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األعصاب بناء إعادة وجراحة الشلل معالجة   مركز  
شور جيرسي الجامعي الطبي المركز في  

 
 
 
 
 

 فريق األخصائيين
 

 
 

 الدكتور أندرو إلكود

في جامعة نيويرككلية الطب : الزمالة  

جامعة نيويورك كلية الطب  :التدريب  

ألباني في لية يونيون وكلية الطبك: كلية الطب  

دي. إم/ .إس. بي المستوى رفيع سنوات سّتةبرنامج   

 

روز مايكل الدكتور  

كلية الطب في جامعة إيموري: الزمالة  

الطبي جامعة نيويورك مركز: التدريب  

في جامعة نيويوركإ الطبّ  كّلية: الطب كلّية  

 
كوفمان ماثيو تورالدك   

الطبي أنجلوس لوس كاليفورنيا، جامعةمركز: الزمالة  

الطبي سيناي ماونت مركز: التدريب  

الطبي (سوني)مركز جامعة والية نيورك  مركز: الطب كلية  

 
لـيــبات توشار الدكتور   

الصحي تكساس جامعة مركز: الزمالة  

جونسن وود روبرت الطب كلية - نيوجيرسي في األسنان وطب الطب جامعة: التدريب   

وود روبرت الطب كلّية نيوجيرسي في األسنان وطب الطب جامعة -: الطب كليّة  

 جونسن
 
 

أشينوف روسل الدكتور   

إموري جامعة مستشفى: لزمالةا  

الطبيجامعة نيويورك إ مركز: التدريب  

الطبي( سوني)مركز جامعة والية نيورك  ا مركز: الطب ةكليّ   

لطبي

باإلمكانيات مليئة حياة عش: المهم   األمل  

 

 فريق بتشكيلالمركز إختصاصيوا قام الصدمات، أو الدماغية، السكتة أو المؤلمة، اإلصابات مرضى حياة نوعية لتحسين
.والشلل األعصاب بناء إعادة لجراحة العالم في تقّدما   األكثر الجراحية المعالجة خيارات يستعمل رائد  

 

 تفشل حيث جديدا   أمال   الجراحات هذه تمنح والعالم، البالد أنحاء كافة من يسافرون الذين المرضى لبعضوبالنسبة 
 المتقّدمة الجراحة تقنيات انتك إذا ويقّرر المرضى، حياة نوعية تحسين فرص الفريق يقّيم. التقليدية الجراحة إجراءات
.أفضل حياة نوعية ستوفر  

 

 شاملة إدارة ، باإلضافة إلىالمرض خالل أو األعصاب إصابة خالل فُِقدتالتي  الوظيفة إلعادة طرقا   العالج يتضمن
  :المعالجة خيارات سلسلة تتضّمن

العضدية الضفيرة بناء إعادة  باعصاأل ةعازر    •   •  

عصبي عتاللا ضغط تخفيف  الحجابي العصب إصابات    •   •  

شلل السكتات الدماغية  إضطرابات اإلبتالع     • •  

الجلدي القرح ضغط  األعصاب بناء إعادة   •   •  

الشوكي الحبل ومرض القدم لهبوط البناء إعادة  • منظم ضربات القلب   •  
 

على الرقم   السفر ومنسق النزالء عالقات منسقب إلتصالايرجى  للمرضى، السفر بترتيبات القيام على للمساعدة

732.776.4994 

  CompellingHope.com. أو زيارة الموقع 

 

 


