
الدكتورة سيلفيا باوليك

مركز باوليك لطب العيون 

المراكز  أكثر  من  واحدًا  باوليك  مركز  يعد 
الطبية احتراما في ألمانيا وفي العالم اجمع 
في مجال طب وجراحة العيون، حيث يتبع 
التقنيات  وأحدث  المعايير  اعلى  المركز 
والقائمة  والعالج  التشخيص  مجال  في 
العلمية،  األبحاث  نتائج  أحدث  أساس  على 
تطوير  على  باستمرار  المركز  يعمل  حيث 
الكفاءات المهنية من خالل اجراء الدراسات 
العلمية  المؤتمرات  في  الفاعلة  والمشاركة 
جميع  من  األطباء  من  العديد  مع  والتعاون 
سمعه  المركز  منح  ما  وهو  العالم،  انحاء 

دولية مميزة. 

المركز  باوليك  سيلفيا  الدكتورة  تدير 
وقد  العمليات،  من  العديد  بنفسها  وتجربي 
 70 نحو  االن  حتى  باوليك  الدكتورة  اجرت 
الدكتورة  درست  وقد  جراحية.  عملية  ألف 
الشهيرة،  اليبزج  جامعة  في  الطب  باوليك 
في  للعيون  عيادة  افتتحت  2007م  عام  في 
عيادة  افتتاح  ذلك  تال  كوتبوس،  مدينة 
2012م،  العام  برلين في  العاصمة  للعيون في 
لطب  باوليك  مركز  بتأسيس  تقوم  ان  قبل 

العيون في وسط برلين عام 2016م، في هذا 
يتم فقط  ال  التقنيات  بأحدث  المزود  المركز 
ولكن  االكلينيكية  للصور  الدقيق  التحليل 
أيضا اجراء العمليات الجراحية وفقا ألحدث 

التقنيات والدراسات العلمية.

اجراء العمليات الجراحية بأحدث 
التقنيات 

تشخيص  المتطورة  التكنولوجيا  تدعم 
وعالج المرضى، فمثال تعطي تقنية التصوير 
يعمل  الذي  للطبيب  االمكانية  االبعاد  ثالثي 
على أحد المجاهر عالية الدقة، المنتجة في 
يتم  كما  جدا.  دقيقة  عمليات  اجراء  ألمانيا، 
العمليات  غرفة  في  الهواء  وتنقية  تصفية 
من البكتيريا والمواد الضارة بواسطة واحد 
وبحيث  الهواء،  تنقية  أجهزة  أحدث  من 
اعلى  وفق  الجراحية  العمليات  اجراء  يتم 
مستويات التعقيم. » الوقاية من العدوى هو 
اوضحت  كما  عملنا«  اهم جوانب  من  واحد 
الذي  االمر  »وهو  مضيفًة  باوليك  الدكتورة 

نجحنا فيه بدرجة جيدة جدًا«

البحوث الخاصة تعمق الخبرة

تمكن  الخاص،  ابحاثه  لمختبر  امتالكه  مع 
العميقة.  الخبرة  من  االستفادة  من  المركز 
االعتبار  بعين  باوليك  الدكتورة  تأخذ  ال  لهذا 
أيضا  تقوم  ولكن  وحسب  الدولية  الدراسات 
اجل  ومن  معروفة.  عالج  طرق  بتطوير 
يتم  ومعارفها  وخبرتها  ابحاثها  عن  الحديث 
لتمثل  دوري  بشكل  باوليك  الدكتورة  اختيار 
العالمية،  المؤتمرات  في  االلمان  األطباء 
عن  الطبيبة  تتحدث  الخصوص  وجه  وعلى 
النتائج الباهرة في مجال استخدام المغذيات 
المختبر  في  الشفاء.  عمليات  في  الدقيقة 
المغذيات  هذه  انتاج  يتم  بالمركز  الخاص 
عالج  في  هامًا  دورا  تلعب  والتي  الدقيقة 
من  االستفادة  يتم  ال  ولكن  العيون،  امراض 
هذه المعرفة الناتجة عن البحث العلمي فقط 
العيون، حيث يتم في مركز  في مجال طب 
باوليك للتجميل الجديد في جندارمن ماركت 
التغذية  مجال  في  الخبرة  دمج  برلين  في 
معًا.  التجميل  جراحة  مجال  في  وكذلك 
اإلحساس  هنا  تدعم  ال  الفردية  االستشارات 
المظهر  أيضا على  تأثر  بالرفاهية فقط ولكن 

الخارجي.
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مركز باوليك لطب العيون 
أحدث التقنيات ألفضل النتائج

PAULIG EYE CLINIC
info@paulig-eye-clinic.de  |  Tel: +49 30 283 91-700  |  Fax: +49 30 283 91-701  
Unter den Linden 16, Berlin 10117 – Germany  |  www.paulig-eye-clinic.de

للمزيد من المعلومات أيضا فيما يتعلق بإمكانيات 

عالج المرضى سيجيبكم بكل سرور موظفو المركز
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