسات التجريبية القومية والدولية بما في ذلك

التاجية.

الدرسات التي أُجريت في اإلمارات العربية المتحدة بشكل مقنع أنه يمكن

ومع ذلك لم يتم اعتماد توصيات باإلرشادات العامة للسلوك اإلكلينيكي بصورة

تخفيض نسبة الهيموجلوبين الجليكوزي  HbA1cبشكل كبير عند المرضى

كبيرة حتى اآلن وبشكل خاص بالدول والمناطق التي ال يتوفر فيها الوصول

الذين ال يستطيعون التحكم في مستوى السكر بالدم إذا ما تم تطبيق برنامج

المناسب للتقنيات الحديثة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكر والسيطرة

السيطرة المخصصة على مرض السكر الذي يعتمد على نظام ®.KADIS

عليه وفي األماكن التي تسود فيها أساليب العالج التقليدية .وبالتالي أدى تزايد

ويمكن أيضًا للبرنامج تخفيض التكلفة السنوية لعالج المصابين بالسكر بواقع

عدد األشخاص المصابين بالحاالت المحققة لمرض السكر ومضاعفات مراحل

مبلغ يصل إلى  1.400دوالر أمريكي للمريض الواحد.

السكر األخيرة إلى ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية لمرض السكر وفرض أعبا ًء
مالية ثقيلة على أنظمة الرعاية الصحية القومية في شتى أنحاء العالم .ومع

المبادرة العالمية الصحية لمرض السكر

ذلك  ،يمكن تحقيق الرعاية الصحية المالئمة وغير المكلفة لمرض السكر من

ونتيجة لذلك تركز برامج عالج السكر التي تم إطالقها في جميع أنحاء العالم على

خالل توظيف التكنولوجيات الجديدة مثل دعم القرارات الدليلية ومن خالل أنظمة

الوقاية ضد اإلصابة بالسكر وعلى الطب المخصص باستخدام إرشادات العالج

السيطرة المخصصة على مرض السكر (.)PDM

اإلكلينيكي الدليلية مع استخدام أحدث التكنولوجيات في عالج مرض السكر .وهذا

وقد تم تيسير برنامج السيطرة الفعالة والموفرة في التكلفة بألمانيا من خالل

ينطبق بشكل خاص على نوع الرعاية الصحية التي يتم تقديمها فعال لعالج السكر

دمج أنظمة السيطرة المخصصة على مرض السكر والتواصل الطبي عن بعد

في دول مثل ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية ،ولكن ال تزال الحاجة ملحة

إلى رعاية صحية ثابتة لمرض السكر .ومن أحد أنظمة السيطرة المخصصة

إلى تطبيقه في الدول النامية .ولذلك قامت مدينة مدينة األمل) (COHبالواليات

على مرض السكر هو البرنامج التفاعلي لتوفير الخدمات الصحية لمرض

المتحدة األمريكية ومعهد  Gerhardt Katsch“ (IDK) Karlsburgلعالج

السكر ®( KADISنظام السيطرة على مرض السكر في  )Karlsburgويدعم

السكر بألمانيا بإطالق برنامج تحت

برنامج ® KADISالحاصل على براءة االختراع موفرو الخدمة األساسية
في اإلعدادات الخاصة بالمرضى الخارجيين من خالل تصور وتقييم الوضع
األيضي الحالي للمريض من خالل توقع ناتج التحكم األيضي في وجود وسائل
التدخل العالجية .وبوصفه برنامج محاكة لعالج السكر يساعد برنامج السيطرة

6

						

عنوان "المبادرة الدولية الصحية لمرض السكر" لسد هذه الفجوة .وقد أبرم كل
من مدينة  COHومعهد  IDKاتفاق تعاون لمدة  15عامًا واتفاق ترخيص
بهدف إتاحة وصول أطباء تشخيص وعالج مرض السكر إلى أساليب العالج
والتشخيص الحديثة والدليلية والمركزة على المريض بمساعدة نظام ®KADIS
بهدف الوصول إلى مشاركة دائمة في تحسين الرعاية الصحية لعالج مرض
السكر على الصعيد العالمي ،ولكن على صعيد المناطق التي ينتشر فيها المرض

الدكتور Eckhard Salzsieder

بشكل خاص.

معهد السكر„Gerhardt Katsch“ Karlsburg e.V. ،
ألمانيا
البروفيسور فؤاد قنديل
مدينة ،Hope
Los Angeles ،California ،USA
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الوقاية :هل بإمكاننا التغلب على السمنة
ووباء السكر؟
علم األوبئة

المصاحبة مثل مرحلة ما قبل السكر ومرض السكر من النوع الثاني ،وكذلك

استنا ًدا إلى البيانات التي توفرها منظمة الصحة العالمية ( ،)WHOمن المتوقع

أيضًا األمراض القلبية الوعائية واضطرابات الجهاز العضلي والهيكلي (فروست

أن يتضاعف إجمالي االنتشار العالمي لمرض السكر في  2030مقارنة بتقدير

وآخرون؛ 2002؛ نولر وآخرون2002 ،؛ مجموعة أبحاث برنامج الوقاية من

عام  2000الذي يبلغ  171مليو ًنا (ويلد وآخرون2004 ،؛ كارنيثون.)2007 ،

مرض السكر2002 ،؛ جايدي وآخرون2003 ،؛ بوشوالد وآخرون.)2004 ،

وترجع هذه الزيادة في االنتشار إلى زيادة مرض السكر من النوع األول والثاني

باإلضافة إلى ذلك ،فما زال الشباب عرضة لتغيير أسلوب حياتهم.

(المي وآخرون .)2008 ،وبالرغم من ذلك فمن حيث األرقام ،فإن مرض
السكر من النوع الثاني هو أكثر أنواع األمراض انتشارً ا على مستوى العالم وقد

التدخل في والية مكلنبورغ فوربومرن ،ألمانيا

وصل بالفعل إلى نسب وبائية (كارنيثون.)2007 ،

في  2005/2004انطلق برنامج تدخل منظم في والية مكلنبورغ فوربومرن.
وركزت استراتيجية التدخل بشكل أساسي على النطاقات التالية:

استراتيجيات تدخل عامة
في السنوات األخيرة ُنشرت دراسات متعددة توضح االرتباط القوي بين مرحلة

 .1برامج تعليم ومعالجة منظمة (Arbeitsgemeinschaft Adipositas

ما قبل مرض السكر (فشل الجلوكوز أثناء الصيام وفشل تحمل الجلوكوز)

) ،im Kindes- und Jugendalter [AGA]، 2004يقوم بإجرائها

ومرض السكر من النوع الثاني والنشاط البدني وفرط الوزن/السمنة (إيديلشتاين

أطباء متخصصون وأطباء نفسيون ومعلمون في األلعاب الرياضية والتغذية

وآخرون .)1997 ،وتقدم التجارب الموسعة وتجارب العينات النموذجية دليالً

وقد تم تعيين موظفين تربويين في مستشفيات متخصصة مثل مستشفى

قاطعًا على أنه يمكن تقليل خطورة االضطرابات األيضية من خالل نظام غذائي

 ،MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf GmbHأوستسيباد

محسن والنشاط البدني المتزايد (كارنيثون ،2007 ،ياتيس وآخرون،2007 ،

هيرينجسدورف ،ألمانيا (الشكل  1و.)2

بويكين وآخرون .)2010 ،ونظرً ا لتغيير أسلوب الحياة واستراتيجيات التداخل

 .2وبفضل تمويل وزارة الشؤون االقتصادية والبناء والسياحة في والية

هذه علينا أن نبدأ باتخاذ خطوة في وقت مبكر من الحياة :يعاني  15في المئة

مكلنبورغ فوربومرن ،تم تأسيس شبكة من الممارسين العامين واألطباء

من األطفال والمراهقين من الوزن الزائد أو السمنة بالفعل في هذه األيام،

المتخصصين في مراكز وممارسات السير الخاصة بأمراض األيض واألطباء

كما أن األعداد في تزايد مستمر (كورث .)2007 ،وفي هذه الحاالت يمكن

النفسيين والمعلمين في التغذية واأللعاب الرياضية وكذلك المدرسين

الستراتيجيات التدخل الفعالة تقليل وزن الجسم والمضاعفات بعيدة المدى
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من المدارس من رياض األطفال(  )�Adipositasnetzwerk Mecklen

متحرك في هاتف للنشاط البدني والتعرف على النمط (Fraunhofer-

 .).burg-Vorpommern e.Vتتعرف الشبكة على األطفال والمراهقين

)Institut für Graphische Datenverarbeitung [IGD] ،Rostock

الذين يعانون من الوزن الزائد أو السمنة وتخصص لهم برامج عالج خاصة

وبرنامج تعلم عن بُعد تفاعلي ( ،medutain GmbHميونيخ) ،ستضمن

ألنهم عرضة لخطر كبير وهو اإلصابة بمرض السكر.

هذه االستراتيجية فقدان الوزن على المدى البعيد بشكل فعال (شيل وآخرون،
 ،2008شيل وآخرون)2011 ،
(الشكل  3و.)4

	
  

رالف شيل ،2 ،1أليكسندر كابس،1
جيرالد بيبر 3وجورج رويلي

4

1مستشفى MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf
 ،GmbHأوستسيباد هيرينجسدورف ،ألمانيا
 ،2Mathias Hochschuleجامعة العلوم التطبيقية،
 .3توضح البيانات المنشورة (فيرهويفين وآخرون )2007 ،أن الدمج المتزايد
بين تقنيات الرعاية الصحية اإللكترونية والتطبيب عن بُعد يقدم طر ًقا عملية
ومنخفضة التكلفة وجديرة بالثقة لتحسين الرعاية الصحية.
بنا ًء على تلك النتائج ،قامت MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf
 GmbHفي  Ostseebad Heringsdorfبتطوير برنامج دعم خاص

كلية إدارة الصحة ،ريني ،ألمانيا
Fraunhofer-Institut für Graphische

3

) ،Datenverarbeitung (IGDروستوك ،ألمانيا
 ،4medutain GmbHميونيخ ،ألمانيا

بالتطبيب عن بُعد وتقييمه عمليًا لتوفير العالج بعيد المدى لألطفال والمراهقين
الذين يعانون من السمنة .فباستخدام مجموعة تتألف من مستشعر

الشكل البياني ( 1يسارً ا) والشكل البياني ( 2يمي ًنا) :األطفال والمراهقون المصابون بأمراض األيض
(زيادة الوزن/السمنة و/أو مرض السكر) الذين شاركوا في برنامج عالجي وتعليمي هيكلي في شركة
 MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorfالمحدودة والية ،Ostseebad Heringsdorf
ألمانيا.
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شك ل  .3تقنية صحة إلكترونية حديثة تتكون من مستشعر السلكي للنشاط البدني ،مدمج في هاتف محمول مزود بكاميرا رقمية �(DiaTrace® ،Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverar
 ،beitung [IGD] ،Rostockفي اليسار) ورسم بياني للتحليل (في اليمين).

شكل  .4برنامج التدريب والتعلم عن بُعد ( ،medutain GmbHميونيخ) .سيتم عرض استراتيجيات التدخل ونتائج التقييمات.

عنوان المراسلة بالبريد:
البروفيسور الدكتورRalf Schiel .
Ltd. Chefarzt und Klinikdirektor
شركة  Inselklinik Heringsdorfالمحدودة
Setheweg 11
D-17424 Ostseebad Heringsdorf, Germany
هاتف+ 49 38378 780500 :
فاكس+49 38378 780555 :
البريد اإللكترونيr.schiel@medigreif-inselklinikum.de :

						
المراجع :متوفرة عند طلبها من المؤلف
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مرض السكر :األوجه اإلكلينيكية
منذ بداية اإلصابة بالمرض .ويُعد
مرض السكر في المقام األول
مرضًا أيضًا .وبالرغم من ذلك تظهر
مضاعفاته في أوعية الكلى وشبكية
العين الصغيرة وأوعية القلب الكبيرة
والمخ والشرايين المحيطية.
األهداف المنشودة من إدارة مرض
السكر )1( :االكتشاف المبكر لمرض
السكر )2( ،تثقيف المرضى)3( ،
عالج مرض السكر متعدد العوامل،
و( )4عالج مضاعفات مرض السكر.
وفي مناطق عديدة في العالم ،يتم
مرض السكر عبارة عن داء متنوع .والنوع األكثر انتشارً ا هو مرض السكر

تشخيص مرض السكر في مرحلة متأخرة ج ًدا ،ونفتقد التشخيص المبكر بنسبة

من النوع الثاني ،حيث تزيد نسبة انتشاره عن  90في المئة من جميع حاالت

تبلغ حوالي  50في المئة من المرضى .ويمكن تجنب ذلك من خالل الفحص

مرض السكر .ويرتبط مرض السكر من النوع الثاني بكبار السن بشكل عام.

الدوري لجلوكوز البالزما المرتفعة أثناء الصيام في البالغين الذين هم عرضة

ويعاني المرضى غالبًا من السمنة وال تقتضي الحاجة معالجتهم باألنسولين

لخطر اإلصابة بمرض السكر.

منذ بداية اإلصابة بالمرض .بينما يعتبر مرض
السكر من النوع الثاني أقل انتشارً ا .يصيب هذا
المرض غالبًا فئات األعمار المتمثلة في األطفال
والمراهقين .وبشكل عام ال يعاني المرضى من
السمنة ويكونون بحاجة إلى العالج باألنسولين

						

11

الموجود في الدم والحفاظ عليه حتى يكون قريبًا من المعدالت الطبيعية .بينما
يتطلب اعتالل األوعية الكبيرة الذي يصيب شرايين المخ والقلب والشرايين
المحيطية عالج ضغط الدم المرتفع ومستويات الدهون باإلضافة إلى التحكم
في الجلوكوز .ويلزم تحديد األهداف العالجية للتحكم في الجلوكوز وضغط
الدم والدهون على أساس فردي .ولقد أثبتت تجارب إكلينيكية متعددة بوضوح
أنه يمكن لعالج مرض السكر متعدد العوامل تقليل حدوث المضاعفات المتعلقة
بمرض السكر.
باإلضافة إلى ذلك ،توصي اإلرشادات بشكل عام بإجراء اختبار سنوي حتى
يمكن االكتشاف المبكر لمضاعفات مرض السكر :فحص العين المتوسع مع
تنظير قاع العين وفحص األعصاب المحيطية وجس نبض القدم وقياس َتصفية
وتتمثل عوامل الخطورة الرئيسية التي تؤدي لإلصابة بمرض السكر في السمنة

الكرياتينين وإفراز األلبومين في البول .عند اكتشاف مضاعفات ،يلزم تكثيف

وأسلوب المعيشة الذي يميل إلى كثرة الجلوس وارتفاع ضغط الدم الشرياني

العالج الدوائي متعدد العوامل .كما يجب عالج اعتالل األعصاب المؤلم باستخدام

ووجود تاريخ لمرض السكر في العائلة.

أدوية مناسبة .وجدير بالذكر أنه يتعين على مراكز السكر اإلكلينيكية أن تتمتع

بمجرد إجراء التشخيص ،تتمثل الخطوة األولى من إدارة المرض في تثقيف

بالقدرات الالزمة لتشخيص المضاعفات المتقدمة وعالجها :العالج بالليزر لقاع

المريض .يعني ذلك أنه من الواجب على مرضى السكر فهم حالتهم ومبادئ

العين والغسيل ْ
الكلوي والموجات فوق الصوتية المزدوجة/الدوبلرية ألوعية

وآثار العالج الدوائي والغذائي وكيفية منع المضاعفات.

المخ واألوعية الطرفية وتصوير األوعية الطرفية والتاجية وتوسعتها واتخاذ

كما أنهم بحاجة لمعرفة ما يتعين عليهم القيام به في حالة حدوث مضاعفات.

التدابير العالجية التقليدية والجراحية ألعراض القدم السكري.

ويوجد إجماع دولي في الرأي حول الدور الهام الذي يلعبه التثقيف في إدارة
مرض السكر.
يهدف عالج مرض السكر إلى منع المضاعفات والحفاظ على مستوى حياة

البروفيسور الدكتور،Wolfgang Kerner :

ب اعتالل األَوعية الدقي َقة الذي يصيب أوعية
صحي .وتتمثل أفضل طريقة لتجن 

المركز العالجي لمرض السكر واضطرابات األيض،

الكلى وشبكية العين واعتالل األعصاب الطرفية في التحكم في الجلوكوز

Klinikum Karlsburg ،Germany
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موفرو خدمات متخصصون في
Mecklenburg-Vorpommern

13

						

شركة ) BioArtProducts (B.A.P.المحدودة

	
  

االكتشاف المبكر للمرضى المصابين بمرض السكر

لالتصال:
توماس زيمرمان
شركة BioArtProducts GmbH
Nobelstrasse 52

كوليستيرول الد م واالعتالل المشترك في القلب
وفرط
ِ
واألوعية الدموية

D18059- Rostock

قطاعات العمل:

Germany

•

البحث اإلكلينيكي وتطوير وتطبيق برامج الفحص حتى يمكن االكتشاف

هاتف+49 381 4050254 :

كوليستيرول الدم وأمراض الكلى
المبكر للمرضى المصابين بالسكر وفرط
ِ

البريد اإللكتروني:

و/أو األمراض القلبية الوعائية المبكرة

فاكس+49 381 4050257 :
info@bioartproducts.de
www.bioeng.de

•
•تطبيق نظم إدارة الجودة في المرافق الصحية ،باإلضافة إلى تطوير
تطوير البرامج (بما في ذلك التطبيقات الطبية) لتحسين امتثال المريض

وتطبيق أسلوب التشغيل القياسي

 BioArtProducts GmbHعبارة عن
شركة خدمات واستشارات حيث قدمت
الخدمات لسنوات متعددة إلى المرافق الطبية.

على الويب لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالدراسات متعددة المراكز

تعمل الشركة بشكل أساسي في نطاقات البحث
الطبي المتعلق بإزالة السموم خارج الجسم

•
•مشاريع مشتركة مع موفري التأمين الصحي مثل برامج الفحص خاصة
جمع وتحليل البيانات المتوفرة في السجالت الطبية الوطنية والدولية

وإدارة الجودة في الرعاية الصحية وتطوير

الدم العائلي مع التعاون الوثيق مع شركاء من العلوم
بفرط
ِ
كوليستيرول ِ

البرامج المسجلة للدراسات والسجالت الطبية.

والصناعة

كما تساعد شركة BioArtProducts
 GmbHالمرافق الصحية على تطبيق بنى
تعاونية مشتركة بين القطاعات
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•

تنظيم وتطوير الدراسات اإلكلينيكية ،بما في ذلك تطوير بنية أساسية قائمة

						

التصلبية العصيدية هي السبب الرئيسي للوفاة في
تعتبر األمراض القلبية الوعائية
ِ
البلدان الصناعية ،ولكن القليل من األفراد يدركون حجم الخطورة الفرديةعلى
القلب واألوعية وعواقب تلك األمراض .ففضالً عن عوامل أسلوب الحياة مثل
التدخين ،تلعب حاالت االعتالل المشترك (بما في ذلك مرض السكر والكلى)
دورً ا هامًا في التأثير على ظهور المرض .وكلما توفرت عوامل خطورة أكثر،
ارتفعت فرص اإلصابة بمرض قلبي وعائي .ففي الحقيقة يزيد حدوث عوامل
خطورة متعددة الخطر على القلب واألوعية بشكل مترابط .وتركز شركة
كوليستيرول الدم والسكر
 B.A.P.على الفحص المبكر العتالل الكلية وفرط
ِ
وحاالت االعتالل المشترك في القلب واألوعية الدموية األخرى باستخدام أدوات
بحث متطورة مؤخرً ا.
إننا ننظر إلى البيانات المختبرية والبيانات التشخيصية والوصفات الصيدلية
لتحديد المرضى الذين يتجنبون التشخيص.
وبالرغم من وجود الكثير من المبادرات لتحسين الرعاية الطبية في المجموعة
المحددة هذه من المرضى ،فإن االلتزام باإلرشادات الراسخة ما زال غير مالئم

أداة إعداد التقارير الطبية من BAP

في الروتين اليومي .لذلك تساعد أنشطة شركة  B.A.Pعلى تحسين الرعاية
الطبية وتوفير تكلفة منخفضة.
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شركة EUROIMMUN
Medizinische Labordiagnostika AG
شريكك العالمي لتوفير منتجات التشخيص السيرولوجية

لالتصال:
دكتور جابي أومين

(أمراض المناعة الذاتية وعلم األمصال وعلم األرجيات

شركة EUROIMMUN AG

الخاص بالعدوى) المصنوعة في ألمانيا

،D-23560 Luebeck

لتوفير العالج األمثل لمرض السكر ،من الضروري أن نميز مرض السكر

Seekamp 31
Germany
www.euroimmun.de
دكتور جابي أومين
هاتف+49 451 585525454 :
البريد اإللكتروني:
g.ommen@euroimmun.de
شركة EUROIMMUN AG
Branch Dassow
Werkstrasse 2-22
 ،D-23942 Dassowألمانيا

تنتج شركة  EUROIMMUNالكواشف
إلجراء التشخيصات المختبرية الطبية مع
تركيز خاص على أنظمة االختبارات للتعرف
على األجسام المضادة المختلفة في مصل
المريض عند تشخيص أمراض المناعة
الذاتية واألمراض المعدية وأنواع الحساسية.
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من النوع  Iوسكر المناعة الذاتية الخافي الذي يصيب البالغين ( )LADAعن
مرض السكر من النوع  .IIويساهم فحص مضادات الجسم الذاتية  -المتوفرة
فقط في النوع  TIDMو - LADAبدرجة كبيرة في التشخيص كما يساعد
أيضًا في التنبؤ.

تقدم شركة  EUROIMMUN AGمجموعة كبيرة من أحدث أنظمة االختبار

تتيح م َقايسات اإلنزيم المناعي المرتبط بالصفائح الصغيرة االكتشاف أحادي

لتشخيصات األجسام المضادة لمرض السكر.

النوعية لألجسام المضادة المواجهة لـ  GADأو  ،IA2أو االكتشاف ثنائي

يتم توجيه األجسام المضادة في النوع  TIDMأو  LADAضد خاليا البنكرياس

النوعية لنوعي األجسام المضادة في وعاء كاشف واحد .ويمكن إجراء م َقايسات

الجزيرية التي تنتج األنسولين .تتمثل مولدات المضادات المستهدفة الموجودة في

الممتز المناعي المر َت ِبط باإلنزيم بشكل تلقائي بالكامل ،مما يسمح بمعالجة سلسلة

األجسام المضادة الخاصة بالخاليا الجزيرية ( )ICAفي:

عينات كبيرة بسرعة وكفاءة .كما يتم تحديد األجسام المضادة الخاصة بأضداد

نازعة كربوكسيل حمض الغلوتاميك ()GAD

األنسولين بشكل أكثر فعالية من خالل المقايسة المناعية الشعاعية (.)RIA

•
• التيروزين فوسفاتاز ()IA2
• األنسولين

تتضمن مجموعة منتجات شركة  EUROIMMUNمقايسات مناعية شعاعية
( )RIAالكتشاف أضداد األنسولين واألجسام المضادة لـ  GADو .IA2وتثبت

تتمثل الطريقة القياسية لتحديد األجسام المضادة الخاصة بالخاليا الجزيرية

المشاركة الثانوية لشركة  EUROIMMUNفي برنامج توحيد معايير األجسام

ي غير المباشر ( )IIFTمع اعتبار أن بنكرياس
ألق المناع 
( )ICAفي اختبار ال َت ِ

المضادة لمرض السكر أن مقايساتنا من بين أفضل المقايسات أدا ًء في السوق

الرئيسات بمثابة ركيزة مولد المضاد.

ويمكن االعتماد عليها لتوفير نتائج رائعة.
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جامعة العلوم التطبيقية في
Neubrandenburg
برامج إدارة المرض ( )DMPلمرض السكر من النوع II

لالتصال:
أستاذ دكتور طبيب (حاصل على شهادة
)Habilitation
توماس إلكيليس
،Pflege ،FB Gesundheit
اإلدارة:
Sozialmedizin und Public Health

منذ تسعينات القرن العشرين ،تم بذل جهود مكثفة في ألمانيا لتحسين التكامل
وإدارة الجودة في قطاع الرعاية الصحية غير المترابط ،خاصة الرعاية الخاصة
بمرض السكر .قدمت التشريعات برامج إدارة المرض لتحسين جودة الرعاية
الخاصة باألمراض األكثر شيوعًا مثل مرض السكر.

جامعة العلوم التطبيقية في Neubrandenburg
Brodaer Strasse 2
D-17033 Neubrandenburg
Germany
هاتف+49 395 56933103 :
فاكس+49 395 56933999 :
البريد اإللكترونيelkeles@hs-nb.de :
www.hs-nb.de

تعتبر برامج إدارة المرض من أحدث األدوات لتحسين التأثير والفعالية في
مجال الرعاية الصحية .يُشار إليها أيضًا على أنها برامج عالج منظمة أو برامج
أمراض مزمنة .يتمثل هدف برنامج إدارة المرض في تحسين عالج المرض
وكذلك إدارة الرعاية المتعلقة به.
وبالنيابة عن  - BARMERأكبر موفر تأمين صحي في ألمانيا  -أجرت
جامعة العلوم التطبيقية في  Neubrandenburgدراسة نموذجية للمرضى

منذ إنشائها في عام 1991
حققت جامعة Neubrandenburg
إنجازات خاصة في نطاقات البحث
والتطوير ونقل المعرفة.

المصابين بمرض السكر (من النوع الثاني) باستخدام برنامج إدارة المرض
وبدون استخدامه .كما تم تنسيق العالج وف ًقا لإلرشادات الطبية التي ثبتت
صحتها علميًا .وف ًقا لهذه اإلرشادات ،نظم األطباء الرعاية الصحية مع مراعاة
االحتياجات الشخصية للمرضى .كما تمكن المرضى المصابون بمرض السكر
من النوع  IIالذين شاركوا في برنامج  BARMERمن االستفادة من الخدمات
الخاصة التي تقدمها الشركة .وسيقدم استبيان وطني  -تقوم بإجرائه حاليًا شركة
التأمين  -معلومات حول رأي المرضى فيما يتعلق بجودة الرعاية والدعم.
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الخدمة المقدمة لهم (الدعم والمراجع والمعلومات المستلمة والعالقة بين المريض

 يشعرونDMP وستوضح نتائج االستبيان أيضًا إذا كان المشاركون في برامج

 مصاب بمرض1000  "إننا نهدف إلى الوصول إلى.)والطبيب وما إلى ذلك

 وتحت إشرافDMP بأنهم يتلقون رعاية أفضل من غير المشاركين في برامج

 أي األفراد الذين، في كل مجموعة79 و45 سكر من النوع الثاني بين األعمار

األستاذ الدكتور توماس إلكيليس بقسم الصحة والرعاية الطبية بجامعة العلوم

". والذين ال يشاركون فيهاDMP يشاركون في برامج

64  تم إجراء استطالع رأي يتكون من،Neubrandenburg التطبيقية في
سؤاالً حول الصحة العامة للمرضى وتكرار زيارات األطباء لهم وجودة
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1
1

معهد السكر
"،Karlsburg ،"Gerhardt Katsch
Germany
برنامج ® - KADISإدارة شخصية

لالتصال:
الدكتور Eckhard Salzsieder
معهد السكر
""Gerhardt Katsch
Karlsburg e.V.
Greifswalder Str. 11e
D-17495 Karlsburg
Germany
هاتف+49 38355 68400 :
فاكس+ 49 38355 68444 :
البريد اإللكتروني:
info@diabetes-karlsburg.de
www.diabetes-karlsburg.de

يتمتع معهد السكر ""Gerhard Katsch
في  ،Karlsburgأحد المراكز المرجعية

السكر
قم بقياس مستوى الجلوكوز بالدم لديك خالل اليوم وتعرف على األنماط
الشخصية

•
• تجنب الزيارات إلى المستشفى
• تجنب تأثير إعادة دخول المستشفى المتكرر
• قم بتحسين األيض اليومي لديك
• خبرات طبية محسنة
• توفير في التكاليف

إدارة عالج محسنة مع دعم اتخاذ قرار قائم على األدلة للطبيب الذي يقدم العالج

قام فريق مشروع  TeleDIABفي معهد السكر ""Gerhardt Katsch
®

السابقة في مجال عالج مرض السكر لمنظمة
الصحة العالمية ،بسنوات عديدة من الخبرة في
تقديم الدعم الشخصي لألطباء والمرضى وفي
البحث اإلكلينيكي والتجريبي لمرض السكر من
النوع الثاني وفي تدريب األطباء المتخصصين
في علم السكر ،وأيضًا في التنظيم والتنسيق
العام للدعم الخاص بالمرضى الخارجيين
واإلكلينيكي الخاص بمرض السكر.

20

						

في  Karlsburgبتطوير برنامج الدعم التفاعلي الفريد ® ،KADISالذي يقوم
على سنوات عديدة من البحث وسيتوفر قريبًا على اإلنترنت أيضًا .منذ عام
 ،2006تم استخدام برنامج ® KADISألنشطة الدعم المتكاملة الخاصة بمرض
السكر في ألمانيا وقد حقق نجاحً ا رائعًا .وبفضل قراءات معدل الجلوكوز في
الدم الذي يتم قياسه بشكل مستمر والبيانات التي تتسم بالفحص الذاتي ،يتيح
البرنامج تطوير التوصيات المخصصة لتحسين إدارة األيض لدى المريض
حسب الظروف اليومية كما يتيح تقديم دعم شخصي في اتخاذ القرار للطبيب
الذي يقدم العالج.

نظام إدارة مرض السكر في Karlsburg
"® "KADISعبارة عن برنامج قائم على األدلة
ومدعوم بأجهزة الكمبيوتر يمكن المتخصصين
في مرض السكر من تحليل خيارات عالج
األفراد بسرعة وموثوقية .ويتمثل الهدف في
التغلب على نقاط الضعف المحددة في إدارة
األيض الشخصي للمريض من خالل التنبؤ
بمنحنى الجلوكوز في الدم المتوقع لدى المريض.
واستنا ًدا إلى إرشادات العالج التي طورتها
جمعية مرض السكر األلمانية ،يمكن تحديد
خيارات عالجية مختلفة من خالل تغيير التالي:

•
• أدوية السكر عن طريق الفم (الجرعة والتوقيت والنوع)
• التمارين الرياضية (الكثافة والتوقيت والمدة)
• األغذية (عدد وحدات الخبز والتوقيت والنوع)
عالج األنسولين (الجرعة والتوقيت والنوع)

						

21

HealthNet-MV
تتمثل مهمة  HealthNet-MVفي تقديم أفضل عالج

لالتصال:
جان كاليبر
HealthNet-MV
Schillingallee 68
D-18057 Rostock
Germany
هاتف+49 381 49477 66 :
فاكس+49 381 49473 54 :
البريد اإللكتروني:
info@healthnet-mv.de
www.healthnet-mv.de

تتمثل مهمة  HealthNet-MVفي تقديم
أفضل عالج طبي بأحدث التقنيات واإلجراءات.
ويضمن المنهج متعدد االختصاصات الذي
تتميز به فرق األطباء والممرضون فائقة
التأهيل أفضل عناية ممكنة لك.
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طبي بأحدث التقنيات واإلجراءات.
تقدم  HealthNet-MVلشركائها الذين يعملون في صناعات السياحة والرعاية
الصحية درجة عالية من الراحة واألمان فيما يتعلق بالتخطيط وتطبيق الرعاية
الطبية وكذلك ترتيبات السفر.
يمكن للعميل أن يحدد المستوى المطلوب من الخدمات ،بدءًا من الترتيب البسيط
للعالج الطبي وحتى إضافة خدمات اختيارية إلى برنامج "السياحة الطبية"
الشامل .وبالطبع يتمتع األشخاص المرافقون بنفس مستوى الخدمة.
وتتمركز فلسفة الشركة لدينا في ضمان الدعم الشخصي والتكامل السلس
لموفري خدمات السياحة والخدمات الطبية.
تتيح  HealthNet-MVاالرتباط بين موفري خدمات السياحة والرعاية
الصحية في مكلنبورغ فوربومرن والمجموعات المستهدفة في أسواق المصدر
المحددة الذين يبحثون عن خيارات عالج طبي في الخارج.

إننا نركز بشكل خاص على العمالء الدوليين الذين يريدون االستفادة من
المستوى العالي من الخبرة الذي يتسم به الطب األلماني.
استخدم خدماتنا عندما يكون هدفك هو استعادة صحتك والحفاظ عليها ،ألن
 HealthNet-MVمثال للخدمات الممتازة والرعاية الطبية الفريدة وكذلك
أقصى درجات الراحة والرفاهية أثناء اإلقامة في دولتنا الجميلة.
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®

شركة  Infokomالمحدودة

Infokom
GmbH

:Mobil Diab®عبارة عن حلول مبتكرة حديثة للمساعدة

لالتصال:
رولف-ديترش بيرندت
Informations- und
Kommunikationsgesellschaft mbH
،Johannesstrasse 8
D-17034 Neubrandenburg

في مراقبة مرضى السكر وعالجهم.
تتمثل الفكرة وراء  Mobil Diabفي مشاركة المريض في عملية العالج
®

وحثه على المشاركة بنشاط في عملية العالج.

Germany
هاتف+49 395 430520 :
فاكس+49 395 4305249 :
البريد اإللكترونيinfo@infokom.de :
www.infokom.de

شركة  Infokomشريك في مشروع " "European FEARLESSبمبادرة
( Ambient Assisted Livingالحياة المحيطة التي تحتاج لمساعدة) مع
شركاء في النمسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا .يهدف المشروع إلى تحسين جودة
الحياة لألفراد في جميع مراحل الحياة من خالل دمج التقنيات الحديثة مع بيئتهم

تقدم شركة ( Infokomالتي تم تأسيسها

االجتماعية .وتستلزم الفكرة الرئيسية التعرف المبكر على األحداث والتهديدات

عام  )1991حلوالً كاملة النطاق لتكنولوجيا

مثل حاالت السقوط (فالمصابون بمرض السكر يعانون من السقوط بدرجة أعلى

المعلومات موجهة للعمالء .يتضمن مجموعة

من غير المصابين به) وإطالق إنذار آلي يطلب المساعدة .تقوم شركة Infokom

الخدمات لدينا االستشارة وتطوير البرامج

بتطوير نظام بيانات متكامل واستراتيجيات تسويق مبتكرة لهذا المشروع.

والتدريب على تكنولوجيا المعلومات وكذلك
توزيع األجهزة والبرامج والشبكات وتركيبها
وإدارتها .إننا نفخر بالمشاريع التعاونية
والعالقات الدولية التي نتمتع بها ،خاصة في
الشرق األوسط والواليات المتحدة األمريكية
والصين ،وكذلك خبرتنا في توفير المصادر
والتخطيط وتشغيل مشروعات دولية رائدة في
القطاع الصحي.
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يمكن هذا المريض من تحمل المسؤولية عن عالجه
باالشتراك مع الطبيب.
يتيح النظام فرصة التواصل التفاعلي بين الطبيب
والمريض .يحتفظ المريض بمذكرة إلكترونية ،يسجل
فيها بياناته الصحية الشخصية (مستويات الجلوكوز
في الدم واألدوية والتغذية واأللعاب الرياضية وما إلى
ذلك) ويجعل هذه المعلومات متوفرة للطبيب .وبهذه
الطريقة يمكن للطبيب مراقبة بيانات المريض عن
بُعد.

نتيجة لذلك ،يمكن للطبيب أن يصف العالج المالئم في أي
وقت ويتدخل إذا اقتضت الضرورة ويجعل المعلومات ذات الصلة متوفرة للمريض.
يتيح ® Mobil Diabللمصابين بمرض السكر الفرصة لمراقبة بياناتهم الطبية
على مدار  24ساعة طوال أيام األسبوع .ويمكن مقارنة البيانات مع نظام
االتصال عن بُعد ( )TMPفي أي وقت.
وفي حالة الطوارئ ،يبلغ النظام الطبيب المسؤول ويقدم له البيانات ذات الصلة.

تتمثل المزايا الرئيسية في:

•
• مذكرة للتسجيل المستمر للبيانات الطبية
• أجهزة قياس مدمجة وكاميرا
• مقارنة البيانات بشكل مستقل عن الوقت والموقع باستخدام TMP
• ميزات تذكير
• تلقي رسائل من الطبيب
• تعدد اللغات
• واجهة مستخدم بسيطة قائمة على نظام التشغيل Windows
جهاز قابل للنقل وسهل االستخدام مع هاتف محمول مدمج
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معهد INP Leibniz-Institut
für Plasmaforschung und
.Technologie e.V
العالج بالبالزما إلدارة جروح المصابين

لالتصال:
البروفيسور الدكتور توماس فون فويدتكي
INP Greifswald e.V.
Felix-Hausdorff-Str. 2
D-17489 Greifswald
Germany
هاتف+49 3834 554300 :
فاكس+49 3834 554301 :
www.inp-greifswald.de

بمرض السكر :من العلم إلى النماذج
ً
مركزا دوليًا رائد في العالج بالبالزما في السنوات
أصبح Greifswald
األخيرة .أحد األسباب الرئيسية وراء هذا التطور هو أمان تطبيقات البالزما
وقابلية التعامل معها .منح أول أستاذية في المجال مؤشر آخر على احتمال
وجود عالج بالبالزما في المستقبل.
معهد  Leibnizلعلم البالزما والتكنولوجيا ( )INP Greifswaldهو أكبر
معهد غير تابع لجامعات في مجال البالزما ذات درجة الحرارة المنخفضة

معهد  Leibnizلعلم البالزما والتكنولوجيا
( )INP Greifswaldهو أكبر معهد غير
تابع لجامعات في مجال البالزما ذات درجة
الحرارة المنخفضة ومبادئها الرئيسية وتطبيقها
التقني في أوروبا.
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ومبادئها الرئيسية وتطبيقها التقني في أوروبا .يقوم  INPبإجراء بحث رئيسي
موجه إلى التطبيقات ويهدف إلى تحسين منتجات وإجراءات راسخة قائمة على
البالزما .كما يالئم  INPالبالزما مع االحتياجات الخاصة للعميل ويقدم دراسات
جدوى واستشارات وخدمات أخرى.

يجري تطوير االستخدام العالجي لمصادر البالزما الباردة إلى مجال طبي
دولي منفصل .وربما يتأصل استخدام البالزما المادية خالل سنوات قليلة فقط
باعتبارها أداة لمحاربة مصادر العدوى الخطيرة في المستشفيات وكذلك لتقديم
طرق عالج أكثر لطفـًا بالنسبة للمريض.
باإلضافة إلى ذلك ،يعتبر االستخدام العالجي للبالزما مباشرة على جسم اإلنسان
أو فيه مجا ٌل جدي ٌد تمامًا يحظى باالهتمام بشكل متسارع في جميع أنحاء العالم
تحت اسم العالج بالبالزما .يهتم مجال تطبيقات محتمل رئيسي في العالج
بالبالزما بعالج الجروح مثل جروح القدم  -التي تعتبر أمرً ا شائعًا بين المصابين
بمرض السكر  -ألنه قد يجعل العالج السيئ للجروح المزمنة حياة المريض
المصاب في حالة يُرثى لها.
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Klinikum Karlsburg der
Klinikgruppe Dr. Guth
السكر  -عالقته بالقلب

لالتصال:
االستاذ الدكتور ولفجانج موتز KLINIKUM
KARLSBURG
Herz- und Diabeteszentrum
der Klinikgruppe Dr. Guth
GmbH & Co. KG
Greifswalder Str. 11
D-17495 Karlsburg

يعتبر النوع الثاني من مرض السكر مرضًا يصيب األوعية الدموية وأجهزة
الجسم  -حيث تتسبب أمراض القلب في وفاة  %65من مرضى النوع الثاني
من السكر أو على األقل المعاناة منها .ولهذا فقد تم إنشاء مركز Klinikum
 Karlsburgلدراسة هذا األمر.

www.drguth.de/klinikum-karlsburg
يتميز مركز Klinikum Karlsburg
بتاريخ حافل باإلنجازات كما يتمتع بشهرة
ممتازة

في

والية

Mecklenburg-

 Vorpommernوألمانيا .في عام 1986
تم ترشيح  Klinikum Karlsburgكمركز
تعاوني لمنظمة الصحة العالمية .واليوم يقدم
مركز  Klinikum Karlsburgللسكر

اإلنسان ،إال أنه مرض في األصل يصيب األوعية الدموية .وذلك حيث يعاني
مرضى السكر عاد ًة من تصلب الشرايين سريع التقدم في األوعية التاجية
مصحوبًا بقابلية كبيرة لحدوث تجلط الدم .وعادة ما تزيد عوامل مثل الزيادة
المفرطة في الوزن وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون في الدم

وأمراض القلب بوالية Mecklenburg-

من أعباء الضغط على القلب واألوعية الدموية .ونظرً ا لهذه العوامل ،يواجه

أحدث الخدمات في كل مجال من مجاالت

مريض السكر من النوع الثاني نفس المخاطر المرتفعة لإلصابة بأمراض القلب

 Vorpommernلزواره من المرضى
الطب الخاصة بعالج أمراض القلب واألوعية
الدموية (أمراض القلب واألوعية الدموية
ً
إضافة إلى
وجراحة القلب واألوعية الدموية)
جميع أنواع الرعاية الطبية الخاصة بمرض
السكر ،والتي يأتي من بينها مرض السكر عند

واألوعية الدموية كما هو الحال مع المرضى غير المصابين بالسكر وذلك
بعد مروره بأول أزمة قلبية“ .وفي هذا السياق يضيف البروفيسور ولفجانج
كيرنر ،مدير مركز عالج أمراض السكر واأليض بمركز Karlsburg

األطفال واألمراض المرتبطة به .كما يشهد

الطبي بوالية  Vorpommernقائالً "على الرغم من هذه الحقيقة ،إال أنه

المركز فكل عام إجراء حوالي  2500عملية
جراحة في القلب واألوعية الدموية عالو ًة على

قلما ما يتم الربط بين السكر وأمراض القلب ،حيث يتولى المختصون بمرض

القيام بما يزيد عن  5000إجراء في مجال

السكر عاد ًة عالج مرضى السكر في حين يتم عالج مرضى القلب لدي األطباء

أمراض القلب .كما يتولى المركز العالجي
الخاص بمرض السكر عالج ما يزيد عن

المختصين بأمراض القلب .فنادرً ا ما يجرى العالج على مستوى يشمل العديد

 2000مريض من كل الفئات العمرية سنويًا.

من التخصصات الطبية ."،ولكن األمر يختلف في مركز ،Klinikum Karlsburg

تمنح المرضى لدينا راحة البال كما تضمن لهم

وذلك حيث يتم عالج مرضى السكر الذين يعانون من أمراض القلب أثناء إقامتهم

فإن الخبرة التي يتمتع بها أطباؤنا وموظفينا
نجاح عملياتهم العالجية.
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على الرغم من أن السكر يعتبر مرضًا يحدث خلالً في عملية األيض في جسم

						

في المركز بواسطة أخصائيين في أمراض القلب والسكر على السواء .وهذا المفهوم

العالجي المبتكر يتم تعزيزه ودعمه من قبل مؤسسة "Der herzkranke
"( Diabetikerلمرضى القلب والسكر).
كما يركز المركز العالجي أيضًا على عالج المصابين بالسكر من األطفال
والمراهقين .وبغض النظر عن الحالة المرضية الخاصة ،يتم تحفيز األطفال
والشباب فوق كل ذلك على حقن أنفسهم باألنسولين وتعلُم كيفية التعايش مع مرض
السكر ولهذا السبب ،يتم تضمين اآلباء في العملية العالجية عن كثب .فالهدف
األساسي من عالج مرضى السكر في مركز  Klinikum Karlsburgهو
تحسين جودة حياة المريض على أساس طويل المدى .وفي النهاية ،ال نغفل عن
عالج مشكالت القدم السكرية باعتبارها أحد المجاالت الخاصة التي يعكف على
عالجها مركز  .Klinikum Karlsburgفمشكالت نشأة القدم السكرية تعتبر
أمرً ا معق ًدا ج ًدا ،وإن كان اعتالل األعصاب الناتج عن مرض السكر وتصلب
الشرايين بأوعية الساق من األسباب الرئيسية لحدوث ذلك .لذا فإن العالج على
مستوى العديد من التخصصات من الطبية يهدف إلى تجنب اللجوء لعمليات البتر
كما سيساعد المريض على استرداد قدرته على الحركة.

						
المصدر :إصدار خاص من مجلة  Life Science Nordلصحة العرب 2011
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MEDIGREIF
Inselklinik Heringsdorf GmbH
مستشفى خاصة بإعادة تأهيل األطفال والمراهقين مركز

لالتصال:
البروفيسور الدكتورRalf Schiel .
Ltd. Chefarzt und Klinikdirektor
شركة  Inselklinik Heringsdorfالمحدودة
Setheweg 11

عالجي متخصص في نقاهة األمهات واألطفال
تقدر نسبة األطفال والمراهقين ممن لديهم فعالً زيادة في الوزن أو المصابين

،D-17424 Ostseebad Heringsdorf

بالسمنة بنحو  ،%15وال يتوقف المعدل عند هذا الحد بل إنه آخذ في االستمرار.

Germany

ومن ثم يتم تطبيق إستراتيجيات التدخل الفعال التي يمكنها الحد من زيادة

هاتف 49 38378 780500+
فاكس +49 38378/780555
البريد اإللكتروني:
r.schiel@medigreif-inselklinikum.de
www.medigreif- inselklinikum.de

وزن الجسم والتعقيدات طويلة المدى المصاحبة مثل مضاعفات ما قبل مرض
السكر والنوع الثاني من مرض السكر .لذا تضم شرك ة �MEDIGREIF In
 selklinik Heringsdorfالمحدودة مركز عالجي متخصص بصورة دقيقة
في العالج الوقائي والتأهيلي لألطفال والمراهقين الذين يعانون من اضطرابات

تتألف شركة MEDIGREIF Inselklinik
 Heringsdorf GmbHالمحدودة من:

•

MEDIGREIF Inselklinik Heringsdorf
 ،“GmbH ،„Haus Gothenseeمركز
عالجي متخصص لألطفال والمراهقين
المصابين بأمراض األيض وأمراض نفسية
وجسدية وأمراض جلدية

•

Mütter-Gesundheit-Usedom

 ،.e.Vمركز عالجي متخصص في نقاهة
األم والطفل

•

MEDIGREIF Inselklinik
Heringsdorf GmbH & Co. KG،
 ،“„Haus Kulmمركز مركز عالجي
متخصص في األمراض النفسية والجسدية
والعالج النفسي
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في عملية األيض.
يشتمل مفهوم الرعاية الموجهة الشاملة على كل من العناية الطبية المتكاملة
والنفسية والتربوية وتقديم االستشارات الطبية للمرضى ،في ظل أجواء رياضية
وذات اتجاه ثقافي تتمثل في األنشطة الترفيهية التي تساعد على الوصول إلى
أعلى درجات الشفاء .ويتم منح أعلى درجات األولوية الممكنة لتمكين المرضى
ومرافقيهم من التعامل مع المرض بشكل مستقل في ظروف العيش المنزلية
بكفاءة.
مركز عالجي متخصص في نقاهة األمهات واألطفال
تتولى جميعة جمعية  Mütter-Gesundheit-Usedom e.V.غير
الربحية المسجلة تشغيل المنشأة الخاصة بنقاهة األمهات واألطفال .ويعتبر الهدف
األساسي لعمل هذه الجمعية الخيرية األلمانية هو تعزيز مستوى الصحة الوقائية
ونقاهة األمهات وأطفالهم .وتلبي هذه المؤسسة هذا الهدف بشكل أساسي من
خالل عمل المنشأة التابعة لها والمتخصصة في مجال نقاهة األمهات واألطفال.

مستشفى خاصة بإعادة تأهيل األطفال والمراهقين
يعتبر المركز الخاص بالعالج التأهيلي والوقائي لألطفال والمراهقين المصابين
بأمراض في األيض وأمراض نفسية وجسدية وأمراض جلدية واح ًدا من منشأتين
مستقلتين في  ،Haus Gothenseeوهو يتولى تحديد الملف الطبي للمجمع
ككل .فهو يضم  108أسرة ،وتعقد دورات التأهيل فيه من أربعة إلى ستة أسابيع
على أساس يستند إلى إقامة المرضى داخل المستشفى.
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شركة  neoplasالمحدودة
من العلم  -ألجل العلم -إلى السوق

لالتصال:
Torge Vorhaben
شركة  neoplasالمحدودة
Walther-Rathenau-Str. 49a
17489 Greifswald
هاتف+49 3834 515 210 :
فاكس+49 3834 515 209 :
البريد اإللكترونيcontact@neoplas.eu :
www.neoplas.eu
تركز شركة  neoplasاهتمامها الخاص
على دعم عمليات البحث والتطوير األكاديمية
والصناعية وعمالؤنا هم مؤسسات بحثية عامة
وشركات تكنولوجيا متقدمة:

•

اإلدارة الفعالة للتكنولوجيا

•

التسويق الفعال للتكنولوجيا

تسد شركة  neoplasالفجوة الموجودة بين
مرحلة طرح الفكرة اإلبتدائية في المعامل
ومرحلة اإلنتاج الناجح للمنتج في السوق تمكننا
خبرتنا من تخطي الحواجز العديدة الموجودة
في الساحة أمام نقل التكنولوجيا المتقدمة ومن
ثم تحقيق نتائج كبيرة بصورة أسرع.
والمجاالت البحثية المميزة لعمل الشركة هي
العالج بالبالزما وتثبيت اإلنزيمات والتطهير
الحيوي.
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أجهزة بالزما للبحث والتطوير
يعتبر مجال العالج بالبالزما أحد المجاالت سريعة التطور  -كما كان الحال مع
العالج بالليزر منذ  20عامًا .فكل يوم تظهر مجموعات بحثية جديدة متخصصة
في هذا المجال الطبي الواعد الخاص بعالج الجروح واألمراض الجلدية ويتم
توصيف األدوات الضرورية لهذا البحث بشكل مجمل كما يتم تخصيصها بشكل
أساسي كأنظمة بالزما (مصادر البالزما).
يتم اعتماد الجهاز بالعالمة التجارية  CEلالستخدام في التطبيقات الصناعية
مثل األسطح القابلة لتشرب الماء .يتم توصيف مصدر البالزما بشكل مماثل
ويتم توثيقه بشكل جيد في سجالت تتم مراجعتها من أفراد البحث ويتم توضيح
القدرة العالجية للمصدر في مناسبات عدة .كما يتم تصميم الجهاز لالستخدام في
األغراض البحثية (جهاز غير طبي).

المعيار الذهبي في العالج بالبالزما
تم تطوير جهاز " "kinpenالمحفز للبالزما بالتعاون مع علماء الطب
والفيزيائيين والمهندسين .ويعتبر هذا الجهاز المعيار الذهبي في عمليات البحث
والتطوير في العالج بالبالزما مثل معالجة األسطح والهياكل البيولوجية نظرً ا
لسمات توثيقه الجيدة ج ًدا .فبمساعدة هذه األداة ،يستطيع األخصائيون الطبيون
احتالل الصدارة في معايير العالج الدولية الحديثة .فقد تم ضم خبرات العديد من
التخصصات لالستفادة منها أثناء تطوير هذا المنتج.
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جمعية أخصائيي الغسيل الكلوي وفصل
مكونات الدم (PDA) Rostock
الطب المتقدم في مجال العالج غير الجراحي للمرضى

لالتصال:
الدكتور Wolfgang Ramlow
St.-Petersburger Str. 18c
D18107- Rostock
Germany
Praxisverbund für Dialyse und
)Apherese (P.D.A.
هاتف+49 381 40502-19 :
فاكس+49 381 4050234 :
البريد اإللكتروني:
service@praxisverbund-rostock.de

غير المتواجدين في المستشفيات

•

عمليات التشخيص والعالج التحفظي في المراكز الطبية الخاصة طب

أمراض الباطنة وطب األعصاب وأمراض القلب وأمراض ارتفاع الدهون

•

بالدم
الغسيل الكلوي بالدم (مستوى تدفق مرتفع ،إبرة واحدة) %70 ،من ترشيح

الدم باستخدام المحاليل (نسبة تدفق مرتفعة) ونظام  Geniusوالغسيل
الكلوي البريتوني وترشيح الدم

•
•فصل البروتين الدهني منخفض الكثافة ( )LDLوالبروتينات الدهنية )Lp(a
العالج التمهيدي والمتابعة الطبية لجراحة زرع ال ُكلى

تم تأسيس جمعي ة �Praxisverbund für Dialy
 se und Aphereseفي  Rostockعام 2005
من خالل دمج ممارسات مجموعتين قائمتين في طب
أمراض الباطنة واألعصاب.

لعالج الدهون أمراض األيض ،اإلصابة باالرتفاع الوراثي المفرط لنسبة
الكوليسترول في الدم (.)FH

•
• الدراسات اإلكلينيكية ومراقبة التطبيق
•تطوير التدريبات الخاصة وبرامج التعليم المستمرة لألخصائيين الطبيين
فصل الجلوبين المناعي لعالج أمراض المناعة.

وتنفيذها

إننا نعمل وف ًقا لإلرشادات الصادرة عن اللجان والجمعيات الطبية المعترف بها.
وتتميز جميع مواقعنا بتوفر البنية التحتية الحديثة لتكنولوجيا لمعلومات وأحدث
األجهزة الطبية .وذلك بحيث يمكن لمن يقضون إجازتهم على شاطئ بحر
البلطيق أن يتم عالجهم كمرضى نزالء في مراكز الغسيل الكلوي .ونظرً ا إلى
أن جميع أنشطتنا تركز على تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة للمرضى ،فإن
شبكة العمل لدينا لن تقبل إال بالممارسات التي يمكنها أن تثبت تطبيقها لنظام
إدارة لجودة األداء والعمل في العمليات التي تجرى يوميًا.
فنظام إدارة الجودة الذي نطبقه يستوفي متطلبات  DIN EN ISO 9001:2008كما
يتم فحصه من خالل عمليات المراجعة الداخلية والخارجية التي تتم سنويًا.
يتزايد معدل المرضى الالزم إجراء عمليات الغسيل الكلوي لهم .وتعتبر اإلصابة
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بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم من أكثر األسباب تكرارً ا لإلصابة بالفشل

الدم .ونستطيع من خالل عملنا كشبكة تقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمريض،

الكلوي .لذا تتعاون شبكة العمل لدينا مع هيئات التأمين الصحي لتطوير برامج

ألن هذا يمكننا من التعاون بين التخصصات المختلفة والتأكد من أن كل موفر

للوقاية من الفشل الكلوي.

رعاية ضمن الشبكة يمكنه الوصول إلى أحدث المعلومات في أي وقت.

ومن ثم فإن جمعية  PDAتختص بعالج المرضى ممن تتطلب حالتهم إجراء
عمليات الغسيل الكلوي وفصل مكونات الدم.
فنحن نقوم بعالج حوالي  50000حالة مرضية تتطلب إجراء الغسيل الكلوي
في خمسة مراكز طبية داخل وخارج مدينة  Rostockسنويًا .كما أننا قمنا
أيضًا بإجراء أكثر من  2000عملية عالج بالغة التخصص لفصل مكونات
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جامعة Rostock
مستشفى العيون الجامعي
نموذج  Rostockلعالج القرنية:

لالتصال:
Universitätsaugenklinik Rostock
Direktor Prof. Dr. Rudolf F. Guthoff

عمليات تشخيص بالليزر ثالثية األبعاد للمرضى الذين

Doberaner Strasse 140

يعانون من اعتالل شبكية العين الناتج عن اإلصابة

Gemany

بالسكر بجامعة Rostock

D-18057 Rostock
هاتف+49 381 4945299 :
فاكس+49 381 4948502 :
البريد اإللكتروني:
rudolf.guthoff@med.uni-rostock.de
www.augenklinik.uni-rostock.de

تتيح التطورات التجريبية إلحدى الجماعات البحثية التي يقودها البروفيسور
 Rudolf Guthoffبالمركز العالجي بجامعة  Rostockاآلن عمليات
تصوير ثالثية األبعاد للقرنية  -وهي عملية نادرً ا ما كان يُعتقد بإمكانية حدوثها
 ويمكن استخدامها ،جنبًا إلى جنب مع عمليات أخرى ،في الحصول على نتائجتشخيصية محسنة للتلف العصبي بين مرضى السكر (اعتالل شبكية العين الناتج

يشترك المركز العالجي للعيون باعتباره جز ًء

عن اإلصابة بالسكر).

من المركز الطبي لجامعة  Rostockفي
البحث العلمي أيضًا .وقد نجح هذا المركز على
مدار السنوات األخيرة بشكل خاص في استخدام
تقنية الليزر في تطبيقات طب العيون ،وبصفة
خاصة في عالج األمراض الخبيثة التي تصيب
العيون ،التجويف العظمي الذي يحتوي على
مقلة العين (محجر العين) والجفون.

عمليات تشخيص جديدة للتلف العصبي الناتج عن اإلصابة بالسكر
يعمل المركز الطبي الخاص بالعيون بجامعة  Rostockمنذ عدة أعوام على
تطوير تقنيات التصوير التي تتيح الحصول على صور ميكروسكوبية لقرنية
المريض .وبالتعاون مع شركة )Engineering GmbH (Dossenheim
المحدودة ،تمكنا من تطوير جهاز متداول في األسواق يعتمد في عمله على
الفحص باستخدام تقنية الليزر .وتتيح لنا المزيد من إنجازات التقدم في ذات
الوقت الحصول على صور ثالثية األبعاد لقرنية اإلنسان بصورة لطالما اُعتبر
تحقيقها شبه مستحيل.
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وقد اتضح في األشهر األخيرة أن األعصاب التي تتحكم في القرنية قد ُتستخدم
كمؤشر داللي على حدوث التلف في الجهاز العصبي الطرفي عند مرضى السكر.
وبالتعاون مع معهد التكنولوجيا الموجود في  Karlsruheوجامعة Leipzig
تمكنا أيضًا من تطوير وحدات برامج خاصة بتحديد مستوى التلف العصبي.
ويتم استخدام هذه الطريقة بالفعل اليوم في الواليات المتحدة األمريكية وأستراليا
ومانشستر بإنجلترا حيث يمكن التأكيد على النتائج التي توصل إليها العلماء
في جامعة  .Rostockونتوقع أن ُتغني هذه التكنولوجيا عن الحاجة إلى جمع
عينات من بشرة المصابين بالسكر كما أنها تتيح إجراء أسلوب غير جراحي
ً
خاصة مرض
لمتابعة التغيرات العصبية التي تسببها األمراض اإلنتكاسية،
السكر .ونحن نقوم حاليًا بإجراء الدراسات اإلكلينيكية بالتعاون مع مركز
 Südstadt Rostockالطبي ومعهد الطب اإلكلينيكي لمرض السكر بمركز
جامعة  Heinrich Heineاأللمانية الموجود في .Duesseldorf
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شركة  BioCon Valley GmbHالمحدودة
نحو احتالل الصدارة كوالية ألمانية رائدة في الرعاية

لالتصال:
الدكتورHeinrich Cuypers .
شركة  BioCon Valley GmbHالمحدودة
جهات االتصال الدولية
Walter-Rathenau-Strasse 49a
D-17498 Greifswald، Germany
هاتف+49 3834 515 300 :
فاكس+49 3834 515 102 :
الموقع اإللكتروني على شبكة اإلنترنت:
www.bcv.org
البريد اإللكترونيinfo@bcv.org :

الصحية والسالمة
توجه  BioCon Valleyتطوير والية Mecklenburg-Vorpommern
®

لتحتل الريادة بين الواليات األلمانية في هذا المجال ،باعتبارها نقطة اتصال
مركزية وموفر للخدمات في مجاالت العلوم الحيوية والرعاية الصحية في شمال
شرق ألمانيا .كما تدعم الشركة أيضًا قطاع الرعاية الصحية والسالمة باإلضافة إلى
الشركات التي توجهها التكنولوجيا والمنشآت البحثية التي تخدم مشروعات السياحة
الصحية والصحة الطبية والوقاية والتأهيل والتطور التكنولوجي .وبوصفها إحدى
المناطق الطبيعية بألمانيا ،فإنها تعتبر جز ًء من شبكة ألمانية لموفري الرعاية كما

تمتلك شركة  BioCon Valley GmbHالمحدودة

أنها تقدم خدمات كمؤسس مشترك بالشبكة الدولية لمبادرات التكنولوجيا الحيوية

مواقعًا في  Greifswaldو Rostockللتواصل

حول بحر البلطيق.

مع شركات الشبكات والمنشأت البحثية والمراكز

وبوصفها إحدى المناطق الطبيعية بألمانيا ،فإنها تعتبر جز ًء من شبكة ألمانية

العالجية في الوالية .وتعمل الشركة كمحور مركزي

األوجه الرئيسية للنشاط

للمعلومات وتقدم الدعم للمشروعات الهادفة إلى

تعتبر علوم الحياة المصدر للمنتجات االبتكارية والخدمات المقدمة في مجاالت

تسويق أحدث النتائج البحثية في المنطقة.

الطب والزراعة والتغذية والبيئة .وتتمثل أوجه الكفاءة التخصصية بمركز
 Mecklenburg-Vorpommernفي مجاالت عالج السكر والطب
المخصص والتجديدي والتكنولوجيا والتشخيص الطبي والتكاثر النباتي
َ
والحيواني وصحة الحيوان والتكنولوجيا الحيوية الصناعية أو البيضاء .ويرتكز
قطاع الرعاية الصحية والصحة على مزايا تنافسية طبيعية مثل توفير المناخ
الصحي ومناظر طبيعة لم تعبث بها يد بشرية .كما تتاح مجموعة كبيرة من
الخدمات بالمنطقة في ظل وجود أوجه القوة التقليدية للنشاط بالمنطقة المتمثلة
في السياحة واالقتصاد البحري والزراعة وكفاءة المجال الطبي.
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شركاء أقوياء
لذا يوفر مركز  Mecklenburg-Vorpommernبنية تحتية ممتازة للرعاية
الصحية والمستوى الصحي الجيد باشتماله على مركزين طبيين جامعيين ،أي
أكثر من  60منشأة للعناية الطبية الوقائية والعالج الطبيعي و 59منتجعًا صحيًا
ومنشأة للتماثل للشفاء معتر ًفا بها رسميًا .ويمثل عالج مرض السكر الدور
المركزي في إطار السعي لتحقيق هذا الهدف.

التغذية
التي تضمن حياة صحية

علوم
الحياة

الخدمات
الصحية

إدارة مرض
السكر

الخدمات
الصحية

شيخوخة
دون اإلصابة
بأمراض

صناعة الرعاية الصحية
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االعتمادات
الصور
العنوان

Landesmarketing Mecklenburg-Vorpommern

39 الصفحة

BioCon Valley

31 و10 و9 الصفحات

 المحدودةInselklinik Heringsdorf شركة

31 و20 و13 و12 و11 الصفحات

Klinikum Karlsburg

17 الصفحة

EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

21 الصفحة

Karlsburg " لمرض السكر بمدينةGerhardt Katsch" معهد

23 الصفحة

HealthNet-MV

27 الصفحة

INP Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie e.V.

29 الصفحة

Klinikum Karlsburg

33 الصفحة

 المحدودةneoplas شركة

35 الصفحة

(PDA) Rostock جمعية أخصائيي الغسيل الكلوي وفصل مكونات الدم

37 الصفحة

Rostock جامعة

المعلومات القانونية
:قام بالنشر
Mecklenburg-Vorpommern وزير االقتصاد واإلنشاء والسياحة بوالية
Christoph Jaehne الدكتور
Johannes-Stelling-Strasse 14 · D-19053 Schwerin · Germany
+49 385 588 5230 :هاتف
www.mv-regierung.de
:قام بالتحرير
 المحدودةBioCon Valley® شركة
Robert Sington  وBirgit Pscheidl  وAnja Eberts  والدكتور،Heinrich Cuypers الدكتور
Walther-Rathenau-Strasse 49a · D-17489 Greifswald · Germany
+49 3834 515 300 :هاتف
www.bcv.org
التخطيط والتنضيد
courage & co schwerin marketing KG
www.courage-co.de
:قام بالطباعة
Druckhaus Panzig
Greifswald
:الموعد النهائي لتسليم النسخة
2012 يناير
 بألمانياMecklenburg-Vorpommern تم تمويل هذا النشر من قبل والية
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