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رسالة العدد
تطــور ســريع ومذهــل حصــل هــذا العقــد فــي مجــال التكنولوجيــا الطبيــة بــدءا مــن 
ــن  ــة الحديثة،م ــات الجراحي ــى العملي ــاج ال ــه للع ــة المتبع ــراءات الطبي ــى االج ــخيص ال التش
ابرزهــا العــاج الجينــي، واســتعمال جهــاز الماحــة فــي جراحــة الدمــاغ والعظــام، باالضافــة 

ــد. ــن بع ــارة ع ــوت باالستش ــب الروب ــر والطبي ــة المناظي ــى جراح ال

ــروس  ــا وفي ــروس كورون ــل في ــة، مث ــدة متحول ــات جدي ــرت فيروس ــر ظه ــد االخ ــى الصعي عل
شــلل االطفــال البــري مــن جديــد فــي الــدول المحيطــة والتــي شــغلت العالــم باســره اليجــاد 

عــاج او لقــاح لهــا.

ــه للحصــول  ــد من ــر ال ب ــه ام ــي متســارع ومواكبت ــي المجــال الطب ان التقــدم التكنولوجــي ف
علــى نتائــج افضــل، ناحــظ فــي هــذه الفتــرة وجــود انمــاط واراء متعــددة لاجــراءات الطبيــة، 
ــة  ــة للجراح ــرق التقليدي ــون الط ــوا يمارس ــن ال زال ــن الجراحي ــل االول م ــن الجي ــض م فالبع
ــاليب  ــريع واس ــي الس ــدم التكنولوج ــع التق ــن م ــدة، ولك ــا جي ــد ان نتائجه ــن الموك ــي م والت
التشــخيص واالجــراءات الطبيــة والجراحــات الحديثــة تحتــم علينــا اختيــار طبيــب مــن االطبــاء 

الذيــن يجمعــون بيــن الخبــرة مواكبــة التطــور.

وقــد حــرص الطبيــب الناجــح علــى مواكبــة هــذا التطــور الطبــي، بالمشــاركة فــي الموتمــرات 
ــة  ــورش العلمي ــى حضــور ال ــة ال ــى احــدث االكتشــافات، باالضاف ــا عل ــدة ليبقــى مطلع العدي

التــي تعــزز خبرتــه وتصقــل مهارتــه مــن اجــل مصلحــة المريــض.

التقينــا فــي هــذا العــدد البروفيســور العربــي د شــريف الوكيــل للحديــث عــن تجميــل األعضــاء 
التناســلية للرجــل والمــراة.. وعــن التخصــص الــذي يســعيٌ إلعــادة الحيويــة والنشــاط 

ــك األعضــاء ــة لتل ــاءة الوظيفي والكف

كمــا التقينــا د براولــو بيرامــو للحديــث عــن الثــورة العلميــة لعلــم الجينــات واطفــال االنابيــب 
فــي القــرن الواحــد والعشــرون....

عزيــزي القــارى ال تخشــى مــن تعــدد االراء لعــاج اي مــرض طــارئ قــد تتعــرض لــه انــت او 
احــد افــراد عائلتــك، اذ ان االختــاف بالــراي يــدل علــى وجــود اكثــر مــن حــل وهــذا جيــد جــدا، اذ 
عليــك اختيــار الطبيــب الــذي ترتــاح فــي التواصــل معــه، الن الراحــة النفســية والثقــة بالطبيــب 

نصــف الشــفاء.

وكمــا عودناكــم نهديكــم هــذا العــدد المتكامــل عــن احــدث التكنولوجيــا الطبيــة المتوفــرة فــي 
الشــرق االوســط فــي مختلــف االختصاصــات الطبيــة، والتــي تســهم فــي رفــع نســب الشــفاء 

وتقليــل المضاعفــات الجانبيــة.

واهلل الموفق ...
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اتســاع 	  مــن  يعانيــن  الســيدات  مــن   ٪٨٨
المهبــل و٧٥٪ يعانيــن مــن الســلس البولــي 

بعــد الــوالدة.

٥٢٪ مــن الرجــال مــن ســن ٤٠-٧٠ ســنة 	 
الضعــف  درجــات  مــن  بدرجــة  مصابــون 

لجنســي ا

العاجــات غيــر جراحيــة تتــم فــي العيــادة 	 
بــدون فتــرة نقاهــة

عــدم 	  أو  ضعــف  تشــمل:  الرجــل  عاجــات 
ــم  ــر حج ــب، صغ ــاج القضي ــاب، اعوج االنتص
القــذف، قلــة اإلحســاس القضيــب، ســرعة 

ــاس، 	  ــف اإلحس ــمل: ضع ــرأة تش ــات الم عاج
للنشــوة،  الوصــول  عــدم  الرغبــة،  فقــدان 
اتســاع  الجمــاع،  أثنــاء  باأللــم  الشــعور 

البولــي الســلس  المهبــل، 

لحيــاة  تؤســس  التــي  الركائــز  أهــم  أحــد  إن 
والتفاهــم  الحــب  ملؤهــا  مســتقرة،  زوجيــة 
إليــه  يصــل  الــذي  االنســجام  هــو  والمــودة، 
واحــد. جســد  فــي  روحــان  ليصبحــوا  األزواج 

ــا االســتقرار  هــذه النعمــة تضفــي علــى كل من
ــبحانه  ــق س ــا الخال ــدث عنه ــي تح ــكينة الت والس
وتعالــى، والتــي تنعكــس علــى صحتنــا بشــكل 
علــى  وكذلــك  األســرة،  صحــة  وعلــى  عــام، 
وتقدمنــا  نجاحنــا  وعلــى  اليوميــة،  تعاماتنــا 

نحــو تحقيــق أهدافنــا.

عظمــاء  أطبــاء  الصغيــر  العالــم  هــذا  فــي 
يتلمســون اآلالم والمعانــاة التــي تحــدث جــراء 
ــل  ــا، مث ــية أو غيره ــة أو نفس ــل بيولوجي عوام
ــن  ــل ووالدة لتكوي ــن حم ــرأة م ــه الم ــر ب ــا تم م
ــل، أو  ــي المهب ــاع ف ــه اتس ــج عن ــد ينت ــرة، ق أس
قلــة اإلحســاس، أو الســلس البولــي، أو تغيــر 
فــي الهرمونــات، وأيضــا مــا يمــر بــه الرجــل 
ــط  ــل الضغ ــي، مث ــاطه الجنس ــى نش ــر عل ويؤث
العصبــي الــذي يتســم بــه هــذا العصــر، مــع 
كالتدخيــن  مؤثــرة  أخــرى  ســلبية  عوامــل 
كالوجبــات  الصحــي  الغيــر  والغــذاء  والســمنة 
الســريعة، أو جــراء أمــراض معينــة كالســكر 
ــدم  ــه للتق ــب، أو نتيج ــراض القل ــط وأم والضغ

بالعمــر.

تؤثــر  أن  وغيرهــا  العوامــل  هــذه  شــأن  مــن 
علــى هــذا الرابــط المقــدس، وتهــدد االنســجام 
يبــدأ كل زوج  الزوجيــن، وهنــا  بيــن  واأللفــة 
تراجــع  أنــه  علــى  االضطــراب  هــذا  بتحليــل 
فــي  لكــن  العاقــة،  فــي  بــرود  أو  بالمحبــة، 
الحقيقــة هــو اضطــراب فــي العاقــة الجنســية 

األعضــاء  كفــاءة  تراجــع  نتيجــة  نفســها، 
الجنســية ألحــد الزوجيــن أو كليهمــا، ممــا يؤثــر 
علــى الشــريك اآلخــر، فيتألــم بصمــت ويتراجــع 

دون بــوح عمــا يحصــل.

الوكيــل  شــريف  الدكتــور  العالمــي  الطبيــب 
األعضــاء  وترميــم  لتجميــل  طرقــًا  يبتكــر 
الحميميــة، لــدى الرجــل والمــرأة دون جراحــة، 
وهــي مجموعــة مــن أحــدث العاجــات إلعــادة 
الحيويــة والنشــاط واإلحســاس، بغيــة الوصــول 
إلــى أعلــى كفــاءة وظيفيــة، إضافــة لتجميــل 

الشــكل العــام لهــذة األعضــاء.

د. الوكيــل حاصــل علــى درجــة الطب مــن جامعة 
ــي  ــص ف ــرة، تخص ــي القاه ــي ف ــر العين القص
طــب التجميــل بشــكل عــام، وتجميــل األعضــاء 
التناســلية بشــكل خــاص فــي جامعــات أمريــكا 
تجميــل  فــي  كبيــرة،  خبــرة  ولديــه  وأوروبــا، 
األعضــاء التناســلية، حيــث لمــع نجمــه وحصــل 
ــدن.  ــي لن ــل ف ــادة تجمي ــل عي ــب أفض ــى لق عل
وكان لنــا معــه اللقــاء التالــي للحديــث عــن هــذا 

ــد: ــكار الفري االبت
 

حاورته: حنان الفقهاء
 

1. قلــب العــرب: د. شــريف الوكيــل بدايــًة مــا 
الــذي دفعــك للتخصــص بهــذا المجــال بالــذات؟

د شــريف الوكيــل: حقيقــة مــن خــال عملــي 
فــي مجــال التجميــل أوليــت قــدرًا كبيــرًا مــن 
التجديــدي  بالطــب  يعــرف  بمــا  اهتمامــي 
 Regenerative and Functional« والوظيفــي
Medicine« وهــو نــوع مــن الطــب يعتمــد علــى 
ــا الجســد، الســتعادة شــكلها  إعــادة تجديــد خاي
الحيويــة، ويدخــل هــذا  الجمالــي، ووظيفتهــا 
ــب  ــاالت الط ــع مج ــي جمي ــا ف ــص تقريب التخص

حاليــًا ويتطــور بســرعة مذهلــة. 

الســيدات  لحــاالت  متابعتــي  خــال  ومــن 
وشــكواهن، خصوصــًا بعــد الــوالدة مــن توســع 
أو  طبيعيــة  الــوالدة  كانــت  ســواء  المهبــل، 
قيصريــة، أو شــكواهن مــن ضعــف اإلحســاس، 
األعــراض  البولــي، وغيرهــا مــن  الســلس  أو 
ــة. ــة الزوجي ــي العاق ــور ف ــى فت ــؤدي إل ــي ت الت

وقبــل عشــر ســنوات تقريبــا، وفيمــا كنــت دائــم 
الســفر ألمريــكا ودوّل مختلفــة فــي العالــم، 
لحضــور المؤتمــرات العلميــة واالطــاع علــى 
ــل،  ــب التجمي ــال ط ــي مج ــد ف ــو جدي ــا ه كل م
ــات المتحــدة  ــد فــي الوالي ظهــر اختصــاص جدي
األمريكيــة، وهــو تجميــل األعضــاء التناســلية 
 Aesthetic« شــكًا ووظيفــًة، والمعــروف باســم

Gynaecology«، وكان هــذا المجــال جديــدًا 

” هناك حاالت 
مختلفة يمكن 
عالجها للمرأة 

باستخدام مثل 
هذه التقنيات 

الحديثة “
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بقلم طبيب

أوروبــا، وحالفنــي  وغيــر معــروف حتــى فــي 
ــن  ــاء والجراحي ــل األطب ــن أوائ ــت م ــظ إذ كن الح
الذيــن حصلــوا علــى تدريــب مكثــف وطويــل 
ببعــض  قمــت  وقــد  االختصــاص،  هــذا  فــي 
األبحــاث الســتخدام الطــب التجديــدي والوظيفي 
فــي هــذا المجــال، وكانــت النتائــج ناجحــة جــدًا، 
وبذلــك كنــت أول طبيــب يدخــل هــذا التخصــص 
ــى  ــه إل ــي أحــاول إدخال ــوم فإن ــا، والي ــى أوروب إل

ــط. ــرق األوس الش
 

ما هي الحاالت التي تتطلب التدخل للتجميل، 
والتأهيل للنساء، وما هي العالجات الحديثة 

التي تستخدمها؟
ــرأة  ــا للم ــن عاجه ــة يمك ــاالت مختلف ــاك ح هن
باســتخدام مثــل هــذه التقنيــات الحديثــة مثــل: 
عــدم  الرغبــة،  فقــدان  اإلحســاس،  ضعــف 
الشــعور  اإلطــاق،  علــى  للنشــوة  الوصــول 
باأللــم أثنــاء الجمــاع، اتســاع المهبــل نتيجــة 
ــدوث  ــى ح ــؤدي إل ــي ت ــررة، والت ــوالدات المتك ال
ترهــل فــي العضــات بعــد الــوالدة، الســلس 

البولــي.

وقــد أثبتــت الدراســات أن ٨٨٪ مــن الســيدات 
يعانيــن مــن اتســاع المهبــل بعــد الــوالدة، و٧٥٪ 
الــوالدة  بعــد  البولــي  الســلس  مــن  يعانيــن 

ــدًا. ــرة ج ــبة كبي ــي نس ــا، وه أيض

ادخلــت عاجــًا  فقــد  للعاجــات  بالنســبة  أمــا 
جديــدًا هــو: »أو- شــوت« أو »O- Shot«، لعــاج 
قلــة أو فقــدان اإلحســاس أثنــاء الجمــاع، وعــاج 
حــاالت ســلس البــول، وهــي عبــارة عــن حَقــن 
أماكــن معينــة فــي المهبــل بمــا يعــرف بالبازمــا 
باســتخدام  الحقــن  ويتــم   ،»PRP« الـــ  أو 
ــن ٦  ــر م ــه أكث ــت بتعديل ــق قم ــول دقي بروتوك
مــرات مختلفــة إلــى أن وصلــت ألكثــر طــرق 
الحقــن فعاليــة، إضافــة إلــى أننــي اســتخدم 
أنواعــًا معينــة مــن أجهــزة الطــرد المركــزي، 
ــا.  ــز للبازم ــبة تركي ــى نس ــى أعل ــول عل للحص

وحتــى اآلن فقــد قمــت بعــاج أكثــر مــن خمســة 
آالف حالــة بنســبة نجــاح عاليــة جــدًا، ومــع تطــور 
ــات  ــتخدام عاج ــي اس ــدأت ف ــص ب ــذا التخص ه
فريكونســي  والراديــو  الليــزر،  مثــل:  أخــرى 
لعــاج اتســاع المهبــل، وأيضــًا يمكــن اســتخدام 
بالـــ »ج  الفيلــر لزيــادة اإلحســاس والمعــروف 
تعويــض  أو  قديــم،  جــرح  لعــاج  أو  شــوت«، 
ــفة  ــاء، كالش ــض األعض ــي بع ــون ف ــد الده فق
ــاش  ــض االنكم ــا بع ــدث له ــي يح ــرى، والت الكب
مــع التقــدم فــي الســن، تمامــا كمــا يحــدث فــي 
ــذا  ــاج ه ــم ع ــد، فيت ــي الجس ــر ف ــكان آخ أي م

ــر. ــن الفيل ــاش بحق االنكم

عاجــات  هنــاك  ولكــن  األمثلــة  بعــض  هــذه 
العاجــات  هــذه  وجميــع  جــدًا،  كثيــرة  أخــرى 
تتــم فــي العيــادة وهــي غيــر جراحيــة، بــدون 
ــر،  ــة تذك ــراض جانبي ــدون أع ــة، وب ــرة نقاه فت
وتســتغرق حوالــي 20 إلــى 40 دقيقــة، تســتطيع 
بعدهــا الســيدة أن تعــود لعملهــا وتمــارس حياتها 
بــل وتســتطيع ممارســة  مباشــرًة،  الطبيعيــة 
الجمــاع مباشــرًة بعــد معظــم هــذه العاجــات.

ما هي العالجات بالنسبة للرجل؟
نــوع  مــن  مشــاكل  هنــاك  للرجــال  بالنســبة 
ــاج  ــاب، إعوج ــدم االنتص ــف أوع ــًا: ضع ــر مث آخ
ســرعة  القضيــب،  حجــم  صغــر  القضيــب، 
القــذف، قلــة اإلحســاس نتيجــة بعــض األمراض 

كالســكر. 

وهنــا أودّ أن أذكــر بعــض اإلحصائيــات الهامــة، 
ــن  ــن األربعي ــد س ــال عن ــن الرج ــاك ٤٠٪ م فهن
الضعــف  درجــات  مــن  بدرجــة  مصابــون 
الجنســي، وتزيــد هــذه النســبة إلــى ٥٠ ٪ عنــد 
الســتين،  ســن  عنــد  و٦٠٪  الخمســين،  ســن 
و٧٠٪ عنــد ســن الســبعين، وفــي المحصلــة 
يمكــن القــول أن النســبة هــي ٥٢٪ مــن الرجــال 
ــة مــن  ــون بدرج ــنة مصاب مــن ســن ٤٠-٧٠ س
تكــون هــذه  قــد  الجنســي،  الضعــف  درجــات 
النســبة كبيــرة لدرجــة فقــدان االنتصــاب، أو 
ــاب  ــى االنتص ــة عل ــدم المحافظ ــة ع ــل لدرج أق
حتــى اكتمــال العمليــة الجنســية، ممــا قــد ينتــج 
ــي  ــتوى النفس ــى المس ــرى عل ــاكل أخ ــه مش عن

واأُلســري.

قلب العرب: ما هو نصيب الرجال من هذه 
العالجات الحديثة؟

ــدًا  ــر ج ــب كبي ــال نصي ــل: للرج ــريف الوكي د. ش

المثــال  ســبيل  فعلــى  العاجــات،  هــذه  مــن 
قــد أدخلــت عاجــًا جديــدًا هــو »ب- شــوت« أو 
الجنســي  الضعــف  حــاالت  لعــاج   »P Shot«
للرجــال، عبــر حقــن القضيــب بالبازمــا الغنيــة 
حيــث  الجــودة،  عاليــة  الدمويــة  بالصفائــح 
تقــوم هــذه الصفائــح بإخــراج عوامــل النمــو 
ــة  ــد األوعي ــب، وتجدي ــا القضي ــدد خاي ــي تج الت
والشــعيرات الدمويــة، ممــا يقــوي االنتصــاب 
ويزيــد اإلحســاس، ويتــم الحقــن ببروتوكــول 
النتائــج  هــذه  علــى  للحصــول  الدقــة  شــديد 
الناجحــة، كمــا تســاعد أيضــا فــي تكبيــر حجــم 
العضــو الذكــري، إذا اتبــع المريــض البروتوكــول 

ــه. ــه ل ــذي أضع ال
وقمــت حتــى اآلن بإجــراء حوالــي )5000( خمســة 
ــرى  ــات أخ ــال عاج ــدأت بادخ ــم ب ــة، ث آالف حال
 Shock« »جديــدة، مثــل أحــدث »التشــوك ويــف
الشــريطية التصادميــة  الموجــات  أو   »wave 
وأيضــًا   ،»Linear Shock Wave Therapy«
العــاج بالبوتكــس الــذي يزيــد مــن اســترخاء 
علــى  فيســاعد  للقضيــب،  الكهفــي  النســيج 
اإلنتصــاب، وعاجــات أخــرى كثيــرة تــم إدخالهــا 

ــز. ــى المرك إل

قلب العرب: لقد قمت بافتتاح أول مركز 
متخصص في هذه العالجات في أوروبا والشرق 

األوسط، حدثنا من أين أتتك الفكرة ولماذا؟
د. شــريف الوكيــل: عندمــا بــدأت فــي إدخــال 
هــذه العاجــات إلــى أوروبــا حصلــت علــى شــهرة 
واســعة، ألننــي كنــت الطبيــب الوحيــد الــذي 
يقــدم هــذه العاجــات فيهــا، عندهــا بــدأت أشــعر 
الــذي  التخصــص  لهــذا  الشــديدة  باألهميــه 
آمنــت بــه، ومــدى تأثيــره علــى الزوجــة و الــزوج، 
أول  إنشــاء  فقــررت  كلــه،  المجتمــع  وعلــى 
مركــز متخصــص فــي هــذا المجــال فــي أوروبــا 
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والشــرق األوســط، ولدينــا فــي المركــز أكثــر 
ــاء. ــال والنس ــاج للرج ــن الع ــًا م ــن ٦٠ نوع م

 Dr  قلب العرب: د شريف الوكيل اكتسبت
SW Clinics  شهرة عالمية للعالج الذي 

يقدمه وهو الـ ) O ConceptTM(  وهو 
ماركة مسجلة باسمك في أوربا والعالم، ما 

هو الـ ) O ConceptTM(؟ 

هــو    )O ConceptTM( الـــ  الوكيــل:  شــريف  د 
العاجيــة  البروتــوكات  مــن  مجموعــة 
المســجلة، والتــي أقدمهــا للمريــض كٌل حســب 
حالتــه، فهــي تعتبــر بمثابــة تفصيــل مجموعــات 
مختلفــة مــن العاجــات، فأنــا ال أتحــدث عــن 
 P Shot أو O Shot وســيلة واحــدة للعــاج مثــل

إنمــا هــي مجموعــة مــن البروتــوكات المصممة 
لــكل مريــض بجرعــات محــددة، وبوقــت زمنــي 
ــى  ــى أعل ــدد، للوصــول إل ــن، بتسلســل مح معي
نســبة نجــاح، فمثــا مريــض ســن الثاثيــن 
ــكري  ــض الس ــتين، مري ــن الس ــن س ــف ع يختل
وهكــذا  البروســتات،  مريــض  عــن  يختلــف 
اكتســب المركــز شــهرة عالميــة بســبب هــذا 
العــاج والــذي وصلــت نســبة نجاحــه إلــى أكثــر 
مــن ٨٥٪ ، ولذلــك بفضــل اهلل يــزور المركــز 
ــم للعــاج بهــذا  ــع أنحــاء العال مرضــى مــن جمي

البروتوكــول.

ماهي أحدث العالجات المتقدمة في هذا 
المجال؟

ــة يتــم  ــات كثيــرة ومتقدمــة وحديث ــاك عملي هن
إدخالهــا للمركــز بصفــة مســتمرة، ومــن أحدثهــا 
حقــن الخايــا الجذعيــة التــي يتــم الحصــول 
عليهــا مــن الدهــون، والتــي تحتــوي علــى نســبة 
عاليــة جــدا مــن الخايــا الجذعيــة الوســيطة 
فــي منبــت    )Mesenchymal Stem Cell  ( أو 
القضيــب، والتــي ينتــج عنهــا إعــادة وتجديــد 
الخايــا واألوعيــة الدمويــة واألعصــاب للقضيب، 
بصــورة غيــر مســبوقة، وال تــزال هــذه الطريقــة 
الحديثــة جــدًا قيــد البحــث والدراســة، ونحــن 
مجموعــة قليلــة جــدًا مــن األطبــاء الذيــن بدأنــا 
ــى اآلن  ــت حت ــذي أثب ــاج ال ــذا الع ــتخدام ه باس
فعاليــة شــديدة، خصوصــا للحاالت المســتعصية 
لضعــف أوعــدم االنتصــاب، أو قلــة اإلحســاس 
إلــخ... كمــا يســتخدم أيضــا للســيدات فــي عــاج 

ــاكل. ــن المش ــرة م ــة كبي مجموع

قلب العرب: هل تم عالج عدد كبير من 
المرضي بهذه الطريقة؟ وما هي النتائج؟ 

بعــاج  قمنــا  اآلن  حتــى  الوكيــل:  شــريف  د 

جــدًا فعالــة  بنتائــج  حالــة   300 حوالــي 

قلب العرب: حدثنا عن بعض اإلحصائيات 
للمشاكل أو األمراض التي تعاني منها 

السيدات؟
ــكا  ــي أمري ــة ف ــر إحصائي ــل: آخ ــريف الوكي د ش
تبيــن أن ٥٠٪  مــن الســيدات لديهــن مشــاكل 
العاقــة  ناحيــة  مــن  الزوجيــة،  فــي حياتهــن 
الجنســية بيــن الشــريكين، بمختلــف أنواعهــا: 
ضعــف جنســي، فقــدان الرغبــة، عــدم الوصــول 
إلــى النشــوة الــخ. وتبيــن أن ٤٠٪  مــن الســيدات 
لديهــن مشــاكل فــي العاقــة الجنســية لدرجــة 
أنها تســبب مشــاكل نفســية، و٥٪  من الســيدات 
بولــي،  ســلس  لديهــن  العشــرين  ســن  فــي 
وتزيــد النســبة إلــى ٥٠٪  فــي ســن الســتين، 
و٢٠٪  مــن الســيدات ال يشــعرن برعشــة الجمــاع 
ــن  ــط م ــاك ١٤٪  فق ــذا هن ــع كل ه ــا، وم إطاق

ــاج. ــن للع ــع اخصائيي ــون م ــيدات يتحدث الس

ــل  ــى مث ــل الرجــال عل ــرب: هــل يقب ــب الع قل
ــراءات؟ ــات أو اإلج ــذه العملي ه

ال  الرجــال  أن  الدراســات  تؤكــد  حيــث  طبعــا، 
يفضلــون االعتمــاد علــى األدويــة فــي عــاج 
هــذه الحــاالت، كمــا أن األدويــة قــد ال تصلــح 
لــكل شــرائح المرضــى، وأيضــًا هنالــك شــريحة 
مــن المرضــى الذيــن يتعــودون علــى اســتخدام 
الوقــت،  مــع  فعاليتهــا  تفقــد  والتــي  األدويــة 
بعــض  فــي  الجرعــة  زيــادة  إلــى  فيعمــدون 
األحيــان بــدون استشــارة الطبيــب، وقــد ينتهــي 
ــة  ــر فعال ــات غي ــذه العاج ــون ه ــأن تك ــر ب األم
Non Re-  علــى اإلطــاق وهــم مــن نســميهم )
sponders(، ولذلــك نجــد الكثيــر مــن المرضــى 
الذيــن يأتــون إلــى المركــز يفضلــون العاجــات 

ــة. ــر دوائي الغي
 

قلب العرب: ما مدى حاجة الناس لهذه 
العالجات، وما مدى إقبالهم عليها؟

علــى  جــدًا  كبيــر  إقبــال  هنــاك  الواقــع  فــي 
لمــا يقدمــه مــن عاجــات  المركــز خصوصــًا 
حديثــة ومبتكــرة ســواء للرجــال أو النســاء، ومــع 
ــي  ــبوق ف ــر مس ــي الغي ــدم التكنولوج ــذا التق ه
العاجــات، وزيــادة متوســط عمــر اإلنســان فــي 
العمــوم، وتقــدم طــب التجميــل بصفــة خاصــة، 
فــإن الرجــال والنســاء يســتطيعون أن يحتفظــوا 
ــر  ــدون أصغ ــل ويب ــي، ب ــوق وصح ــد ممش بجس
حاجــة  هنــاك  ولذلــك  دومــًا.  أعمارهــم  مــن 
الحميميــة تمامــًا  ملحــة لاهتمــام باألعضــاء 

ــد.  ــي الجس ــم بباق ــا نهت كم
 

قلب العرب: من هو فريق العمل الذي يجري 
هذه العالجات في المركز؟

يتكــون الفريــق مــن ثاثــة كــوادر، مــن ضمنهــا 

”هناك عمليات 
كثيرة ومتقدمة 

وحديثة يتم 
إدخالها للمركز 
بصفة مستمرة، 

ومن أحدثها حقن 
الخاليا الجذعية 

التي يتم الحصول 
عليها من الدهون“
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تحــت  مدربــون  وطبيبــات  وأطبــاء  تمريــض 
تامــة  بخصوصيــة  اإلجــراء  ويتــم  إشــرافي، 

وبشــكل مريــح فــي المركــز.

قلــب العــرب: مــا هــي أكثــر الــدول التــي يأتــي 
إقبــال مــن  المرضــى، وهــل هنــاك  منهــا 

ــة؟ ــدول العربي ال
لــدي الكثيــر مــن المرضــى مــن مختلــف دول 
العالــم، فنحــن اكتســبنا شــهرة واســعة، كمــا 
أســلفت كأول مركــز متخصــص فــي أوروبــا، 
الــدول  مختلــف  مــن  المرضــى  يأتــي  كمــا 
ــة  ــة الصحي ــا للتوعي ــا دورن ــي هن ــة، ويأت العربي
فــي هــذا المجــال الــذي أصبــح لــه عــاج بنتائــج 

مذهلــة.

قلــب العــرب: مــا هــي تكاليــف هــذه العالجــات 
ــي يســتطيع  ــة الت وهــل هــي ضمــن الميزاني

أي فــرد أن يتحملهــا؟
األســعار معقولــة جــدًا، وتبــدأ مــن حوالــي 500 
جنيــه إســترليني، وحســب البروتوكــول المتبــع، 
وحســب الحالــة ودرجــة التقــدم فــي المشــكلة.

 
قلب العرب: حدثنا عن الجمعية الطبية 

العالمية التي أسستها؟
لقــد قمــت بتاســيس الجمعيــة العالميــة لتجميــل 
منــذ  الزوجيــة  والصحــة  الحميمــة  االعضــاء 
ســنة ونصــف ومقرهــا لنــدن- بريطانيــا، حيــث 
ــف دول  ــن مختل ــاء م ــب اطب ــدات اقــوم بتدري ب

بادهــم،  فــي  العــاج  هــذا  لتطويــر  العالــم 
فــي  لهــا  عالمــي  مؤتمــر  اول  بعمــل  وقمــت 
اوكتوبــر 2017 وقــد تحــدث فيــه نخبــة مــن اهم 
اإلختصــاص  هــذا  فــي  والخبــراء  المتحدثيــن 
وبمــا يزيــد عــن 35 متحــدث، وقــد قدمــوا اهــم 
الدراســات العلميــه وحضــر300 طبيــب ونجــح 
ــوى  ــن محت ــه م ــا يحمل ــر لم ــاح باه ــر نج المؤتم
ــة لمؤتمــر  ــا تحضــر الجمعي ــم وحالي ــد وقيُ جدي
 2018 اوكتوبــر     12-13-14  ، فــي  جديــد 

Royal society of medicine فــي  ســيعقد 
 

قلــب العــرب: ماهــي النصيحــة التــي تقدمهــا 
للمرضــى واألطبــاء؟

عــن  البــوح  مــن  أوالخجــل  الحــرج  عــدم  اوال 
فهــذه  المختصييــن  مــع  المشــاكل  هــذه 
االعضاءكســائر اعضــاء الجســد لهــا امراضهــا 
الوقــت  نضيــع  ال  ان  ويجــب  عاجهــا  ولهــا 
بالســكوت عــن اي مشــكلة لكــي ال تتفاقــم. فــا 
داعــي للخجــل فالعــاج تطــور والمهــم جــدا ان 
يبحــث المريــض عــن طبيــب لديــه خبــره واســعة 
ــه. ــه وامانت ــن علم ــد م ــال ويتاك ــذا المج ــي ه ف

ونصيحتــي لاطبــاء نحــن لدينــا اطبــاء جــدًا 
بارعيــن فــي مختلــف االختصاصــات فــي مختلــف 
ــذا  ــاذ ه ــي اتخ ــم ف ــد رغبتك ــم فعن ــاء العال انح
عــن  تبحثــوا  ان  ننصحكــم  تخصصــًا  العلــم 
المصــدر اآلمــن وعــن المنظمــة التــي لهــا خبــرة 
وســمعة عريقــة لينعكــس علــى النتائــج الجيــدة 

لمرضاكــم.
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تطورات جراحة التداخل المحدود في

جراحة المسالك
البولية 

Minimal invasive surgery

لــم يشــهد اختصــاص فــي الجراحــة ثــورة فــي 
تطــور التقنيــات مثلمــا شــهد اختصــاص جراحــة 
المســالك البوليــة خــال الثاثيــن عــام الماضية، 

منــذ دخــول جراحــة المناظيــر الضوئيــة 
 Endo scopic surgery

التــي  البروســتات  تجريــف  وحــاالت  الصلبــة 
كانــت تعمــل بواســطة الشــق الجراحــي فــي 
ــق  ــن طري ــرى ع ــت اآلن تج ــاالت، أصبح كل الح
المناظيــر واســتعمال تقنيــات الليــزر ممــا أدى 
بالنزيــف  يتعلــق  فيمــا  أفضــل  نتائــج  إلــى 
الدمــوي ومكــوث المريــض بالمستشــفى، بعــد 
ــات الشــق الجراحــي للبروســتات  ــت عملي ان كان
ــاالت  ــر الح ــي أكث ــض ف ــل دم للمري ــب نق تتطل

ومكــوث بالمستشــفى ألكثــر مــن أســبوع .

مناظيــر  تقنيــات  دخــول  مــع  الحــال  كذلــك 
دقيقــة  بطريقــة  األورام  الســتئصال  المثانــة 
جــدًا وعاليــة الكفــاءة مــع إدخــال تقنيــات اضافــت 
صيغــات معينــة وتطــور فــي نوعيــة المنظــار 
وبدقــة  اآلن  أصبــح  المســتعمل،  الضوئــي 
ــة التمييزبيــن النســيج الطبيعــي والنســيج  عالي
وعاجــه  جــدًا  األولــى  مراحلــه  فــي  الورمــي 

الازمــة. بالطريقــة  بالمنظــار 

ــة  ــة والمرن ــر الصلب ــق بالمناظي ــا يتعل ــا فيم أم
للحالــب وحــوض الكليــة فكانــت هنــاك ثــورة 
فــي التقنيــة لعمليــات تفتيــت الحصــى وحــوض 
ــار  ــطة المنظ ــة بواس ــؤوس الكلوي ــة والك الكلي
الليــزر بطريقــة  واســتعمال  والمــرن  الصلــب 
ــص  ــى تقلي ــا أدى إل ــة مم ــة وأمين ــة ناجح دقيق

ــي  ــى إال ف ــي عــاج الحص ــة ف اســتعمال الجراح
حــاالت نــادرة جــدًا ال تتعــدى %2 مــن الحــاالت 

ــائدة. ــي الس ــة ه ــذه الطريق ــت ه ــد أن كان بع

وأدى التطــور فــي جراحــة المناظيــر للحصــى 
إلــى انحصــار دور جراحــة الكلــى بالمنظــار عــن 
Percutanous nepholitno-  طريــق الجلــد  

 tripsy
إلــى حــاالت الحصــى الكبيــرة والتــي تســمى 
قــرن اآليــل، فيمــا أكثــر حــاالت الحصــى األخــرى 
ــة  ــق منظــار الكلي ــة تجــرى عــن طري فــي الكلي
 Relrograde intra renal  المــرن مــن المثانــة

 surgery
ــى  ــة الحص ــق بجراح ــا يتعل ــال فيم ــك الح وكذل
طريــق  عــن  الكليــة  منظــار  طريــق  عــن 
بشــكل  تطــورت  األخــرى  هــي  التــي  الجلــد 
جــدًا  صغيــر  منظــار  يســتعمل  وحاليــًا  كبيــر 
ــا  ــر مم ــم الكبي ــم ذو الحج ــار القدي ــدل المنظ ب
ادى الــى االســتغناء عــن وضــع قســطرة فــي 
ــدة  ــي م ــال ف ــك الح ــة وكذل ــد العملي ــة بع الكلي
مكــوث المريــض فــي المستشــفى وتعــرض 
الكلــى إلــى ضــرر أقــل مــن اســتعمال المنظــار 
التقليــدي الكبيــر خصوصــا مــع اســتعمال اليــاف 

الليــزر الدقيقــة الحجــم .

المنظاريــة  التقنيــات  هــذه  اســتعمال  وادى 
الحالــب  أورام  عــاج  إلــى  والكليــة  للحالــب 
وحــوض الكليــة والحفــاظ علــى الكليــة فــي 
طريــق  عــن  بالســابق  تعالــج  كانــت  حــاالت 

. للكليــة  الجــذري  االســتئصال 

بقلم طبيب

د. خالد الصافي
استشاري جراحة المسالك 
البولية والتناسلية وجراحة 

األورام بالمنظار
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تطورات جراحة التداخل المحدود في

جراحة المسالك
البولية 

Minimal invasive surgery

Endoscapic surgery ومثلما كان التطور في
هنــاك  كان  الضوئيــة،  المناظيــر  جراحــة  اي 
جراحــة  دخــول  فــي  مســبوق  غيــر  تطــور 
LAPARO SCO PIC SUR-  المناظيــر البطنيــة

GRY
فــي جراحــة المســالك البوليــة وجراحــة األورام، 
اســتئصال  عمليــات  غالبيــة  حاليــا  ان  حيــث 
تصنيــع  وعمليــات  والجزئــي  الجــذري  الكلــى 
حــوض الكليــة وكذلــك عمليــات الجــذري للكليــة 
ــق جراحــة المنظــار  والحالــب تجــرى عــن طري
ممــا أدى إلــى منفعــة كبيــرة للمريــض فيمــا 
يتعلــق بعــدم دخولشــق جراحــي كبيــر وتأثيــره 
النفســي والجســدي علــى المريــض وســرعة 
تماثلــه للشــفاء والعــودة إلــى حياتــه الطبيعيــة 

بســرعة .

ــال  ــم إدخ ــة ت ــة الماضي ــنوات القليل ــال الس وخ
تطــورات أخــرى لدمجهــا مــع جراحــة المنظــار 
ــرا  ــات متطــورة للكامي ــي باســتعمال تقني البطن

ــل  ــتعملة مث ــات المس والعدس
 3D Cameras and spies telo scope

والتــي تعطــي الجــراح بالمنظــار دقــة ورؤيــة 
 HD Monitors عاليــة الجــودة مــع اســتعمال

ال تســتطيع اي جراحــة تقليديــة ان توازيهــا أو ان 
تكــون قريبــة منهــا .

ممــا أدى انتشــار اســتعمالها امــا لهــا مــن فائــدة 
كبيــرة فــي تحديــد االنســجة واالعضــاء وكيفيــة 

التعامــل معهــا .

ــوة  ــت بق ــي دخل ــة الت ــات المنظاري ــن التقني وم
فــي جراحــة المســالك البوليــة تقنيــة اســتعمال 
ــة  ــق فتح ــن طري ــة ع ــر البطني ــة المناظي جراح
واحــدة بــدل مــن ثــاث أو أربــع  فتحــات فتحــات 
 LESS: LAPARO – تســمى  والتــي  صغيــرة 

 ENDOSCPIC SINGLE SITE SURGRY
ــة  ــبة ومعين ــاالت مناس ــي ح ــتعمل ف ــي تس والت
فــي  واحــدة  صغيــرة   ندبــة  تــرك  أدى  ممــا 
الجســم بالــكاد يمكــن رؤيتهــا ونســبة ألــم بعــد 
العمليــة ال تــكاد تكــون محسوســة، ومــع إدخــال 
تقنيــة الروبــوت فــي جراحــة المســالك البوليــة، 
الروبــوت  مــن جراحــة   90% مــن  أكثــر  حيــث 
فــي العالــم تســتعمل فــي جراحــة المســالك 
البوليــة وفــي اســتئصال البروســتات الجــذري 
علــى وجــه الخصــوص، باالضافــة إلــى كافــة 
عمليــات المســالك البوليــة األخــرى، ربمــا تكــون 
جراحــة الفتحــة الواحــدة بواســطة الروبــوت هــي 
المســتقبل لغالبيــة جراحــة المناظيــر للمســالك 
التقنيــة  هــذه  تعطيــه  واألوراملمــا  البوليــة 
للجــراح والمريــض علــى حــد ســواء مــن الفوائــد 
الرؤيــة  ووضــوح  العمليــة  إجــراء  دقــة  فــي 

وحريــة الحركــة بالروبــوت.

المســالك  فــي جراحــة  الهائلــة  التطــورات  إن 
المناظيــر  جراحــة  بواســطة  واألورام  البوليــة 
أدت إلــى ثــورة كبيــرة فــي الخدمــات الطبيــة 
الكثيــر  وضعــت  وكذلــك  للمريــض  المقدمــة 
مــن التحديــات امــام الجراحييــن والمستشــفيات 
الكتســاب الخبــرة والتدريــب الازميــن إلجــراء 
هــذه العمليــات بدقــة وامانــة ممــا تتطلــب الكثير 

مــن ســنوات التدريــب والرحــات فــي دول اوروبــا 
الازمــة  المهــارة  اكتســاب  لغــرض  وافريقيــا 
المســالك  جراحــي  الجديدمــن  الجيــل  لــدى 
البوليــة وكذلــك المستشــفيات الحديثــة التــي 
ــة  ــرات والمعــدات الازم تســارع باســتقدام الخب
الصحيــة  الرعايــة  لمســتخدمي  لتوفيرهــا 
ــم  ــي كل دول العال ــث أن اآلن ف ــورة ، حي المتط
تشــترط إداراة المستشــفيات فيهــا علــى عــرض 
خدمــة الجراحــة التنظيريــة للمرضــى وفــي حالة 
عــدم قــدرة الجــراح علــى اجرائهــا يتــم تحويلهــا 
إلــى زميــل آخــر مختــص فــي هــذه الجراحــة 
المثلــى  الطريقــة  هــي  اآلن  اصبحــت  التــي 
المســالك  حــاالت  معظــم  لعــاج  والصحيحــة 
البوليــة والتــي حلــت مــكان الجراحــة التقليديــة 
بالشــق الجراحــي والتــي اصبحــت مــن الماضــي .

علــى ضــوء التطــور الســريع لهــذه التقنيــات 
والمســتقبل  للمزيــد  مفتوحــًا  المجــال  زال  ال 
تقنيــات  عــن  الضــوء  سيكشــف  القريــب 
ــبان  ــي حس ــن ف ــم تك ــا ل ــدة ربم ــة جدي منظاري

خيــااًل.  الجراحييــن  أكثــر 
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بقلم طبيب

فحص شرايين
القلب

بواسطة التصوير الطبقي المحوري

القلــب  أمــراض  ان  عالميــًا  المعــروف  مــن 
والشــرايين هــي االولــى التــي تســبب الوفــاه 
والعجــز الدائــم، ومــع تغيــر نمــط الحيــاة تــزداد 
ــل  ــاك عوام ــث هن ــب، حي ــرايين القل ــراض ش أم
أخــرى غيــر وراثيــة تلعــب دورًا كبيــرًا فــي تزايــد 
امــراض شــرايين القلــب، ومنهــا إزديــاد ضغــط 
وأمــراض  والتدخيــن  البيئــة  وتلــوث  العمــل 
ضغــط الــدم والســكري، التــي هــي بإزديــاد 

العالميــة .  حســب اإلحصائيــات 

والطريقــة التــي كانــت متبعــة للتأكــد مــن هــذه 
الشــرايين هــي عــن طريــق القســطرة ،والتــي 
بإدخــال  مختــص  طبيــب  قبــل  مــن  تجــرى 
قســطرات مــن شــريان أعلــى الفخــذ والوصــول 
ملونــه  مــادة  وحقــن  القلــب  شــرايين  الــى 
مباشــرة فــي تلــك الشــرايين إلظهــار ســامتها 

او أي تغيــرات بداخلهــا . 

ســاعدت  فقــد  الحديثــة  الطريقــة  عــن  أمــا 
التطــورات فــي مجــاالت التكنولوجيــا الحديثــة 
التصويــر  جهــاز  طريــق  عــن  أصبــح  انــه 
الطبقــي المحــوري العالــي الســرعة إظهــار تلــك 

ــا  ــي له ــطرة  الت ــة القس ــدون عملي ــرايين ب الش
آثــار جانبيــة . 

الفحــص  عــن  الفحــص  هــذا  ميــزات  ومــن 
 : التقليــدي 

أواًل : انها تظهر الشرايين بأبعادها الثاثية . 
الداخــل  مــن  الشــرايين  تظهــر  انهــا   : ثانيــًا 

. والخــارج 
ثالثــًا : انهــا تحســب لنــا عــن طريــق الكومبيوتــر 

نســبة التكلــس فــي الشــرايين . 
فيــه  بمــا  كامــًا  القلــب  انهــا تظهــر   : رابعــًا 
ــًا  ــا أيض ــر لن ــات وتظه ــات و الصمام ــن العض م

القلــب.  وظائــف 
التــي  خامســًا : تظهــر لنــا أي عيــوب خلقيــة 
ــطرة  ــق القس ــن طري ــا ع ــب إظهاره ــن الصع م

التقليديــة. 
أمــراض  هنــاك  كان  اذا  لنــا  تظهــر   : سادســًا 
أخــرى حــوال القلــب مثــل غشــاء القلــب والرئتين 

والقفــص الصــدري . 
ســابعًا : تســاعد فــي تشــخيص الحــاالت الطارئة 
ــن  ــى قســم الطــوارئ، فهــي تبي ــي تصــل ال الت
ــا إذا كان هنــاك إنســداد فــي شــرايين القلــب  لن

او أي انســداد فــي شــرايين  الرئــة ) الجلطــة 
الرئويــة ( او إنســاخ فــي الشــريان االبهــري، 
ــة  ــن الناحي ــاالت م ــذه الح ــوارض ه ــث أن ع حي
الســريرية قــد تكــون متشــابهه أي ألــم حــاد 
ــاز نســتطيع  فــي الصــدر، وبواســطة هــذا الجه
ان نحــدد التشــخيص الســليم ومــن ثــم تحديــد 

ــاج . ــة الع طريق

فبعــد توفــر هــذا الفحــص فــي متنــاول الجميــع 
فــي معظــم مستشــفيات المملكــة يســتطيع 
ــرايين  ــامة ش ــى س ــن عل ــخص أن يطمئ أي ش
القلــب، لكــي ال تحــدث أي مفاجــأت مرضيــة فــي 
ــي  ــاج ف ــراء الع ــب إج ــتطيع الطبي ــه وليس حيات

ــب .   ــت المناس الوق

د. اليف الصالح 
أخصائي التداخات الجراحية 

رئيس قسم األشعة وقسطرة القلب والشرايين / مركز الخالدي الطبي 
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القلــب  أمــراض  مــن  الكثيــرون  يعانــي 
والســكري، وال يعلمــون أن الســبب قــد يأتــي من 
حيــث لــم نتوقــع، »الخاصــرة«؛ التــي كلمــا كبرت 
الغذائــي.  التمثيــل  علــي  ســلبيا  التأثيــر  كات 
ذلــك يجعــل أنســجة الجســم أقــل حساســية 
ــم  ــن ث ــولين«؛ وم ــة لألنس ــولين »مقاوم لألنس

تفقــد التحكــم بمســتوي الســكر بالــدم.

هــذا باإلضافــة إلــي أن الدهــون التــي تحيــط 
ولكنهــا  فحســب،  قبيحــة  ليســت  بالخاصــرة 
تــؤدي إلــي تخزيــن الدهــون بالشــرايين وارتفاع 

ضغــط الــدم وتكويــن الجلطــات.
بالنســبة للنســاء، اذا كان محيــط الخاصــرة أكثــر 
مــن 81.3 ســم، فذلــك يعنــي أن ثمــة خطــورة، 
أمــا أذا زاد عــن 88.9 ســم، يكــون الخطــر كبيــرا. 
هــل الحــل أن نقلــل مــن الطعــام الــذي نتنــاول؟

حميــة  نتبنــي  عندمــا  قليــا،  فلنفكــر  خطــأ! 
تتطلــب نمــط غيــر طبيعــي لــألكل- كتنــاول 
علــي  التركيــز  أو  الطعــام  مــن  واحــد  نــوع 
ــدان  ــدث فق ــري، يح ــة دون األخ ــات غذائي مكون
ــي  ــعرات الت ــا أن الس ــة؛ طالم ــي البداي ــوزن ف لل
التــي  الطاقــة  مــن  أقــل  االنســان  يتناولهــا 

المــرء  يســتمر  أن  يمكــن  ال  لكــن  يحرقهــا. 
ــات  ــود للوجب ــا يع ــة؛ وعندم ــرة طويل ــذا لفت هك

وزنــه.  ســيزيد  الطبيعيــة 

الجديــر بالذكــر أن األخطــار الناجمــة عــن عــدم 
ممارســة الرياضــة قــد تكــون أكبــر من ممارســة 
رياضــة عنيفــة بشــكل دوري. ينبغــي أن نضــع 

الحقائــق التاليــة فــي الحســبان:
األنــاس األكثــر نشــاطا هــم أقــل عرضــة 	 

القلبيــة. لألزمــات 
كــون االنســان رياضيــا حــال شــبابه فقــط ال 	 

يحميــه فــي منتصــف العمــر.
التماريــن الرياضيــة تقلــل خطــر اإلصابــة 	 

والعضــات  العظــام  وتقــوي  بالجلطــات، 
التوتــر. وتقلــل  والقلــب؛ 

يجــب أن نحــرص دائمــا علــي اللياقة ونســتمر 	 
علــي ذلــك؛ وبــذا نقلــل مــن مخاطــر اإلصابــة 

بأمــراض القلــب. 

اخسر القليل من الوزن:

واهزم األزمات 
القلبية

أ.د. عبد اهلل شهاب
أخصائي أمراض القلب واألوعية الدموية، رئيس جمعية القلب االماراتية
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صحة قلبك

أكثــر  مــن  الضغــط  ارتفــاع  مــرض  يعتبــر 
األمــراض انتشــارًا فــي شــتى ارجــاء القــارات 
والمجتمعــات، ويعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي 
ــب  ــات القل ــرايين وجلط ــب الش ــى تصل ــؤدي إل ت

والدمــاغ والفشــل الكلــوي .

وبالتالــي فــإن عاجــه بشــتى الوســائل وخاصــة 
تغييــر نمــط الحيــاة )الرياضــة، اإلقــاع عــن 
التدخيــن، تخفيــف الــوزن، تقليــل كميــة الملــح 
التــي تتنــاول مــع الطعــام(، واســتخدام األدويــة 
الفعالــة، تعتبــر أمــرًا ملحــًا وضروريــًا للســيطرة 
ــام  ــى أرق ــول إل ــع والوص ــط المرتف ــى الضغ عل
ــة  ــات المزمن ــادي المضاعف ــت 140/90 ولتف تح
عاجــه  يعتبــر  الــذي  المــرض  لهــذا  والحــادة 

ــًا !. ــهًا ممتنع س

الضغط المستعصي على العاج:
Resistant hypertension

فعاليــة  مــن  الضغــط  مرضــى  ثلــث  يشــكو 
عــن  رغمــًا  الضغــط،  للســيطرة  األوديــة 
اســتخدام ثاثــة أدويــة علــى األقــل ) مــن بينهــا 

.) للبــول  مــدر 

إن هــذه الحــاالت مــن الضغــط التــي تســتعصي 
المعالــج  الطبيــب  مــن  تتطلــب  العــاج  علــى 
البحــث عــن األســباب وراء ذلــك وهــي عديــدة وال 
بــد مــن اســتبعادها واحــدًا واحــدًا قبــل أن  نخبــر 
المريــض أن الضغــط لديــه مســتعص علــى 

ــاج : الع
ــه . 1 ــط حيات ــر نم ــض بتغيي ــة المري ــدم جدي ع

) ال يــزال يدخــن، ال يــزال وزنــه كبيــرًا، ال 
يــزال يتنــاول األطعمــة كثيــرة الملــح، ال يــزال 
نفســية  مشــاكل وضغوطــات  مــن  يعانــي 
غيــر قــادر علــى تجاوزهــا، ال يــزال كســواًل وال 

ــة(. ــارس الرياض يم
ارتفــاع . 2 تســبب  أخــرى  أدويــة  اســتخدام 

الضغــط ) أدوية آالم المفاصلوالمســتحضرات 
. وغيرهــا(  الهرمونيــة 

وجــود أمــراض لــم يتــم تشــخيصها كأمراض . 3
تضيــق شــرايين الكلــى وفــرط نشــاط الغــدة 
الدرقيــة أو جــارات الدرقيــة أو فــوق الكلويــة .

ــراب . 4 ــوة أو ش ــطات كالقه ــاول المنش ــرط تن ف
ــول. ــوس أو الكح ــرق س الع

عــدم لجــوء الطبيــب إلــى اســتخدام الجرعــات . 5
واألدويــة المناســبة لحالــة المريــض بعينــه.

إن هــذه القائمــة طويلــة وال بــد مــن اخضــاع 
ــى  ــيطرة عل ــدم الس ــن ع ــكو م ــض يش كل مري

ــدة . ــدة واح ــا واح ــى نقاطه ــط إل الضغ

كي أعصاب شرايين الكليتين: 
ــاء حرمــان  ــرة، الحــظ األطب فــي الســنوات األخي
العصبــي  الجهــاز  نشــاط  مــن  المريــض 
 Sympathetic Nervous system الســمبثاوي 
الســمبثاوية  العقــد  اســتئصال  طريــق  عــن 
أو  الرقبــة يصحبــه انخفــاض الضغــط  خلــف 
العقــد  هــذه  ان  ذلــك  فــي  والســبب  اعتدالــه 
ــي  ــراز هرمون ــن إف ــؤول ع ــاز مس ــذا الجه أو ه
األدريناليــن والنورادريناليــن إلــى الــدم وهمــا 
ــان يعمــان علــى رفــع الضغــط بشــكل  هرمون

مزمــن ودائــم .

ولكــن تلــك العمليــة تحمــل بعــض المخاطــر 
ــة  ــي منطق ــي ف ــراء جراح ــا إج ــى انه ــة إل اضاف
إدخــال  إلــى  الحساســة، فلجــأ علمــاء  الرقبــة 
انبــوب مــن شــريان الفخــذ إلــى الشــريان األبهــر 
جــداره  فــي  يوجــد  الــذي  الكلــوي  فالشــريان 
شــبكة كثيفــة مــن األعصــاب الســمثاء الشــبكة 
العصبيــة وعنــد كــي تلــك الشــبكة تحصــل حالة 
ســريعة مــن اعتــدال فــي الضغــط وقــد يوقــف 

ــة. ــام قليل ــد أي ــة بع ــه كامل ــض أدويت المري

د. أيمن حمودة
استشاري أمراض القلب والشرايين 

عالج الضغط
 ِبَكيِّ أعصاب الشريان الكلوي 

Renal Artery Denervation

إن هــذه الحــاالت مــن الضغــط التــي تســتعصي 
المعالــج  الطبيــب  مــن  تتطلــب  العــاج  علــى 
البحــث عــن األســباب وراء ذلــك وهــي عديــدة وال 

ــد مــن اســتبعادها واحــدًا واحــدًا. ب
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شــرايين  أعصــاب  كــي   ( هــذه  جذبــت  وقــد 
Renal Artery Denervation الكلــى( 

االنتبــاه نظــرًا لســهولتها النســبية، وقــد اظهــرت 
مــن  بالتخلــص  اإلجــراء  فعاليــة  دراســتان 

الضغــط وهمــا:
)Simplicity 1 and 2( 

ــم  ــه ل ــتين ان ــن الدراس ــص هاتي ــا ينق ــن م لك
ــاك فــي أي منهمــا مرضــى يخضعــون  يكــن هن
كــي  دون  العاديــة  القســطرة  إدخــال  إلجــراء 
األعصــاب وبالتالــي لــم يكــن يعــرف األطبــاء 
ألن  نفســية،  أم  حقيقيــة  الفعاليــة  كانــت  إذا 
المريــض يشــعر بالراحــة لمجــرد حصولــه علــى 

عمليــة حديثــة ؟
)Simplicity 3(  وفي دراسة حديثة هي

تــم إجــراء العمليــة علــى مجموعــة كبيــرة مــن 
ــة  ــى العملي ــم إل ــع ثلثه ــط، خض ــى الضغ مرض
الحقيقيــة وتــم كــي أعصــاب شــرايين الكليتين، 
 Sham  ــة ــة وهمي ــث لعملي ــث الثال ــع الثل وخض

 procedure
الفخــذ  مــن  أنابيــب  إدخــال  مــن خالهــا  تــم 
ــم  ــًا ل ــم فعلي ــي ولكنه ــون للك ــم يخضع وكأنه

النتيجــة مفاجئــة! لــه، كانــت  يخضعــون 
الحقيقيــة  المجموعــة  لــدى  الضغــط  إعتــدل 
والمجموعــة الوهميــة !، وكأن العمليــة يســتريح 
ــوة )  ــدة المرج ــعر بالفائ ــض ويش ــا المري بعده
ــب  ــال أنابي ــرد ادخ ــط ( لمج ــاض الضغ أي انخف
للكلــى بغــض النظــر عــن إجــراء كــي فعلــي 

للشــريان الكلــوي أم عدمــه .

ماذا نستفيد من كل ذلك ؟
ــاج  ــي ع ــي ف ــدم العلم ــاليب التق ــض أس إن بع
األمــراض، قــد ال تظهــر الفائــدة المرجــوة منــه، 
وكــي أعصــاب شــرايين الكلىواحــدة منهــا وهــذا 

يحمــل معــه اســتنتاجين أثنيــن:
قــد تكون طريقة كي الشــرايين المســتخدمة . 1

ــة فــي اعطــاب  فــي هــذه الدراســة غيــر فعال
األعصــاب أو ان الســلك المســتخدم نفســه 
ــى  ــم اللجــوء إل ــي يت ــر فعــال، وبالتال هــو غي
المســتقبل  فــي  الكــي  وســائل  تحســين 

وإعــادة الدراســة .
إلــى . 2  – باحتــراف   – اللجــوء  عــن  بديــل  ال   

العــاج: فــي  الكاســيكية  وســائلنا 
ــر  ــب المتكــرر مــن مريــض الضغــط بتغيي الطل
الحديثــة  األدويــة  واســتخدام  حياتــه،  نمــط 

الفعالــة للســيطرة علــى الضغــط.  

19   I  ARAB HEART 



د. عمار علي ديب.
نور سامي شنك.

مختبرات الفا الطبية 
إشراف : د. عماد الخطيب  دكتوراه باثولوجي، استشاري علم األمراض واألورام.

التقنيات الحديثة في

طب المختبرات

المجــاالت  أكثــر  المختبــرات مــن  يعتبــر طــب 
وقتنــا  فــي  العلميــة  بالنهضــة  تأثــرت  التــي 
الحالــي والتــي تعتبــر انعــكاس للتطــور العلمــي.

األســاس  الحجــر  المخبريــة  الفحــوص  وتعــد 
ــة،  ــاالت المرضي ــب الح ــخيص أغل ــاء لتش لألطب
ــة  ــث نوعي ــن حي ــات  م ــد العاج ــي تحدي وبالتال

العــاج  والجرعــة المناســبة  لــكل مريــض .
 وكذلــك تســاعد  الفحــوص المخبريــة علــى 
أو  تشــخيصه  تأكيــد  نحــو  الطبيــب  توجيــه  
ــي  ــة ف ــخيص، خاص ــدة للتش ــاط جدي ــح أنم فت
ــر  ــة غي ــة أو الجرثومي ــراض المناعي ــاالت األم ح
المشــخصه  ) مثــل الفيروســات وســواها (، ممــا 
يحــدد امتــداد  فتــرة العــاج إضافــة إلــى نوعــه. 

وتكمــن أهميــة دقــة النتائــج المخبريــة  تبعــا 
ــة  ــخيص ومتابع ــي التش ــات ف ــة الفحوص ألهمي
بالنتائــج   الثقــة  تطــرح   حيــث  المريــض، 
األرقــام  ألن  وذلــك   مصدرهــا،  بمــوازاة  
الصــادرة لــكل فحــص مخبــري تصبــح األســاس 
الــذي تبنــى عليهــا العاجــات وتتــم بــه مراقبــة 
حالــة المريــض مــن حيــث تقدمهــا أو تراجعهــا  . 

ــا كانــت الحاجــة إلــى تطويــر األجهــزة  ومــن هن
ترتبــط   النتائــج  دقــة  أن  ذلــك   ، المخبريــة 
ــة  ــزة وكيفي ــور األجه ــدى تط ــق بم ــكل وثي بش
عملهــا وخاصــة مــع مــا تشــهده الصناعــات مــن 
مــن  التقنيــة،  عاليــة  تكنولوجيــة  مســتجدات 
العمــل  للنتائــج  ودقــة  القــراءة  حيــث طــرق 
وســرعته. فوجــود األجهــزة فــي األصــل يخّفــف 

احتماليــة االخطــاء البشــرية . 

ــات  ــر التقني ــى بحــث وتطوي ــا تهــدف إل ــا أنه كم
ــراء  ــح اج ــي تتي ــر والت ــي المختب ــتخدمة ف المس
إلــى  باالضافــة  ومحســنة  جديــدة  فحــوص 
االنتاجيــة   لزيــادة  الجديــدة  التقنيــات  تطويــر 
ورفــع جــودة البيانــات         وتســريع  وزيــادة 
كفــاءة وفعاليــة البحــث العلمــي فــي المختبرات .

التحليــل  أجهــزة  تعــد   المثــال  فعلــى ســبيل 
التلقائــى  ,,, ) Autoanalysers (والتــي اصبحــت 
مســتخدمة فــي الكثيــر مــن المختبــرات الطبيــة 
مــن أهــم مظاهــر هــذا التطــور، حيــث أن هــذه 
العينــة  علــى  التعــرف  علــى  قــادرة  األجهــزة 
الخاصــة بالمريــض عــن طريــق الليــزر وإجــراء 
تلقائيــًا  النتائــج  وطبــع  المطلوبــة  التحاليــل 
هــذه  بعــض  طاقــة  وتصــل  بالغــة،  وبدقــة 

األجهــزة إلــى 900 إختبــار فــي الســاعة .

هــذه  شــراء  مجــرد  فــإن  فيــه  الشــك  وممــا 
األجهــزة دون التأكــد مــن وجــود طاقــم مــن 
المهندســين المدربيــن القادريــن علــى صيانتهــا 
ــارات  ــراء إختب ــار وإج ــع الغي ــر قط ــك تواف وكذل
الكافــي  التدريــب  إلــى  باإلضافــة  الجــودة 
للفنييــن المختصيــن الذيــن يقومــون بتشــغيل 
ــذي  ــة وال ــة األهمي ــي غاي ــر ف ــزة أم ــذه األجه ه

ــلبًا. ــل س ــير العم ــى س ــر عل قــد يؤث

ــرات  ــي المختب ــر ف ــه يجــب أن يتواف ــك فإن كذل
الطبيــة عــدة أجهــزة أساســية مســاعدة ومهمــة  
الميــاه، أجهــزة تكييــف  مثــل أجهــزة تقطيــر 

ــك.  ــى ذل ــا إل ــى وم ــار الكهربائ ــات للتي ومثبت

إن هــذه التقنيــة الحديثــة للتحليــل المخبــري قــد 
ســاعدت فــي كثيــر مــن التغييــرات المهمــة فــي 
ــى  ــا عل ــة منه ــة الصحي ــات الرعاي ــال تطبيق مج

ســبيل المثــال :
األوليــة  المراحــل  فــي  األمــراض  اكتشــاف   -
علــى  تظهــر  لــم  وان  )حتــى  بهــا  لإلصابــة 

أعــراض.( أيــة  المريــض 
لمعرفــة  الوقــت  اختصــار  فــي  المســاعدة   -

. الطــوارئ  حــاالت  فــي  وخاصــة  النتائــج 
ــول  ــي الحص ــرية وبالتال ــاء البش ــب الخط - تجن

ــر دقــة. ــج اكث ــى نتائ عل
ــات اقــل مــن المصــل والبازمــا  - اســخدام كمي
ــا  ــل حجم ــات دم اق ــحب عين ــي س ــدم وبالتال وال

ــض.  ــى المري ــف عل ــا يخف مم

ــواد والمســتهلكات المخبريــة  ــي الم - توفيــر ف
المســتخدمة.

التقنيــة فــي  لتطبيــق  ان هنــاك حاجــة  كمــا 
مختبــرات اليــوم لتُحقــق التقــدم فــي الوقــت 
المنافســة  علــى  قــادرة  ولتظــل  المناســب 
الطبيــة  الفحوصــات  نتائــج  اخــراج  فــي 
المختلفــة ,الكيميائيــة والهرمونيــة والمناعيــة 
شــيوعا  اكثــر  هــو  مــا  ومنهــا  والفيروســية،  
ويطلــب بشــكل مســتمر وروتينــي مثــل وظائــف 
ــك  ــد والبنكريــاس،  وكذل ــى وانزيمــات الكب الكل
الدرقيــة  الغــدة  ومنهــا  بأنواعهــا  الهرمونــات 
هرمونــات  وكذلــك  كافــة  الصمــاء  والغــدد 

األورام. ودالالت  الخصوبــة 

ولــوال التطــور والتقــدم فــي أتمتــة المختبــرات، 
لمــا كانــت هنــاك مختبــرات مُخصصــة لألبحــاث 
ــت  ــي نهض ــريرية والت ــات الس ــة والدراس العلمي

بالحركــة العلميــة إلــى مســتويات مرتفعــة. 
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” تكمن أهمية دقة النتائج 
المخبرية  تبعا ألهمية 

الفحوصات في التشخيص 
ومتابعة المريض، حيث 

تطرح  الثقة بالنتائج  بموازاة  
مصدرها “
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ــن  ــر م ــة تغي ــوالدة تجرب ــل وال ــك أن الحم ال ش
حيــاة الزوجيــن بشــكل جــذري؛ الســيما فــي 
العصــر الحالــي حيــث تغيــر الظــروف واألهــداف.

نري التغير الحادث بعد الوالدة فيما يلي:
الحالــة االجتماعيــة: حيــث لــم تعــد الفتــاة 	 

ابنــة أو زوجــة فقــط، بــل أم أيضــا.
الحيــاة العمليــة: عــادة مــا يكــون هنــاك توقــف 	 

عــن العمــل أو الدراســة، ولــو لفتــرة قصيــرة.
ــام 	  ــؤرة االهتم ــي ب ــر ف ــدث تغي ــا: يح وجداني

وظهــور مســؤوليات جديــدة.

مســتوي  علــي  األبحــاث  أظهــرت  وقــد  هــذا 
العالــم أن هــذه التجربــة قــد ينتــج عنهــا حــاالت 
مرضيــة تحــدث بعــد الــوالدة لفتــرات قصيــرة أو 

ــة. طويل

هــذا ينعكــس ســلبا علــي الرابطــة الجديــدة بين 
األم والطفــل؛ وكذلــك علــي عاقــة الزوجيــن 

ببعضهــم البعــض.
هــذه الحــاالت المرضيــة تظهــر فــي أحــد الصــور 

التالية:

:”Baby Blues“ كدر األمومة
يتميــز بعــدم االســتقرار النفســي بعــد الــوالدة، 
أعراضــه:  أهــم  أيــام.   3-4 نحــو  ويســتغرق 
صعوبــة فــي التأقلــم، واحســاس بعــدم القــدرة، 

ــوم.  ــي الن ــاكل ف ــر، ومش وتوت

اكتئاب ما بعد الوالدة:
يحدث خال 6-3 شهور من الوالدة.

أهــم أعراضــه: الشــعور باإلرهــاق، واألرق حتــي 
االرتبــاط  فــي  الشــديد، مشــاكل  التعــب  مــع 

ــزن. ــكاء، الح ــل، الب بالطف

ذهان ما بعد الوالدة:
عادة ما يبدأ مبكرا بعد الوالدة.

الصلــة  وفقــدان  شــديد  أرق  أعراضــه:  أهــم 
بالواقــع.

األم  تــرك  يتــم  أال  هنــا  النصائــح  أهــم  مــن 
وحيــدة.

المســاعدة النفســية علــي يــد متخصــص مهمــة 
كذلــك، ألنهــا تســاعد علــي اســتعادة االســتقرار 

ــن األم  ــط بي ــة الرواب ــم تقوي ــن ث ــي؛ وم النفس
والطفــل، وأيضــا بينهــا وبيــن زوجهــا.

ــص  ــاعدة متخص ــاث أن مس ــفت األبح ــد كش وق
هامــة جــدا فــي هــذه الحــاالت، ألن تدخــل األهــل 
وان كان يخــق الدعــم، فإنــه قــد يأتــي مصحوبــا 

ببعــض التحيــزات.
ــاعد  ــد تس ــي ق ــئلة الت ــض األس ــي بع ــا يل وفيم
الزوجيــن علــي تخطــي هــذه المرحلــة الصعبــة:

مــا هــو مصــدر الســعادة فــي حياتنــا قبــل 	 
حــدوث الحمــل؟

ــا 	  ــا عملي ــام به ــن القي ــي يمك ــياء الت ــا األش م
األن؟

األســرة 	  وافــراد  لألصدقــاء  يمكــن  كيــف 
؟ ة عد لمســا ا

من يلهمنا كأب وأم؟	 
ربمــا يبــدو هــذا بســيطا، ولكنــه بالقطــع 	 

ــل؛  ــة أفض ــق بيئ ــي خل ــن عل ــاعد الزوجي يس
المتخصصيــن.  إلــي مســاعدة  باإلضافــة 

رزقنا بطفل
ماذا بعد؟ المشكلة والعالج

د. ماريا ويسنبوك
علم النفس السريري والصحة
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عندمــا يصــل المريــض للمستشــفى إلجــراء 
فمــن  مــرض،  معالجــة  أو  عمليــة  أو  فحــص 
المؤكــد أنــه ســيرى ويســمع بأجهــزه وتكنولوجيا 
ــم يســمع عنهــا ســابقًا ، وهــذا يكــون مصــدر  ل
لألمــل ولكنــه مصــدر للقلــق والخــوف إيضــًا، 
ــا بســرعة  وخصوصــًا أن فهــم هــذه التكنولوجي

ــب، ــون صع ــد يك ــرض ق ــروف الم ــي ظ وف
امــا العامليــن فــي هــذه التجهيــزات الطبيــة فانها 
تكــون مألوفــه جــدًا لديهــم ألنهــم يتعاملــوا 
معهــا يوميــًا ،وكثيــرًا مــا يســهوا عــن التوضيــح 
والشــرح للمريــض واألســاس أن يحصــل كل 
قبــل  مــن  المبســط  الشــرح  علــى  مريــض 
ــذي يســتعمل  الطبيــب أو الممــرض أو الفنــي ال
ــل  ــة، مث الجهــاز، أو مــن ســيقوم بإجــراء العملي
زراعــة منظــم قلــب أو عمليــات بالمناظيــر أو 
استكشــاف المناظيــر التشــخيصية، وقســطرة 

ــة. ــر المتقدم ــواع التصوي ــض أن ــب وبع القل
مــن  المريــض  يخجــل  أو  يتــردد  مــا  وكثيــرًا 
الســؤال عــن الجهــاز أو اإلجــراء الــذي ســوف 

التــردد  لهــذا  مبــرر  يوجــد  وال  لــه،  يخضــع 
والخجــل، فمــن حــق المريــض أن يعــرف مــا 
يتــم إجــراؤه وبعــض الشــرح والتطميــن ســوف 
يكــون مهــم حتــى لــو أن المريــض كان مــن 
العامليــن فــي المهــن الطبيــه وحتــى فــي نفــس 
التوضيحيــة  والرســوم  الصــور  المستشــفى، 
،كلهــا  العربيــة  باللغــه  المكتوبــه  واألوراق 
وســائل تســاعد فــي تخفيــف الخــوف والقلــق 

الطبيــة . مــن اإلجــراءات واالجهــزه 

فــي أســرة العنايــة الحثيثــة يســتلقي المريــض 
وهــو يراقــب شاشــات وأجهــزه معظمهــا يصــدر 
أرقــام  عليهــا  شاشــات  لهــا  وأخــرى  أصــوات، 
ويحــاول  ثانيــة،  كل  تتغيــر  بيانيــة  ورســوم 
ــوف  ــدأ بالخ ــزه ،ويب ــذه األجه ــم ه ــض فه المري
علــى  وينــادي  الجهــاز،  فــي  مــا  أمــر  مــن 
مــره،  مــن  أكثــر  هــذا  ويتكــرر  الممرضيــن 
ــج  ــح مزع ــه أصب ــن أن ــض م ــرج المري ــد يح وق

فيتوقــف عــن النــداء.

حقكــم  مــن  نعــم  وأقــول  وذويــه  للمريــض 
علــى  والحصــول  والســؤال  اإلستفســار 
كل  وال  العائلــة  كل  ليــس  ولكــن  التوضيــح 
مــن  اثنيــن  أو  وواحــد  المريــض  الــزوار، 
العائلــه، ولألطبــاء والعامليــن الصحييــن أقــول، 
غريــب  يكــون  قــد  لــك  مألــوف  هــو  مــا  كل 
ومخيــف بالنســبة للمريــض، اشــرح ووضَّــح 
خطــوة بخطــوة، وال تســخر مــن أي استفســار 
فالمريــض يريــد أن يفهــم ويعــرف مــاذا يجــري 
ــكادر  وســؤاله ليــس لعــدم ثقتــه بالطبيــب أو ال
المســاعد، بــل ألنــه خائــف مــن شــيء لــم يجربه 
ــؤدي أن  ــد ي ســابقًا، وعــدم الشــرح للمريــض ق
يســتنتج المريــض مــن تلقــاء نفســه أو مــن 
مريــض أخــر معلومــات قــد تكــون غيــر صحيحــة 

أو ال تنطبــق علــى حالتــه. 

الراحة النفسية

النفس 
والتكنولوجيا

الطبية
د. وليد سرحان
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24 





ــوب،  ــاب ت ــة، ال ــف الذكي ال أحــد ينكــر أن الهوات
األجهــزة  مــن  والعديــد  الخلويــة  واألجهــزة 
االلكترونيــة التــي أصبحــت جــزءًا مــن حياتنــا 
جعلتهــا أســهل وأكثــر تســلية لنــا وألطفالنــا، 
ولكــن هــذه التكنولوجيــا غيــرت حياتنــا األســرية 

بشــكل جــذري أيضــا. 
  

وهــو  نفســاني،  طبيــب  النــج،  ديــان  عــرّف 
كاتــب وخبيــر فــي الســلوك اإليجابــي الحالــة 
أصبحــت  »لقــد  قائــًا  الســائدة  االكترونيــة 
هــذه  حقيقيــة  مهمــة  مســألة  التكنولوجيــا 
ــام، ألنهــا جعلــت كل النــاس متوفــرة دائمــا  األي
الموظفيــن  أن  قاصــدًا  قالهــا  الطلــب«  تحــت 
أصبحــوا متوفريــن وعلــى اتصــال مــع أربــاب 
العمــل علــى مــدار اليــوم وجميــع أيــام األســبوع؛ 
ــى 60 أو  ــًا إل ــل تلقائي ــبوع العم ــدد أس ــذي م وال

ســاعة.   70

وقــال النــج أيضــا أن التكنولوجيــا تســببت جديــًا 
بقطــع االتصــال بيــن أفــراد األســرة الواحــدة؛ 
إذ أصبــح االطفــال يبعثــون الرســائل النصيــة 
لوالديهــم فــي الغرفــة المجــاورة، كمــا أن كثيــر 
ــن  ــن الزوجي ــبت بي ــة نش ــات الزوجي ــن النزاع م
أجهزتهــم  مــع  وقتهــم  كل  يقضــون  ألنهــم 

الذكيــة. 

التكنولوجيــا تلعــب دورا كبيــرا فــي  اصبحــت 
داخــل  إدارتهــا  فــي  مهارتنــا  ولكــن  حياتنــا، 
المنــزل يصنــع الفــرق الكبيــر بيــن أن تجعــل 
منــا عائلــة متوتــرة أو عائلــة ســعيدة مترابطــة. 
فيمــا يلــي بعــض االســاليب إلدارة التكنولوجيــا 

ضمــن العائلــة:

1. كن قدوة 
هــل تتفقــد هاتفــك كل مــرة فــور ســماعك 
االشــارة؟ اعلــم أنــك تمهــد الطريــق لعائلتــك 
إلدمــان األجهــزة الذكيــة. ألن اآلبــاء واألمهــات 
ــة تعامــل  ــذي يحــدد حقــا كيفي هــم النمــوذج ال
أطفالهــم مــع التكنولوجيــا، ومــن هنــا فــإن مــن 

الخطــوات الفعّالــة إصــدار قاعــدة منزليــة عامــة 
مثــل »ال رســائل نصيــة أثنــاء العشــاء« والتأكــد 

ــدًا جــدًا.  مــن وضــع الهواتــف بعي

2. افصل النت
ــى  ــن 8 إل ــم م ــراوح أعماره ــن تت ــال الذي األطف
18 يقضــون أكثــر مــن ســبع ســاعات يوميــًا 
يتصفحــون وســائل اإلعــام، وكل هــذا الوقــت 
بمفردهــم  يقضــوه  أن  األبنــاء  اعتــاد  الــذي 
ســيحدث غربــة بيــن األفــراد تمنعنــا مــن التمتــع 
جــدًا  الضــروري  مــن  فإنــه  ولهــذا  بعائاتنــا. 
وضــع حــدود متــى وكــم مــن الوقــت يســمح 
كل  التكنولوجيــا  أجهــزة  مــع  األســرة  لبقــاء 
ــاع  ــرة لاجتم ــة لألس ــاح الفرص ــث تت ــوم، بحي ي

الحقيقــي. والتواصــل 
 

3. التواصــل الحقيقــي أفضــل مــن التواصــل 
االلكترونــي

إن االختــاط الفعلــي بالنــاس والمجتمــع هــو 
العامــل الرئيســي لتحقيــق الســعادة وتعزيــز 
الــذكاء والتطــور العاطفــي، لــذا فمــن المهــم 
أن يكــون لإلنســان نظــام تواصــل اجتماعــي 
حقيقــي بعيــدًا عــن الفيســبوك أو التويتــر، فتبدأ 
الشــخص  يغلــق  عندمــا  االجتماعيــة  الحيــاة 
هاتفــه أو جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه ويحــدد 
علــى  العائلــة  أفــراد  أودعــوة  للّلعــب،  موعــد 
العشــاء، أو مقابلــة األصدقــاء فــي الحديقــة. 

4. افعل اشياء جديدة
هــل الحظــت أن ابنــك أصبــح كســول وقليــل 
الصبــر؟ حــاول أن تخرجــه مــن منطقــة الراحــة 
الخاصــة بــه حيــث يغــرق باســتخدام التكنولوجيا 
واســحبه للذهــاب لركــوب الدراجــة أو اللعــب معــًا 
ــل  ــى جوج ــوء إل ــن اللج ــداًل م ــارج. أو ب ــي الخ ف
ــي  ــث ف ــى البح ــك عل ــجع أطفال ــًا ش ــد جواب لتج
الكتــب والموســوعة، فــإن فــي ذلــك متعــة يجــب 

ــا. أاّل تحرمهــم منه

5. استغل التكنولوجيا لمصلحة العائلة 
بــل  الســام؛  بالشــيء  التكنولوجيــا  ليســت 
اســتطاعت العديــد مــن العائــات التعامــل معهــا 
ــة.  ــط العائلي ــز الرواب ــتغالها لتعزي ــذكاء واس ب
وذلــك مــن خــال المشــاركة باألنشــطة عبــر 
اإلنترنــت، وتحميــل تطبيقــات مشــتركة، ولعــب 
ومشــاهدة  معــًا،  الجماعيــة  الفيديــو  ألعــاب 
األفــام والتقــاط الصــور، ممــا يثــري ســجل 
ذاكــرة  فــي  العائليــة  الجماعيــة  النشــاطات 

األشــخاص ويعــزز الخيــال لــدى األطفــال. 

6. تحدثوا وال تتراسلوا 
ــه برســائل التخاطــب  ــم إغراق ــل ت إن هــذا الجي
وجهــًا  التواصــل  عــن  وابعــاده  االلكترونيــة 
الوقــت  بعــض  لدينــا  زال  مــا  ولكــن  لوجــه، 
اآللــة  مــع  التعامــل  مــن  أطفالنــا  لســحب 
مــع  التعامــل  لتعليمهــم  باآلخريــن  ودمجهــم 
اإلنســان، وبهــذا نكــون قــد انقذنــا انســانيتنا 
وحافاظنــا علــى القيــم الشــخصية الخاصــة بنــا، 
وســخرنا التكنولوجيــا لتصبــح عونــًا لنــا بــداًل 

مــن االســتام لهــا لتصبــح لعنــًة علينــا.

عائلتي 
والتكنولوجيا
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” هل تتفقد هاتفك كل مرة فور 
سماعك االشارة؟ اعلم أنك تمهد 

الطريق لعائلتك إلدمان األجهزة 
الذكية. “
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أول جهة اتحادية تدير نظام رصد وتقييم 
التعليقات على

وسائل 
التواصل 

االجتماعي
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تكشف 

عن تقرير إنجازاتها في مجال سعادة 
المتعاملين

• نتائج مؤشر السعادة للمتعاملين %93 
• كفاءة الخدمة – تجربة المتعامل – تطوير الخدمات – تلبية احتياجات المتعاملين

كشــفت وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع فــي 
ــاندة،  ــات المس ــاع الخدم ــن قط ــادر ع ــر ص تقري
ســعادة  مجــال  فــي  الــوزارة  إنجــازات  عــن 
المتعامليــن حيــث بلغــت نتائــج مؤشــر الســعادة 

 ،93% المراكــز  للمتعامليــن فــي 

انخفــاض  منهــا  مؤشــرات  عــدة  علــى  وبنــاًء 
لمراكــز  المراجعيــن  المتعامليــن  أعــداد  فــي 
ســعادة المتعامليــن، كمــا بلغــت نســبة التحــول 
ــو 80%،  ــة نح ــات ذات األولوي ــي للخدم االلكترون
فيمــا أســهمت بعــض المبــادرات والمشــاريع فــي 
تحســين وتطويــر الكفــاءة الحكوميــة والتركيــز 
 1 علــى المتعامليــن، فــي  توفيــر أكثــر مــن 

ــنويًا. ــم س ــون دره ملي

ــل  ــي الوكي ــر الكتب ــوض صغيّ ــعادة ع ــد س وأك
المســاعد لقطــاع الخدمــات المســاندة أهميــة 
تعزيــز وتطويــر تجربــة المتعامليــن وإســعادهم 
الــوزارة “ضمــان تقديــم  اســتراتيجية  ضمــن 
ــودة  ــر الج ــق معايي ــة وف ــات اإلداري ــة الخدم كاف
والكفــاءة والشــفافية” وترســيخ ثقافــة االبتــكار 
فــي بيئــة العمــل المؤسســي وإيجــاد ثقافــة 
مؤسســية راســخة فــي بيئــة عمــل محفــزة، 

ــزز بيئــة  ــة وتع ــة اإليجابي ــجع روح المنافس تش
للتحديــات  حلــواًل  وتقــدم  واالبتــكار  اإلبــداع 

المســتقبلية.

ولفــت  المتعامليــن  مــع  مســتدامة  شــراكة 
اتحاديــة  جهــة  أول  الــوزارة  أن  إلــى  ســعادته 
تديــر نظــام رصــد وتقييــم التعليقــات علــى 
أحــد  ويعتبــر  االجتماعــي،  التواصــل  وســائل 
حيويــة  بيانــات  توفــر  التــي  المنصــات  أهــم 
تكــون مؤثــرة علــى خطــط اإلدارة عنــد صياغــة 
ســعادة  بهــدف  القــرارات  وصنــع  السياســات 

لمتعامليــن. ا
ــات  ــل الممارس ــوزارة أفض ــي ال ــى تبن ــار إل وأش
 4 علــى  تركــز  العالميــة  اإلداريــة  واألنظمــة 
تجربــة  الخدمــة،  كفــاءة  وهــي؛  مؤشــرات 
ــات  ــة احتياج ــات، تلبي ــر الخدم ــل، تطوي المتعام
المتعامليــن، وفــق مؤشــرات اســتراتيجية لرفــع 
نســبة الســعادة لــدى المتعامليــن عــن الخدمــات 
اإللكترونيــة والذكيــة، ممــا يســاهم فــي تعزيــز 
العاقــة المشــتركة وبنــاء شــراكة مســتدامة 
وخلــق بيئــة تنافســية بيــن المتعامليــن لتلبيــة 
ــى اســتخدام  ــوزارة وتشــجيعهم عل ــات ال متطلب

الخدمــات االلكترونيــة والذكيــة.

مــن ناحيتهــا أكــدت فاطمــة الوالــي مديــر إدارة 
ــم  ــزام بتقدي ــى االلت ــاء عل ــة العم ــز خدم مراك
لتطلعــات  لترقــى  عاليــة،  بجــودة  خدماتهــا 
المســتمر  وســعيها  متعامليهــا  واحتياجــات 
لتطويــر سياســاتها وأنظمتهــا باســتخدام أفضــل 
الحديثــة،  اإلداريــة  والمفاهيــم  الممارســات 
ــع  ــيًا م ــن تماش ــن المعنيي ــة م ــاركة فاعل وبمش

رؤيــة ورســالة الــوزارة وتوجهاتهــا. 

مبــادرة   36 الــوزارة  إطــاق  إلــى  وأشــارت 
ــريعة  ــة س ــا الكتروني ــات وجعله ــر الخدم لتطوي
الوصــول  تســهيل  اســتهدفت  حيــث  وســهلة 
للخدمــات وتطويــر تجربــة المتعامــل ، فعلــى 
ســبيل المثــال انخفــض معــدل عــدد المراجعيــن 
اليومــي لمركــز دبــي مــن نحــو 250 فــي الربــع 
األول 2015 إلــى نحــو 35 مراجعــًا فــي الربــع 

األول مــن عــام 2018. 

وبنــاء  للمتعامليــن  الفــرق  صنعــت  تغييــرات 
علــى هــذه االســتراتيجية الناجحــة، تــم تقليــل 
أعــداد موظفــي الصــف األمامــي واالســتفادة 
البريــد  مثــل  البديلــة  القنــوات  فــي  منهــم 
المتعامليــن  الدردشــة مــع  وإدارة  االلكترونــي 
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وغيرهــا، حيــث تتــم االســتجابة بوقــت قياســي 
ــن  ــم المه ــل تقيي ــًا، مث ــات طلب ــر الخدم ــع أكث م
الطبيــة، ترخيــص المهــن الطبيــة، ترخيــص 
المنشــآت الطبيــة، تســجيل التمريــض وغيرهــا.

ــإن  ــن ف ــد  التواصــل مــع المتعاملي ــى صعي  وعل
الــوزارة تقــوم بتطبيــق العديــد مــن الممارســات 
ــم  ــن وفه ــات المتعاملي ــتماع آلراء وماحظ لاس
دراســات  بإجــراء  تقــوم  حيــث  تطلعاتهــم، 
الحتياجــات و تفضيــات المتعامليــن التــي يتــم 
لتنظيــم  باإلضافــة  ســنوي،  بشــكل  قياســها 
اجتماعــات مــع المتعامليــن لمشــاركتهم  فــي 
تطويــر وتحســين الخدمــات وأنظمــة تقديــم 
الخدمــة، وغيرهــا مــن الممارســات، وقــد وصلــت 
ــام 2016  ــى %74 ع ــن إل ــا المتعاملي ــبة رض نس
وهــي أعلــى مــن متوســط الحكومــة اإلتحاديــة 

.70%

ــرات  ــاريء تعبي ــق ق ــتخدام تطبي ــم اس ــا يت  كم
والــذي   ،  Face Emotion Recognizerالوجــه
يمكــن مــن خالــه مراقبــة تعابيــر الوجــوه لــدى 
المتعامليــن فــي مواقــع تقديــم الخدمــة، لنتبيــن 

درجــة ســعادة المتعامليــن.

ــد  ــن وق ــعادة المتعاملي ــة لس ــات إيجابي إحصائي
أشــارت النتائــج إلــى اســتقبال الــوزارة وتعاملهــا 
ــركاء  ــن والش ــن المتعاملي ــة م ــكار مقدم ــع أف م
 2017 ســنة  فــي  اقتــراح   300 عددهــا  بلــغ 
والتــي تــم تســجيلها علــى نظــام الــوزارة، فيمــا 
ــكاوى  ــات وش ــتجابة لماحظ ــبة االس ــت نس بلغ

المتعامليــن ضمــن الوقــت المحــدد  94%. 

الــوزارة  تفعيــل  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
الشــكاوى  اســتام  لقنــوات  وتطويرهــا 
تفاعــل  زيــادة  فــي  ســاهم  والمقترحــات 
المتعامليــن مــع هــذه األنظمــة و رفــع نســبة 
التواصــل  خــال  مــن  لاقتراحــات  االســتجابة 
مــع المتعامــل وتقييــم االقتراحــات و تكريــم 
المتعامــل األكثــر ابتــكارًا لافــكار. ومــن الافــت 
اإلشــارة إلــى أن مركــز اتصــال وزارة الصحــة 
ووقايــة المجتمــع تلقــى مــا يزيــد عــن 160 ألــف 
اإلســتجابة  تمــت   2017 عــام  خــال  مكالمــة 

منهــا.    98% لنحــو 
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عيادة كايا 
للبشرة

تستعين بتقنية الموجات فوق الصوتية 
عالية التركيز في عالجاتها لشّد البشرة

تقنيــة  تبــرز  العالميــة  شــهرتها  ازديــاد  مــع 
التركيــز  عاليــة  الصوتيــة  فــوق  الموجــات 
البشــرة بشــكل  لشــدّ  مثالــي  )HIFU( كحــل 
يضمــن الحصــول علــى نتائــج فعّالــة وفوريــة. 
علــى  بقدرتهــا  التكنولوجيــا  هــذه  تُعــرف  إذ 
توليــد الكوالجيــن ومقاومــة الترهــات الجلديــة، 
مــا يجعلهــا ابتــكارًا ثوريــًا للباحثيــن عــن وســائل 
عــاج غيــر جراحيــة لشــدّ البشــرة فــي منطقــة 

الخديــن والذقــن والرقبــة والحاجبيــن.

يأتــي هــذا االبتــكار الجديــد لينضــم إلــى باقــة 
ــي توفــر  ــة الشــاملة والت ــول العاجي ــا‘ للحل ’كاي
طيفــًا  وتضــم  األمــد  طويلــة  فعالــة  نتائــج 
واســعًا مــن الحلــول مــن تقنيــة تــردّدات الراديــو 
وتقنيــات العــاج بالبازمــا الغنيــة بالصفائــح 
والبوتوكــس  الدقيقــة  والخيــوط  الدمويــة 

’الفيلــر‘. والحشــوات 

فمــع التقــدم فــي الســن يتــم إعــادة توزيــع 
العضــات  وتضعــف  الوجــه  فــي  الدهــون 
ارتخــاء  ومــع  مرونتــه.  الكوالجيــن  ويفقــد 
أليــاف الكوالجيــن تفقــد هــذه المــادة قدرتهــا 
ــؤدي  ــا ت ــة. وبدوره ــا الجلدي ــم الخاي ــى دع عل
ــد وتراخيــه  الجاذبيــة األرضيــة إلــى ترهــل الجل
الوجــه  وتقاســيم  أبعــاد  فتتغيــر  تدريجيــًا، 
والذقــن والخديــن والرقبــة، وتصبــح عمليــات 
الجراحيــة منهــا،  البشــرة، خاصــًة غيــر  شــدّ 

الجمــال. لعشــاق  المفضــل  العــاج 

وانطاقــًا مــن مكانتهــا الرياديــة كأكبــر سلســلة 
عيــادات متخصصــة فــي مجــال العنايــة البشــرة 
فــي  فرعــًا   24 مــع  المنطقــة  علــى مســتوى 
ــة  ــان والمملك ــدة وعُم ــة المتح ــارات العربي اإلم
العربيــة الســعودية والكويــت؛ تطلــق “عيــادة 
باســتعمال  عاجيــًة  حلــواًل  للبشــرة”  كايــا 
عاليــة  الصوتيــة  فــوق  الموجــات  تكنولوجيــا 
ــة  ــة هيئ ــى موافق ــت عل ــي حصل ــز، والت التركي
وذلــك   ،)FDA( األمريكيــة  والــدواء  الغــذاء 
لتقديــم نتائــج مبهــرة فيمــا يتعّلــق بحلــول شــدّ 

البشــرة.
تتيــح  التقليديــة،  التقنيــات  عكــس  وعلــى 
التكنولوجيــا الجديــدة أســاليب عاجيــة ال تســبب 
ــر  ــث توف ــة. حي ــرات نقاه ــب فت ــم وال تتطل األل
أنــواع  كافــة  تناســب  باضعــة  غيــر  عاجــات 

البشــرة.

الدكتــورة  توضــح  تعليقهــا،  معــرض  وفــي 
أمــراض  فــي  المتخصصــة  ســومان  مانســي 
“تعمــل  الجديــدة:  التقنيــة  فعاليــة  الجلديــة، 
الموجــات فــوق الصوتيــة عاليــة التركيــز بشــكل 
أساســي علــى تحفيــز وزيــادة إنتــاج الكوالجيــن 
فــي الخايــا الجلديــة مــن خــال دعــم وإصــاح 
الكوالجيــن الموجــود وتنشــيط الــدورة الدمويــة. 
مشــدودة  بشــرة  علــى  الحصــول  يعنــي  مــا 
أّكــدت  والنضــارة.  بالشــباب  مفعمــة  وناعمــة 
ــال  ــي ح ــر ف ــة تظه ــج المثالي ــة أن النتائ التجرب
الجمــع بيــن هــذا العــاج وحلــول ’كايــا‘ األخــرى 

بالســن،  التقــدم  عامــات  بمقاومــة  الخاصــة 
والخيــوط  الراديــو  تــردّدات  تقنيــة  خاصــًة 
ــوات  ــس والحش ــه والبوتوك ــد الوج ــة لش الدقيق
’الفيلــر‘، والتــي تعمــل معــًا بفعّاليــة كبيــرة 
لرفــع وشــدّ البشــرة. وانطاقــًا مــن حرصنــا 
علــى تقديــم أفضــل النتائــج، نصمــم عاجــات 
مخصصــة لــكل زائــر علــى حــدى، بمــا يتناســب 

ورغباتــه”. واحتياجاتــه 

تعمل تقنية العاج وفق 3 مستويات:
ــة  ــًة عالي ــة طاق 1( توفــر األمــواج فــوق الصوتي
المنطقــة  نحــو  الجهــاز  مــن  التركيــز تصــدر 
ــرارة  ــل الح ــة، تص ــذه الطريق ــتهدفة. وبه المس
مباشــرًة إلــى طبقــات الجلــد العميقــة دون أن 

تســبب أي ضــرر لطبقــة البشــرة أو األدمــة.

ــدوث  ــى ح ــة إل ــوق الصوتي ــة ف ــؤدي الطاق 2( ت
اهتــزازات بيــن جزيئــات األنســجة فــي المنطقــة 
المســتهدفة وتوليــد طاقــة حراريــة. مــا ينشّــط 
طبقــات الجلــد الثــاث ويحّفــز إنتــاج الكوالجيــن.

علــى  قدرتــه  خــال  مــن  الجســم  يقــوم   )3
االستشــفاء الطبيعــي بعــاج األضــرار الصغيــرة 
الناتجــة عــن العــاج، األمــر الــذي يــؤدي إلــى 
فــي  تســاهم  حــراري  تخثــر  مناطــق  نشــوء 

انكمــاش األنســجة وشــدّ الجلــد.
وهكــذا نحصــل علــى نتيجــة فعّالــة يمكــن 
ماحظتهــا بســهولة )بعضهــا يظهــر فــي وقــت 
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أســرع مــن غيــره(. يعمــل هــذا العــاج علــى 
شــدّ البشــرة وتحديــد المامــح وتنشــيط الــدورة 
التحســنات بشــكل  الدمويــة، وتظهــر بعــض 
عــن  بالكشــف  البشــرة  تبــدأ  أن  قبــل  فــوري 
ــال  ــبابي خ ــا الش ــرة وحضوره ــا النض إطالته

األشــهر القليلــة القادمــة.

فمــع مــرور األســابيع، تعكــس تفاصيــل الوجــه 
تحســنات ملفتــة فــي المناطــق المســتهدفة، 
بينمــا تكتســب البشــرة ملمســًا ناعمــًا وحضــورًا 

ــة فــي الروعــة. مشــرقًا غاي

أخصائــي  إلــى  والتحــدث  لزيارتنــا  ندعوكــم 
األمــراض الجلديــة فــي ’عيــادة كايــا للبشــرة‘ 
العــاج  قبــل  المطلوبــة  الخطــوات  لمناقشــة 
وبعــده. تتوافــر خدمــات العــاج بتقنيــة الموجات 
فــوق الصوتيــة عاليــة التركيــز )HIFU( لــدى 

ــان.   ــلطنة عم ــي س ــة ف ــز العام ــة مراك كاف

” تعمل الموجات فوق 
الصوتية عالية التركيز بشكل 

أساسي على تحفيز وزيادة 
إنتاج الكوالجين في الخاليا 

الجلدية من خالل دعم 
وإصالح الكوالجين الموجود 

وتنشيط الدورة الدموية “
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تمديد
الخصوبة 

تمديد الخصوبة
هنــاك الكثيــر مــن النســاء يفكــرّن بتأســيس 
ــة  ــة متقدم ــي مرحل ــا ف ــادة أفراده ــة أو زي عائل
مــن حياتهــنّ. لكــن فيمــا تقتــرب النســاء أكثــر 
ــرص  ــض ف ــث، تنخف ــاع الطم ــرة انقط ــن فت م
ــة  ــاض نوعيّ ــا انخف ــباب، منه ــدة أس ــل لع الحم
البويضــات الــذي يبــدأ عنــد ســن الـــ 35، وبالتالي 
ــرص  ــإن ف ــة، ف ــة البويض ــع نوعي ــا تتراج عندم
ــاض  ــك إجه ــن ذل ــفر ع ــض، ويس ــل تنخف الحم

ــل. ــدى الطف ــي ل ــب خلق الإرادي أو عي

ولكــن الخبــر الســار هنــا الــذي يجــب عليــكِ 
معرفتــه، هــو أن األعضــاء التناســلية للمــرأة 
تحافــظ علــى قدرتهــا علــى الحمــل حتــى عندمــا 
تبــدأ نوعيــة البويضــات بالتراجــع. لذلــك، يمنــح 
تجميــدُ البويضــات واســتخدامها فــي وقــت الحق 
النســاء فرصــة التحّكــم بســاعتهنّ البيولوجيــة. 
إذا  البويضــات  تجميــد  اختيــار  يمكنــك  كمــا 
كنــت تخضعيــن للعــاج مــن مــرض الســرطان 
أثنــاء  بويضاتــك  علــى  المحافظــة  وتوديــن 

ــاوي. ــاج الكيم ــي الع تلق

يقــدم مركــز فقيــه لاخصــاب خدمــة تجميــد 
فــي فرعيــه  المنويــة  والحيوانــات  البويضــات 

وأبوظبــي.\ بدبــي 

تجميد البويضات
ــرة  ــن فت ــر م ــر وأكث ــاء أكث ــرب النس ــا تقت عندم
انقطــاع الطمــث، تنخفــض فــرص الحمــل لعــدة 
البويضــات  نوعيّــة  انخفــاض  منهــا  أســباب، 
ــا  ــي عندم ــن الـــ 35. وبالتال ــد س ــدأ عن ــذي يب ال
ــل  ــرص الحم ــإن ف ــة، ف ــة البويض ــع نوعي تتراج
تنخفــض، ويســفر عــن ذلــك إجهــاض الإرادي أو 

ــل. ــدى الطف ــي ل ــب خلق عي

ــاء  ــه أن األعض ــكِ معرفت ــب علي ــا يج ــن م  ولك
ــى  ــا عل ــى قدرته ــظ عل ــرأة تحاف ــلية للم التناس
الحمــل حتــى عندمــا تبــدأ نوعيــة البويضــات 
البويضــات  تجميــد  يمنــح  لذلــك،  بالتراجــع. 
ــة  ــاء فرص ــق النس ــت الح ــي وق ــتخدامها ف واس

البيولوجيــة.  بســاعتهنّ  التحّكــم 

ما هي مراحل العالج؟
تحفيز االمبيضين ) 7 الى 10 أيام(

اليــوم  فــي  المبيضيــن  تحفيــز  عمليــة  تبــدأ 
الثانــي مــن الحيــض، وتتــم مــن خــال الحقــن 
بالهرمونــات  لتحفيــز نمــو بصيــات متعــددة 
يتــم  الوقــت،  هــذا  خــال  المبايــض.  فــي 
األشــعة  باســتخدام  الجريبــي  النمــو  مراقبــة 
البصيــات  تتحــول  حيــث  الصوتيــة،  فــوق 
إلــى بويضــات، كمــا يتــم مراقبــة مســتويات 

الــدم. اختبــارات  طريــق  عــن  الهرمــون 

مراكز طبية

مــا يجــب عليــكِ معرفتــه أن األعضــاء التناســلية 
للمــرأة تحافــظ علــى قدرتهــا علــى الحمــل حتــى 
عندمــا تبــدأ نوعيــة البويضــات بالتراجــع. لذلــك، 
فــي  واســتخدامها  البويضــات  تجميــد  يمنــح 
وقــت الحــق النســاء فرصــة التحّكــم بســاعتهنّ 

ــة. البيولوجي
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حاجــة  حســب  العــاج  بروتوكــوالت  تتغيــر 
كل حالــة، وبشــكل عــام يتــم إعطــاء اإلبــرة 
موعــد  مــن  ٤٠ســاعة   -٣٦ قبــل  التفجيريــة 
نضــوج  لحــث  البويضــات  ســحب  عمليــة 
البويضــات ضمــن وقــت محــدد، فعــادة خــال 
فتــرة الطمــث الطبيعيــة مــن دون تحفيــز، يتــم 

واحــدة. بويضــة  إنتــاج 

استخراج البويضات:
يتــم إســتخراج البويضــات خــال عمليــة قصيــرة 
تحــت تأثيــر المخــدر بإســتخدام إبــرة رفيعــة 
ــة،  ــة بمســاعدة الموجــات الفــوق الصوتي موجه
ــت  ــي وق ــتعمال ف ــات لاس ــد البويض ــمّ تُجمّ ث

الحــق.

دورة االخصاب المجهري المستقبلية :
ــل،  ــدوث الحم ــزة لح ــرأة جاه ــح الم ــا تصب عندم
يتــم إذابــة الجليــد عــن البويضــات ُثــم تُخصّــب 

باســتخدام الحقــن المجهــري.

تجميد الحيوانات 
المنوية

عتبــر عمليــة تجميــد الحيوانــات المنويــة طريقة 
المنويــة  الحيوانــات  لتخزيــن  للرجــال  فعالــة 
بــات  حيــث  الحــق،  وقــت  فــي  واســتعمالها 

بإمــكان العديــد مــن الرجــال تخزيــن الحيوانــات 
المنويــة، حتــى لــو كانــوا يعانــون مــن انخفــاض 
فــي نوعيــة أو كميــة حيواناتهــم المنويــة، ويتــم 
ذلــك إمــا مــن خــال عمليــة القــذف الطبيعــي أو 

ــري. ــح المجه ــة المس ــتخدام تقني باس

ما هي مراحل تجميد الحيوانات المنوية؟
جمع الحيوانات المنوية: . 1

يمكــن جمــع الحيوانــات المنويــة فــي المركــز أو 
فــي البيــت، شــرط إحضارهــا إلــى المركــز خــال 
ســاعة واحــدة فقــط، وحفظهــا وفقــًا لدرجــة 
اســتعمال  يمكــن  وهنــا  الطبيعيــة،  الحــرارة 
طريقــة الـــ TESA أو الـــ MicroTESE  لجمــع 

الحيوانــات المنويــة.

إجراء مسح للحيوانات المنوية:. 2
مــا إن يتــم اســتخراج عينــة الحيوانــات المنويــة، 
تخضــع هــذه العينــة للفحــص لمعرفــة عــدد 
الخايــا التــي تحتــوي عليهــا، ونســبة الحيوانــات 
ــي  ــات الت ــدد الحيوان ــا، وع ــرك منه ــة للتح القابل

ــًا. تملــك شــكًا طبيعي

تجميد الحيوانات المنوية: . 3
وحفظهــا  المنويــة  الحيوانــات  تجميــد  يتــم 
ــارة  ــب اإلش ــق، ويج ــت الح ــي وق ــتعمالها ف الس
المنويــة قــد  إلــى أن نوعيــة الحيوانــات  هنــا 
نســبة  ولكــن  اإلذابــة  عمليــة  أثنــاء  تتراجــع 

ضئيلــة. ذلــك  حــدوث  احتمــال 

دورة اإلخصاب خارج الجسم:. 4
لفكــرة  جاهزيــن  الزوجــان  يكــون  عندمــا 
الحيوانــات  الجليــد عــن  إذابــة  اإلنجــاب، يتــم 
التلقيــح  عمليــة  فــي  الســتخدامها  المنويــة 

المجهــري. الحقــن  أو  االصطناعــي 

ــة أســئلة أو استفســارات حــول  ــك أي إذا كان لدي
أي  تــود طــرح  أو  المنويــة  الحيوانــات  تجميــد 
ســؤال معيــن عــن وضعــك الصحــي، الرجــاء 
ــا علــى بريدهــم االلكترونــي أو  مراســلة أطبائن

حجــز موعــد اآلن. 
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أخبار

سمو الشيخ طحنون بن محمد يفتتح 

مستشفى 
برجيل الملكي

في العين
تــم افتتــاح مستشــفى برجيــل الملكــي بمدينــة 
ــون آل  العيــن، بحضــور الشــيخ هــزاع بــن طحن
ــة  ــم بمنطق ــل الحاك ــوان ممث ــل دي ــان وكي نهي
العيــن، والدكتــور شامشــير فاياليــل، رئيــس 
لمجموعــة  اإلداري  والمديــر  اإلدارة  مجلــس 
ــن  ــدد م ــة، وع ــة الصحي ــي إس« للرعاي ــي ب »ف

والمدعويــن. المســؤولين 

وقــال الدكتــور شامشــير فاياليــل، »إنهــا لحظــة 
يملؤهــا الفخــر والســعادة الغامــرة لمجموعــة 
ــة عندمــا تقــدم  ــة الصحي )فــي بــي إس( للرعاي
واحــدة مــن منشــآت الرعايــة الصحيــة الرئيســية 

لديهــا لمدينــة العيــن«.

وأضــاف إلــى أن »مستشــفى برجيــل الملكــي 
الصحيــة  الرعايــة  يقــدم  العيــن  بمدينــة 
خدماتنــا  فيهــا  تتوافــق  المتكاملــة،  األســرية 
وأضــاف  الحدائقيــة«.  المدينــة  مــع متطلبــات 
ــي  ــي ب ــة )ف ــت مجموع ــير »دأب ــور شامش الدكت
إس( للرعايــة الصحيــة علــى تقديــم خدمــات 
ــة، ولقــد  ــزة فــي الدول ــة المتمي ــة الصحي الرعاي
قمنــا بتوفيــق خدماتنــا مــع هيــكل الشــراكة 
بيــن القطاعيــن العــام والخــاص الــذي وضعتــه 
رؤيــة  مــع  بالتنســيق  عملنــا  كمــا  الحكومــة، 

المجتمــع«.  أوضــاع  لتحســين  الحكومــة 

التنفيــذي  المديــر  فــردوس،  أميــر  وقــال 
لمجموعــة برجيــل »بإنشــاء مستشــفى برجيــل 
التــي تناســب  إننــا نقــدم الخدمــات  الملكــي، 
منطقــة  فــي  والمقيميــن  المواطنيــن  جميــع 
العيــن مــع زيــادة تأكيــد خصوصيــة النســاء، 
ــرأة  ــة الم ــة بصح ــات المتعلق ــا أن التخصص كم

المتعلقــة  التخصصــات  عــن  تمامــًا  منفصلــة 
بالــزوار العادييــن. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فإننــا 
جــدًا  متقدمــة  مركــزة  عنايــة  وحــدة  نقــدم 
لحديثــي الــوالدة وقســمًا متخصصــًا للطــوارئ«. 
100 ســرير و19 طبيبــًا  والمستشــفى يضــم 
متخصصــًا و80 ممرضــة ومــا يزيــد علــى 36 

مــن الطاقــم المســاعد. 

بتوفيــر  الملكــي  برجيــل  ويتميــز مستشــفى 
غــرف  يضــم  فقــط،  للنســاء  خــاص  قســم 
عمليــات  وغرفــة  للتوليــد  وجناحــًا  استشــارة 
مركــزة  عنايــة  ووحــدة  القيصريــة  للــوالدة 
لضمــان  ذلــك  وغيــر  الــوالدة  لحديثــي 

النســاء. للمرضــى  الكاملــة  الخصوصيــة 

الــذي  الملكــي،  برجيــل  مستشــفى  ويضــم 
ــاح  ــًا، 35 جن ــرًا مربع ــغ مســاحته 25.458 مت تبل
ــن  ــات، وجناحي ــة عملي ــة أجنح ــارة وخمس استش
للتنظيــر الداخلــي، و10 غــرف عنايــة مركــزة 

الــوالدة،  لحديثــي  مركــزة  عنايــة  وحــدات  و8 
وصيدليــة كاملــة.

مــن  واســعة  مجموعــة  المستشــفى  ويقــدم 
األســرة،  طــب  ذلــك  فــي  بمــا  التخصصــات 
حديثــي  األطفــال  وطــب  والتوليــد،  والنســاء 
واألذن  واألنــف  األطفــال،  وطــب  الــوالدة، 
وطــب  العظــام،  تقويــم  وجراحــة  والحنجــرة، 
ــنان،  ــب األس ــة، وط ــراض الجلدي ــون، واألم العي
وأمــراض القلــب، وطــب األمــراض العصبيــة، 
العامــة،  والجراحــة  الهضمــي،  الجهــاز  وطــب 
والمســالك  الحرجــة،  والرعايــة  والطــوارئ، 

البوليــة، والجهــاز التنفســي، والغــدد الصمــاء.
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تحت شعار » تأهب لمساعدة اآلخرين. امنحهم دمك. تقاسم معهم الحياة« 

وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنظم

احتفالية في 
اليوم العالمي 

للمتبرعين 
بالدم

وتكرم الجهات الداعمة والمتبرعين المنتظمين

دولــة اإلمــارات تعتمــد فــي إمــدادات الــدم 	 
100% بنســبة  الطوعــي  التبــرع  علــى 

المتبرعيــن 	  قائمــة  يتصــدرون  المواطنــون 
ضمــن 96 جنســية تتبــرع بالــدم فــي الدولــة

ــًا 	  ــدم تزامن ــرع بال ــة للتب ــم حمل ــز ينظ المرك
ــدم ــن بال ــي للمتبرعي ــوم العالم ــع الي م

وزارة الصحــة ووقايــة المجتمــع تطلــق بنــك 
 الــدم المتنقــل عبــر حافلــة خاصــة للتبــرّع بالدم

وزارة  نظمــت   -  2018 يونيــو   21 االمــارات، 
بمركــز  متمثلــة  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة 
الشــارقة  فــي  واألبحــاث  الــدم  نقــل  خدمــات 
ــت  ــدم تح ــرع بال ــي للمتب ــوم العالم ــااًل بالي احتف
امنحهــم  اآلخريــن.  لمســاعدة  “تأهــب  شــعار 
لتكريــم  الحيــاة”،  معهــم  تقاســم  دمــك. 
الجهــات الداعمــة لخدمــات نقــل الــدم وعــدد 
وذلــك  بالــدم.  المنتظميــن  المتبرعيــن  مــن 
بحضــور ســعادة الدكتــور حســين الرنــد الوكيــل 
المســاعد لقطــاع المراكــز والعيــادات الصحيــة و 
صفيــة الشامســي مديــر إدارة المختبــرات وبنــك 
الــدم وأمــل عبــداهلل المديــر اإلداري، والدكتــورة 
فاطمــة ســجواني المديــر الطبــي، وحميــد علــي 
فــي  الحكوميــة  المواصــات  مديــر  الخضــر 

اإلمــارات. مواصــات 

وتبيــن احصائيــات مركــز خدمــات نقــل الــدم 
واألبحــاث بالشــارقة أن عــدد الوحــدات الدمويــة 

المســحوبة خــال عــام 2017 والربــع االول مــن 
عــام 2018، بلغــت 27848 وحــدة دم، كمــا قــام 
المركــز بتنظيــم عــدد 568 مــن حمــات التبــرع 
بالــدم، مــع مختلــف الجهــات الحكوميــة والخاصة 
بنــوك  مــع  بالتنســيق   243 لعــدد  باإلضافــة 
الــدم. وتقــدم الــوزارة خدمــات التبــرع بالــدم 
ضمــن الخدمــات الصحيــة ذات األولويــة، عــن 
طريــق توفيــر الوحــدات الدمويــة ومكوناتهــا 
الخــاص  القطاعيــن  فــي  للمستشــفيات 
والحكومــي. وإتاحــة التبــرع بالــدم مــن قبــل 
األفــراد الراغبيــن بذلــك وتحويلهــا الــى بنــك 
ــن. ــه للمحتاجي ــدم ومكونات ــح ال ــم من ــدم ليت ال

وأكــد الدكتــور حســين الرنــد، أن دولــة االمــارات 
تحتفــل ســنويًا باليــوم العالمــي للمتبــرع بالــدم، 
لتقديــم الشــكر والعرفــان للمتبرعيــن بالــدم 
الجليــل،  االنســاني  العمــل  لهــذا  المنتظميــن 
ولترســيخ الوعــي بيــن أفــراد المجتمــع بالحاجــة 
والمصابيــن  للمرضــى  المأمــون  الــدم  إلــى 
الــدم  وفقــر  الثاســيميا  ومرضــى  بالحــوادث 
االســتراتيجي  المخــزون  ولدعــم  وغيرهــم، 
ــي  ــة. والت ــفيات الدول ــي مستش ــدم ف ــوك ال لبن
ــم  ــوزارة فــي تقدي ــي ضمــن اســتراتيجية ال تأت
بعدالــة  ومبتكــرة  شــاملة  صحيــة  خدمــات 
وبمعاييــر عالميــة وتطويــر خدمــات نقــل الــدم 

وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة. 
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مــن  وبدعــم  االمــارات  دولــة  أن  إلــى  ولفــت 
القيــادة الرشــيدة تعتمــد فــي إمــدادات الــدم، 
علــى التبــرع الطوعــي بالــدم بنســبة 100%، 
وقــد تميــزت علــى المســتوى االقليمي بمســتوى 
خدمــات نقــل الــدم وســامتها. كمــا يتصــدر 
 96 ضمــن  المتبرعيــن  قائمــة  المواطنــون 
ونظــرًا  الدولــة.  فــي  بالــدم  تتبــرع  جنســية 
مــن  األساســية  االحتياجــات  تلبيــة  إلمكانيــة 
الــدم فــي الدولــة عبــر التــزام %1 مــن الســكان 
ــى  ــدم باســتمرار عل ــوك ال ــرع، تحــرص بن بالتب

تنظيــم حمــات متعاقبــة للتبــرع بالــدم”.

مــع  انســجامًا  بالــدم  التبــرع  مبــادرة  وتأتــي 
ــد‘ إذ  ــة التــي يدعــو إليهــا ’عــام زاي القيــم النبيل
لطالمــا أكــد األب المؤســس الشــيخ زايــد بــن 
ســلطان آل نهيــان ’طيــب اهلل ثــراه‘ علــى أهميــة 
ــم  ــي ترســي الدعائ ــة الت ــم النبيل ــي بالقي التحّل

ــف. ــي متكات ــع صحّ لمجتم

وأشــار د. حســين إلــى اإلنجــازات التــي حققتهــا 
ــا  ــة بحصوله ــي الدول ــية ف ــدم الرئيس ــوك ال بن
علــى شــهادات االعتمــاد مــن قبــل جمعيــة بنــوك 
الدوليــة  والهيئــة   )AABB( االمريكيــة  الــدم 
ــارت منظمــة  لاعتمــاد الصحــي )JCI(. كمــا اخت
الــدم  الصحــة العالميــة مركــز خدمــات نقــل 
واالبحــاث الشــارقة “مركــز اقليمــي لهــا فــي 
 2008 عــام  ومنــذ  وذلــك   “ االوســط  الشــرق 

ــات  ــودة الخدم ــور وج ــدى  تط ــس م ــذا يعك وه
المقدمــة والــدور الهــام الــذي يؤديــه المركــز 
ــل  ــب نق ــي ط ــاث ف ــب واالبح ــال التدري ــي مج ف

ــدم. ال

ــة الشامســي أن مركــز خدمــات  وأوضحــت صفي
نقــل الــدم واألبحــاث بالشــارقة يقــوم بتنظيــم 
ــدم بالتنســيق مــع  ــرع بال حمــات منتظمــة للتب
لوجــود  نظــرًا  والخاصــة،  الحكوميــة  الجهــات 
حاجــة دائمــة للمتبرعيــن الذيــن يســاعدون فــي 
إنقــاذ حيــاة الكثيريــن كل عــام، ســواء كان ذلــك 
مــن خــال التبــرع االعتيــادي الروتينــي أو التبــرع 

فــي الحــاالت الطارئــة. 

هــذا  الحملــة  شــعار  أهميــة  إلــى  وأشــارت 
امنحهــم  اآلخريــن.  لمســاعدة  تأهّــب  العــام” 
الحيــاة”، بهــدف لفــت  دمــك. تقاســم معهــم 
االنتبــاه إلــى األدوار التــي تؤديهــا نظــم التبــرّع 
طوعــًا بالــدم فــي تشــجيع النــاس علــى رعايــة 
اجتماعيــة  أواصــر  وإقامــة  البعــض  بعضهــم 
و  المحليــة.  مجتمعاتهــم  وتوحيــد  بينهــم 
ُأنقِــذت  تســليط الضــوء علــى قصــص مــن 
بوصفــه  بالــدم  التبــرّع  بفضــل  أرواحهــم 
وســيلة لتحفيــز المتبرّعيــن بالــدم بانتظــام 
غيرهــم  وحفــز  بــه  التبــرّع  مواصلــة  علــى 
ممّــن يتمتّعــون بصحــة جيــدة ولــم يســبق 
لهــم قــّط أن تبرّعــوا بــه علــى اســتهال التبــرّع 

بــه، وخصوصــًا منهــم الشــباب ونظــرًا ألهميــة 
التبــرع بالــدم حيــث تســهم وحــدة الــدم الواحــدة 

فــي إنقــاذ حيــاة مــن 3 - 5 أشــخاص.
  

العــام  هــذا  بالــدم  التبــرع  فعاليــة  وحظيــت 
الــرؤى  يتقاســمون  الذيــن  الشــركاء  بدعــم 
واألهــداف الراميــة إلــى مســاعدة المرضــى فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومــن أبرزهــم 
“مواصــات اإلمــارات”،  الراعــي الماســي لشــركة 
ــدل إيســت  ش.م.ح”،  “روش دياجنوســتكس مي

ــة  ــات الطبي ــزودي الخدم ــن م ــدد م وع
المتنوعة.
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ماذا يلجأ مريض السمنة الى الحل الجراحي؟

النــاس انقــاص وزنهــم  يحــاول العديــد مــن 
ــة او  ــة الغذائي ــواء الحمي ــة س ــرق التقليدي بالط
ــا قــد يســتجيب جســم  ــة, وهن البرامــج الرياضي
.ولكــن  التدريجــي  بالنــزول  ويبــدأ  االنســان 
تواجــه الشــخص مشــكلة الحفــاظ علــى ثبــوت 
هــذا الــوزن ومواصلــة خســارة الــوزن الزائــد 
للوصــول الــى اقــرب درجــة ممكنــة مــن الــوزن 
باإلحبــاط  والشــعور  التحــدي  هــذا  المثالــي. 
واالستســام هــو احــد االســباب التــي قــد تجعــل 

الشــخص يلجــأ الــى الحلــول الجراحيــة.

هــل هنــاك عوامــل صحيــة قــد تجبــر االنســان 
دون  أول  كحــل  الجراحــي  الحــل  اختيــار  الــى 

تجربــة الحميــة الغذائيــة او الرياضــة؟

او  القلــب  كمريــض  الصحيــة  فالحالــة  نعــم, 
التقــدم بالســن قــد تكــون عائــق امــام الرياضــة, 
واالصابــة بأمــراض المفاصــل وخشــونة الركبــة 
مثــا . او وصــول االنســان الــى ســمنة مفرطــة 
مــن الدرجــة الثانيــة )كتلــة الجســم تتعــدى 35 
كغــم/م2( فأكثــر, وبالتالــي, يعتبــر أن قــد فــات 
االوان لتــدارك األمــر ولــزم التدخــل الجراحــي 
ــه  ــى صحت لمســاعدة هــذا االنســان الحفــاظ عل

ــا.  ــمه ثاني اوال و جس

ما الفرق بين البدانة والسمنة ؟

البدانــة, كمــا هــي موضحــة مــن قبــل منظمــة 
ليســت  زيــادة  تعتبــر  العالميــة,  الصحــة 
بالبســيطة )كتلــة الجســم – BMI- مــن 30 الــى 
35 كغــم/م2( حيــث ان النــاس قــد تاحــظ زيــادة 
هــذا الــوزن، إنمــا هنــاك أمــل فــي تــدارك االمــر 

ومعالجتــه بالحلــول الطبيعيــة.

 BMI معيــار  ضمــن  فنعتبرهــا  الســمنة,  امــا 
مختلــف وهــو مؤشــر منظمــة الصحــة العالميــة 
ــم/ ــن 35 كغ ــم – BMI- ع ــة الجس ــدى كتل )تتع

كحــل  الجراحــي  التدخــل  يلــزم  .وهنــا  م2( 
حاســم ومســاعد فــي خســارة الــوزن.

 
هــل مــن الممكــن ان يتابــع المريــض حالتــه 
صفحــات  وجــود  مــع  خاصــة  االنترنــت  علــى 
عديــدة موجهــه للذيــن خضعــوا لهــذه العمليــة؟

 
مــن االفضــل ان يقــوم المريــض بالمتابعــة مــع 
ــرفة  ــة المش ــة التغذي ــراح و اخصائي ــه الج طبيب
علــى حالتــه مباشــرة. ذلــك الن, قــد تختلــف 
للمريــض.  المعطــاه  االرشــادات  و  التعليمــات 
ــع  ــات و مواق ــى صفح ــوده عل ــات الموج المعلوم
االنترنــت عامــة و ليســت خاصــة لــكل حالــة, 
لــذى مــن االفضــل اتبــاع تعليمــات الجــراح و 
االخصائيــة الخاصــة بــه لتفــادي المضاعفــات و 

بقلم طبيب

د. محمد خريس 
استشاري الجراحة العامة وجراحة الجهاز الهضمي 

والمنظار وجراحة السمنة

سؤال وجواب

حول البدانة  
والسمنة

والحلول الصحية
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المشــاكل المترتبــة علــى عــدم اتبــاع التعليمــات 
الصحيحــة.

ــذه  ــخص به ــوم اي ش ــن ان يق ــن الممك ــل م ه
ــي للمحافظــة  ــة و يعتبرهــا اجــراء تجميل العملي
علــى جســده و حمايــة نفســه مــن زيــادة الــوزن 

ــتقبل؟ بالمس

وليســت  تعتبرعاجيــة,  الســمنة  عمليــات  ال, 
. تجميليــة

بروتوكــول  لديهــا  العمليــات  مــن  واحــدة  كل 
طبــي يختلــف عــن االخــر و بالتالــي تختلــف 
حاجــة المريــض لــكل مــن هــذه العمليــات. علــى 
ــى  ــض حت ــيء للمري ــذا الش ــح ه ــراح توضي الج
يتمكــن المريــض مــن اخــذ القــرار المناســب 

لحالتــه.

لمــاذا يبــدأ االنســان بزيــادة الــوزن خــال فتــرة 
ــة؟  المراهق

ــا  ــاة االنســان يحصــل فيه ــرة مــن حي هــذه الفت
ــة و الجســدية.  ــرات البيولوجي ــد مــن التغي العدي
التغيــرات  هــي  التغيــرات  هــذه  اهــم  مــن 
الجســم  بالتالــي يتغيــر شــكل  الهرمونيــة. و 
عنــد الجنســين و يصبــح الجســم قابــل الــى 
مثــل  متعــددة  اماكــن  فــي  الدهــون  تخزيــن 

البطــن.  و  الصــدر  االرداف, 

األكل  علــى  اطفالهــم  تعويــد  األهــل  علــى 
الصحــي, و الحــد قــدر االمــكان مــن الوجبــات 
الســريعة, الحلويــات, الشــوكوالته, حتــى يكــون 
البرنامــج الغذائــي للطفــل صحــي و متــوازن 
ويصبــح هــذا االكل جــزء مــن حياتــه و ال يتعــود 

علــى االكل الغيــر صحــي. 

علــى  األطفــال  تشــجيع  أيضــا  االهــل  علــى 
ليكبــر  مبكــر,  ســن  فــي  الرياضــة  ممارســة 
ــاعده  ــدة, تس ــات عدي ــده هواي ــو عن ــل وه الطف
علــى الحركــة و بالتالــي تســاهم فــي حــرق 
تغييــر  و  الدهــون  و  الحراريــة  الســعرات 
العمــر  هــذا  فــي  الجســم  فيســيولوجية 

  . س لحســا ا

لمــاذا تنصــح المريــض بممارســة الرياضــة بعــد 
لعملية؟  ا

الجوانــب  كافــة  شــملت  فوائــد  للرياضــة 
علــى  مفيــدة  فهــي  باإلنســان،  المتعلقــة 
لهــا فوائــد صحيــة وبدنيــة  كافــة األصعــدة، 
نغفــل  أن  يمكــن  وال  نفســية،  فوائــد  ولهــا 
ــك  ــي وكذل ــد الذهن ــى الصعي ــا عل ــن فوائده ع
االجتماعــي واألخاقــي. والجديــر بالذكــر أن كل 
هــذه الجوانــب تتداخــل فــي تأثيراتهــا بحيــث إن 
التحســن فــي أحــد الجوانــب يزيــد مــن التحســن 
فــي الجوانــب األخــرى. لذلــك فــا يمكــن أن 

ــي  ــد البدن ــى الصعي ــة عل ــد الرياض ــزل فوائ نع
عــن الفوائــد األخــرى.

ــا  ــة و عمله ــروي بالرياض ــض بالت ــح المري ننص
و  العضــات  صحــة  علــى  حفاظــا  بالتدريــج 
تفــادي التمــزق. فعلــى المريــض البــدء بالمشــي 
مــن ثانــي يــوم بعــد العمليــة مــا يعــادل نصــف 
ســاعة يوميــا, امــا علــى فتــرات متقطعــة او 
فتــرة واحــدة خــال اليــوم. بامكانــه ممارســة 
العمليــة.  مــن  االول  االســبوع  بعــد  الســباحة 
نســمح بالجــري و الهرولــة و الرياضــة الخفيفــة 
الرياضــات  و  العمليــة  مــن  مــرور شــهر  بعــد 
مثــل  المعــدة  علــى  تضغــط  التــي  الشــاقة 
الحديــد,  رفــع  االيروبكــس,  البطــي,  تماريــن 

بعــد 3 اشــهر مــن العمليــة. 
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specialization of hepatopancreatic biliary 

surgery and liver and kidney transplantation.

Dr. Al Mazrouei won a fellowship in pancreatic 

islets and kidney transplantation in Switzerland 

and another fellowship in proctology also in 

Switzerland where the doctor served as a 

Consultant-General Surgeon in one of the 

country’s hospitals. Lastly, Dr. Al Assar is a 

Specialist in General Surgeon and Wound Care 

Management, offering relevant services to 

patients in Dubai.

The Whipple procedure is used to treat tumors 

and other disorders of the pancreas, intestine 

and bile duct. The pancreas, located in the upper 

abdomen and behind the stomach, helps in food 

digestion, especially fats and protein, as well as 

secretes hormones that help manage blood 

sugar.

After the surgery, the surgeon reconnects the 

remaining organs for normal food digestion. The 

difficult and demanding operation with serious 

risks remains a life-saving procedure especially 

for pancreatic cancer patients.

The primary objective of the Whipple procedure 

for cancer is not only to remove the tumor but 

also to prevent it from growing and spreading to 

other organs. As per Mayo Clinic, this is the only 

treatment that can lead to prolonged survival 

and cure for this type of tumor. 



PRIME 
HOSPITAL
successfully performs 
Whipple procedure for 
first time
Milestone brings hospital closer to its goal of becoming a 

specialized center for surgical oncology

UAE, June 25, 2018 - Prime 

Hospital has announced that it 

recently made a landmark 

achievement after successfully 

performing the Whipple 

procedure, one of the most 

complicated gastrointestinal 

surgeries, on a 57-year-old male 

patient referred to the hospital. It 

was the first time that such 

procedure, which involves 

removing a large malignant 

tumor from the head of the 

pancreas, was done in the 

premier medical facility in Dubai. 

The five-hour complex surgery 

was performed by the hospital’s 

proficient team of specialists led 

by Dr. Faisal Al Badri (Consultant 

General Surgeon), Dr. Alya Al 

Mazrouei (Consultant General 

Surgeon), and Dr. Sameer Al 

Assar (Specialist General 

Surgeon). Veteran staff nurses 

assisted the doctors during the 

surgery, according to the 

hospital. 

Dr. Jamil Ahmed, Managing 

Director, Prime Healthcare Group, 

said “The patient has been 

transferred to the ward from the 

intensive care unit (ICU) where 

he recovered and discharged 

home after few days. Being able 

to successfully conduct this type 

of complicated surgery brings us 

closer to our goal of transforming 

Prime Hospital into a specialized 

center for surgical oncology 

capable of treating such critical 

and complex cases. 

Congratulations to the team 

behind this feat.” 

Shatrujeet Kumar Rai, Hospital 

Director, Prime Hospital, said: 

“This milestone would not have 

been possible without the help of 

professional medical staff who 

gave their best to ensure a 

successful surgery. This latest 

accomplishment is aligned with 

the Group’s vision to become the 

most respected healthcare 

provider in the region with its 

most effective treatment 

outcomes and services delivered 

by best-in-class professionals.  It 

also forms part of our endeavors 

to contribute to Dubai’s intensive 

efforts to build a world-class 

local health industry.”

The team of doctors behind 

Prime Hospital’s historic feat 

comprised of seasoned 

specialists.   Dr. Al Badri received 

his Swedish Board of post-

graduate specialty in General 

Surgeon, followed by a super 
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ruling comes with a couple of 
restrictions as well. 

In America, tech companies like 

the Facebook and Google offer 

their employees the ability and 

financial perks to access egg-

freezing capabilities to 

encourage them to delay their 

pregnancies.

While the rules of egg and 

embryo freezing differ across the 

world, here in the UAE unmarried 

women weren’t allowed to freeze 

their eggs. However, that’s now 

set to change.

Read: 

Everything you need to know 

about freezing your eggs in the 

UAE

Egg freezing in the UAE

According to a report in The 

National, a recent cabinet 

decision has ruled that unmarried 

women and couples can now 

indeed freeze their eggs in the 

UAE.

The exact parameters of the new 

ruling haven’t yet been 

announced, but expect some 

restrictions to be in place as well.

For example, while unmarried 

women above the age of 35 

would probably be eligible for 

the procedure, unmarried women 

in their 20s might not.

 

Also, only women undergoing 

medical treatments like 

chemotherapy which could harm 

their chance of conceiving would 

be automatically eligible for the 

freezing process.

The same restrictions will likely 

not apply to married couples 

who want to freeze their eggs, 

provided they can furnish a 

marriage certificate.

Read: 

This Emirati woman has become 

the world’s first to undergo 

pioneering fertility treatment

What you need to know about 

fertility in your 20s, 30s and 40s

 In 2012, the Ministry of Health 

banned the freezing of embryos 

and exceptions were made only 

on a case-to-case basis after 

petitioning the ministry.

The whole process of freezing 

your eggs costs around 

Dhs20,000 and the takes about 

10-12 days to complete. With the 

new cabinet ruling, women will 

no longer need to travel overseas 

to acquire the treatment they 

require to freeze their eggs.

Further details about the scope 

of this new ruling are expected 

soon. 

THE NEW  
CABINET
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جراحة مسالك بولية وتناسلية
Urology

مركز البروفيسور السامرائي الطبي
Professor Al Samarrai Medical Center

00971 4 4233669  |  UAE

دكتور حسام عبيدات
Dr. Husam M. Obeidat

00962 6 5520555   |  JORDAN

جراحة تجميل
Plastic Surgery

موهين رانجاسوامي
Dr. Mohan Rangaswamy

00971 50 5533256   |  UAE

د. سوزان البخيت
Dr. Suzan Bakhit

00962 775 922 500   |  JORDAN

جراحة تجميل الوجه
Facial Plastic Surgery

اليان تينيباون
Alain Tenenbaun

0041 (0) 764177315   |  Switzerland

تجميل الجهاز التناسلي
Cosmetic and Sexual Aesthetic 

د. شريف وكيل
Dr. Sherif Wakil

0044 (0) 207 467 5340   |  LONDON

أمراض وجراحة نسائية وتوليد وعقم
Gynaecology

دكتورة سهام اللوزي
Dr. Siham Al-Lozi 

00962 6 4654202   |  JORDAN

د. براوليو براموا
Dr. Braulio Peramo

00971 3 702 4000   |  UAE

جراحة العظام والمفاصل
Orthopedic Surgery 

د. سعيد آل ثاني
Dr. Saed Al Thani

00971 4 2888812   |  UAE

جراحة عامة والجهاز الهضمي والمنظار
Gastroenterology 

د. محمد خريس
Dr. Mohammad Khrais

00962 79 7557003   |  Jordan

أمراض جلدية وتناسلية
Dermatology 

د. حسين كريشان
Dr. Hussien Kraishan

00962 6 5603300   |  JORDAN

د. ريم القاسم – مركز الخليج للتشخيص
Dr. Reem Al-Qasem

00971 2 6658090   |  UAE

الطب الطبيعي والتأهيل
Physio- Therapy & Rehabilitation 

د. يوسف سرحان
Dr. Yousef Sarhan

00962 79 556 4932   |  Jordan

مراكز الليزر
Laser Centers

ماي تايم
My Time

00962 6 5603300   |  JORDAN

تغذية سريرية
Clinical Nutrition

د. لورا فرح وهاب
Dr. Laura Farah Wahhab

00962 6 4644281   |  JORDAN

دكتور نيوترشن
Dr. Nutrition

+971 (0)  4 2040780   |  UAE

مختبرات طبية
Labs

مختبرات ألفا الطبية
Alpha Medical Labs

00962 6 4633306   |  JORDAN

مختبرات المؤتمن
Trusted Medical Labs

00962 79 9766667   |  JORDAN

مستشفيات
Hospitals

مستشفى برجيل
Burjeel Hospital

00971 2 5085555   |  UAE

المستشفى السعودي األلماني - دبي
Saudi German Hospital - Dubai

00971 4 3890000   |  UAE

شركات سياحة عالجية
Tourism Business Companies

بوابة األردن للسياحة العاجية واالستشفائية
Jordan’s Gateway to Medical and 

Wellness Tourism

00962 6 4614133   |  JORDAN

MediMantra

MediMantra- Tourism Business in 

Jordan

00962 6 5516556   |  JORDAN

مراكز طبية
Medical Center

مركز بي آر سي لإلخصاب
PRC Fertility Center 

00971 4 3758557   |  UAE

المركز االلماني الطبي 
German Medical Center  

00971 4 432 2989   |  UAE

مركز العين لإلخصاب 
Al Ain Fertility Center  

00971 3 702 4000   |  UAE

شركات
Companies

Orient Planet

00971 4 456 2 888   |  UAE

CommuniGate

00971 4 45 46 093   |  UAE

Nanohealth

00971 4 456 2 888   |  UAE

Institut Biochimiqu SA (IBSA)

00966 13 858 4648   |  UAE

Fidia Pharma Middle East

00971 4 3930231   |  UAE

DubaiMED

00971 4 3333 543   |  UAE

Igenomix UAE

00962 799960131   |  UAE

Medway

00971 4 4219755   |  UAE
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2018
CONFERENCES CALENDAR 

CALENDAR

Address: Jordan - Amman - P.O.Box 60 Amman 11623 Jordan

Mob. +962798054428 (Whatss app, Viber)

Email: info@sisalinternatinal.com
 operation@sisalinternatinal.com

| Morocco 
1 - 4 March 2018
The International 
Exhibition of Health
in Morocco Medical
Expo 1-4 MARCH 2018

| Kenya
3 - 5 March 2018
KENYA HEALTH 
EXHIBITION
3 - 5 MARCH 2018

| Kuwait
3 - 5 April 2018
Kuwait Health Exhibition

| Kazakhstan Almaty 
5 - 7 April 2018
Sulu Expo 2018 The 14th
International Exhibition 
For Beauty
Industry - Almaty 

| Saudi 
15 -17 April 2018
Saudi Healthcare 
Expo 15-17 April 2018 

| Kazakhstan Almaty  
16 - 18 May 2018
Kazakhstan International
Healthcare Exhibition

| Africa  
29 - 31 May 2018
Africa Health Exhibition

| Dubai
22 - 23 October 2018
DUBAI HEALTH
EXHIBITION
22-23 October 2018
Dubai Marina, UAE

| Ukraine 
25-27 April 2018
International medical 
Forum

| Armenia
26 - 28 October 2018
ARMENIA HEALTH 
SERVICE & PHARMACY 
26-28 October 2018
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on small molecules. - Large 

scale production of advanced 

generic drugs.  

Polish market displays a steady 

value growth rate of 6%. In 2016, 

export of drugs and 

pharmaceutical products 

manufactured in Poland reached 

the value of 3.5 billion USD – 85% 

of total value was exported 

within the EU with more than 

80% being generic drugs.

Main competitive advantage of 

Polish biotech/pharma industries 

are widely perceived to be 

advanced versions of generic 

drugs and competitive prices. 

Poland aspires to expand its 

activities and markets outside 

the EU, while the UAE is 

perceived as a strategic hub for 

promotion to the Middle East 

region.

Polska Agencja Inwestycji i 

Handlu S.A. (Polish Investment 

and Trade Agency) entered

in the National Court for the city 

of Warsaw, 12th Commercial 

Division, entry

no. KRS 0000109815, tax ID 

5260300167, REGON statistical 

ID 012070669,

share capital of PLN 

121,818,000.00 (fully paid up)

12 Bagatela St., 00-585 

Warszawa

t: +48 22 334 98 00 · f : +48 22 

334 98 89

e : post@paih.gov.pl

www.paih.gov.pl

Polish industry takes a lot of its 

strength from close cooperation 

with well-established educational 

clusters traditionally providing 

much needed highly skilled 

university postgraduates. 

Representation of students from 

the Middle East has been steadily 

growing in recent years with 

current number well in excess of 

1000.

Main biotech/pharma clusters 

and companies are located in the 

following cities: Gdynia, Warsaw, 

Pozna, Łód, Wrocław, and 

Kraków.

Interested companies are invited 

to visit BioForum in Poland, 

scheduled for 23-24 May 2018.

About the Event:

The Middle East Pharma Cold 

Chain Congress is the main 

platform for the pharmaceutical 

industry in the MENA region 

which gathers all the industry 

stakeholders to converge; discuss 

ongoing and future challenges 

and come up with solutions to 

address these issues. The 4th 

edition, which took place 17-18 

April, focused on pharmaceutical 

companies in the Middle East and 

North Africa (MENA) facing 

several challenges such as 

globalisation of the 

pharmaceutical supply chain, 

developing GDP regulations 

updates and maintaining global 

compliance for temperature-

sensitive pharmaceuticals across 

different countries with varying 

regulations. 
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POLISH
BIOTECH AND 
PHARMA

For the first time in the UAE, 

Poland’s biotechnology and 

pharmaceutical industry was 

promoted at the Middle East 

Cold Chain Pharma Congress 

that took place in Dubai 17-19 

April 2018.

Polish Investment & Trade 

Agency organized Poland’s 

National Stand for Polish Biotech 

and Pharma Industries which was 

part of the Promotion Program, 

aimed to increase awareness and 

promote Polish exports.

On this occasion the industry 

expert was prof. 

Tadeusz Pietrucha, who is an 

active academia lecturer and 

business angel in this industry’s 

start-ups. Prof.

Pietrucha heads the Department 

of Medical Biotechnology at the 

Medical University of Lodz, 

Poland and is an active 

contributor to strengthening this 

industry through technological 

platforms and seminars. 

Representatives of Dubai-based 

Polish Trade Office were also 

present during this event to 

promote this sector and establish 

business connections between 

Poland and the UAE.

Poland is a booming country 

among Central & Eastern Europe 

(CEE) members of the EU and 

prospects for biotech/pharma 

industries reflect that position.

According to research and 

consulting firm Global Data: the 

Polish pharmaceutical industry is 

set to rise from $9.4 billion in 

2016 to around $11 billion by 2021.

Poland’s pharmaceutical market 

is the largest in Central Europe 

and the 6th largest in the EU, 

employing more than 130 

thousand people in 200+ 

companies. In 2016, 184 

companies in Poland (almost 

9000 people) carried out 

activities in the biotechnology 

field.

 Main trends include:

 	 Biosimilars

 	 New, innovative drugs based 
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News

The Middle East Pharma Cold 

Chain Congress launched in 

Dubai, which includes speakers, 

panel discussions and workshops.

It is the main platform for the 

pharmaceutical industry in the 

MENA region which gathers all 

the industry stakeholders to 

converge; discuss ongoing and 

future challenges and come up 

with solutions to address these 

issues.

The 4th edition, which took place 

17-18 April, focused on 

pharmaceutical companies in the 

Middle East and North Africa 

(MENA) facing several challenges 

such as globalization of the 

pharmaceutical supply chain, 

developing GDP regulations 

updates and maintaining global 

compliance for temperature-

sensitive pharmaceuticals across 

different countries with varying 

regulations.

 We had this interview with Dr. 

Guillaume Akbaraly the head of 

cold chain conference and the 

manager of supply chain global 

pharma Sanofi Company.

 

Arab heart asking: Dr Guillaum 

can you tell us about the 

conference outcomes? 

The conference is about cold 

chain and how to maintain a cold 

chain in the food supply chain to 

make sure that supplying the 

products with required 

temperature will keep the safety 

of the patients.

First one, is the block chain, as 

Dubai becoming the capital of 

block chain development, block 

chain is helping in the tractability 

of the product from the 

manufacturing down to the 

patients.

Second is life temperature 

monitoring for the medicine this 

technology illuminates us to 

track the temperature and 

humidity at any point of time and 

give alert on the phone if 

something is wrong; so, we can 

react directly.

Finally, we hope to co-operate 

and exchange experiences; to 

reach the best solutions in this 

important field. 

The Middle East Pharma

COLD CHAIN 
CONGRESS
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obtain credit of their CME points.

About 50 delegates from Japan, 

Thailand, Singapore, Indonesia 

and Malaysia attended the Master 

Class to learn from the experts 

like Dr Astrid Harianto from 

Indonesia, Dr Sherif Wakil from 

UK, Dr Saeed Al-Thani from UAE 

and Dr Lim Ing Kein from 

Malaysia.

The topics covered in the two-

day event were very interesting 

as all delegates and collaborative 

partners felt fruitful especially 

the Video-Conference with Dr 

Sherif Wakli as he was unable to 

attend due to last minute cases 

in UK that needed his attention

Nevertheless, scheduled Video 

Conferencing was arranged and 

the clarity of the AV systems in 

Eastin Hotel was well equipped,  

to cater to the last minute 

changes to the event 

programme.

According to Dr Jeyanthi 

Veluppilay of MSAM, the event 

was conducted with great 

excellence.

 Dr Ahmed Al-Qahtani talk was 

as always; an enlightening as 

ever, and generous in his sharing 

of treatments and findings with 

the delegates.

Another Delegate, Dr Cheng 

mentioned that future classes 

should include hands-on, such as 

Live Demo and more interaction 

with the participants for 

exchange of views etc. Adding to 

Dr Cheng comments, an overseas 

delegate from Singapore, Dr 

Reddy Sankeerth found the AQ 

Master Class useful and 

informative.

The event provided adequate 

information to try out the 

product and its protocols. He 

preferred additional live demo of 

techniques at the next Master 

Class.

The Japanese delegates were 

very happy for a great turnout 

and took time to learn from the 

Experts.

Overall, the feedback received 

from the participants, will 

provide the organizer and their 

respective partners an avenue for 

improvement at future events. 

The next Master Class will be 

held in Jakarta, Indonesia and 

will keep you guys posted in due 

course. Till we meet again soon!
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The Keynote and Opening 

Address was graced by Associate 

Professor, Dr Ahmed Al-Qahtani, 

Founder cum Owner of AQ 

Skin-Solutions Inc. US.

The event was held at Eastin 

Hotel Kuala Lumpur, Malaysia 

from 11 – 12 April 2018 with a 

theme.

The event was jointly organized 

by Ampersand Aesthetics, 

Ampersand Scientific and First 

Digital Media as Media Partner 

with the Malaysian Society of 

Aesthetic Medicine in short 

MSAM.

The endorsement by this industry 

experts has enabled the 

delegates attending the event to 

Ampersand Aesthetics 
orgainsed

AQ MASTER 
CLASS
held in Kuala Lumpur 
Malaysia
By Dan Nagiams
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The future is promising, and we always anticipate more.

Arab Heart: What do you aspire to achieve in MEIDAM 
2018? And what surprises and revolutionary interventions 
does it hold?

Dr. Khaled: MEIDAM started as an idea and a dream, to 
gather decision makers and innovators in the medical 
arena; from across the globe, in Dubai.

Thank God! With the joined efforts of governmental 
sector, like Dubai Health Authority, the Ministry of Health 
and pharmaceuticals, we were able to host many 
practitioners and companies in the first and second 
rounds; who believe in the idea.

We also have collaboration with official organizations for 
skin diseases in UAE, Oman, KSA; and this year Sudan 
and Iraq started to follow suit.   We also have 
organizations from China and Europe.

In the presence of medical decision makers this year, new 
medications will be released in October; I will just leave 
the names as a surprise. We will also release laser 
appliances, and new modes of treatment. This is what we 
do in MEIDAM; knowledge transfer and medical 
experience exchange; among different countries.

Arab Heart: Would you like to address experts 
participating in MEIDAM 2018?

Dr. Khaled: In MEIDAM 2018, we aspire to offer 
treatments for present diseases, some of them are in the 
way to be registered in the Ministry of Health; will be 
released soon. There are also medical appliances that 
will be released. The main objective remains to gather 
medical decision makers from diversity of medical 
schools, who treat the same cases; this creates a positive 
atmosphere.

This week, we have also launched the conference 
website, and we invite our doctors to apply, through their 
research papers that they want to share. It will be then 
the role of the scientific committee of the conference to 
review the applications.

The conference will also launch community service 
initiatives; as part of being a platform for science and 
generosity. It offers human assistance to refugee camps; 
along with time and knowledge. Generally, we want to 
promote the culture of social responsibility among 
doctors.  

مجمع بالزا الخالدي الطبي – عمارة رقم ٣٨
ص.ب ٥٣٢١ – عمان ١١١٨٣ االردن 

إستشارية أمراض وزراعة الكلى 
وارتفاع ضغط الدم 

إستشارية ا�مراض الباطنية
البورد ا�مريكي في أمراض الكلى 

البورد ا�مريكي في ا�مراض الباطنية
زميلة الجمعية االمريكية �مراض الكلى 

عضو في الجمعية العالمية �مراض الكلى 

الدكتورة
هبة محمد البرغوثي

المواعيد واالستشارات :
96264644377+ فرعي ٢٠٩   -   962795849492+

تلفاكس : ٠٠٩٦٢٦٤٦٥٩٧٠٠

Hiba M. Barghouthi , M.D
American Board of Nephrology 

American Board of Internal Medicine 

E-mail : hibamd@yahoo.com
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Arab Heart: After the success of 
MEIDAM 2017 in introducing new 
techniques and treatments for important 
chronic skin diseases, like Psoriasis, 
Vitiligo and Alopecia; would you 
elaborate more about their efficiency?  

Dr. Khaled: Pathology )the science of 
diseases( is quickly advancing, and in 
UAE, we cope with this development 
through introducing latest techniques 
and treatments. This is done through 
Ministry of Health, that works to make 
these medicines available, and quickly 
registers them; so, they can be 
introduced to both governmental and 
private hospitals.

Previously, options have been limited, 
and some patients wouldn‘t have 
responded to classic treatments. But 
now, and with new innovations and 
diverse options, owing to knowledge 
advances; it is becoming easier to use a 
specific intervention to each disorder. 
Being focused always helps terminating 
the disease; or at least slows down its 
progress.

Arab Heart- Dubai

Welcome to a new interview with one of 
the pioneers in the field of skin medicine, 
Dr. Khaled Al-Nuaimi; Vice President of 

Emirates Dermatology Association, and 
the president of the Middle East 
International Dermatology & Aesthetic 
Medicine Conference & Exhibition; 
MEIDAM that is held annually in UAE.

Launching Middle East International 

DERMATOLOGY 
& AESTHETIC 
MEDICINE-MEIDAM 
Conference & Exhibition 
To be held in UAE
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generation.

3) The body’s natural healing 

processes then step in to heal the 

micro-injuries and consequently 

create a selective thermal 

coagulative zone which in turn 

tightens and lifts the skin.

The results?

The results are easily noticeable, 

some sooner than others. This 

treatment will tighten the skin, 

lift the features and improve 

blood circulation.

Some improvement will be visible 

immediately and even more 

youthfulness will unfold over the 

next few months.

As weeks progress, facial contour 

shows visible improvement in the 

target areas while skin acquires a 

smooth, radiant glow.

Speak to your Kaya 

dermatologist to discuss pre and 

post-treatment care. For your 

convenience HIFU technology is 

available at Kaya Skin Clinics 

across Oman. 
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launches Kaya Skin Lifting 
with the increasingly popular 
technology - HIFU

KAYA SKIN 
CLINIC

The trend is catching on.High 

Intensity Focused Ultrasound is 

emerging as the answer to 

skin-lifting applications with 

instant remarkable results.Known 

as the collagen generator and 

gravity fighter, HIFU is great 

news for those looking for a 

non-invasive cheek, chin, neck 

and brow lift. 

Combined with Radio Frequency, 

PRP, Threads, Botox and Fillers, 

they form Kaya Skin Clinic’s 

holistic solutions, which offer 

personalized and long lasting 

results. 

As we age, facial fat gets 

redistributed, muscles weaken, 

and collagen loses elasticity. As 

collagen fibres slacken, they lose 

their capacity to support skin. 

Due to gravity, skin gradually 

sags downwards, altering the 

contours of the face, chin and 

neck. Hence, Skin lifting, 

especially through non-surgical 

techniques, becomes the 

treatment of choice.

Today Kaya Skin Clinic, the 

largest skincare clinic chain in the 

region with 24 branches across 

Oman, UAE, KSA & Kuwait, 

launches the proven, FDA 

approved technology (HIFU) to 

deliver outstanding results in 

skin-lifting applications. 

Unlike conventional techniques, it 

is painless and has no downtime. 

It is non-invasive and equally 

effective on all skin types.

Speaking on the merits of HIFU, 

Dr. Mansi Suman at Kaya Skin 

Clinic explains “What HIFU 

basically does is restore and 

rejuvenate the collagen-

producing capacity of the skin by 

repairing the existing collagen 

and rev up blood circulation. The 

result is lifted, smoother, and 

younger looking supple skin.”

“From experience we know that 

optimum results are witnessed 

when this treatment is combined 

with Kaya’s other age control 

solutions such as Radio 

Frequency, Threads, Botox and 

Fillers that work together to 

tighten and lift the skin. 

Being keen on delivering optimal 

results, a customized plan of 

treatment is set for each client” 

Dr. Mansi went on to add.

The process works on three 

levels:

1)Ultrasound delivers deep-

focused energy through a 

hand-held device to the focal 

area. This way, the heat gets 

straight to the deep layers of the 

skin causing no harm to the 

epidermis and dermis.

2) The ultrasound energy causes 

vibrations amongst the tissue 

particles in the target area, 

generating thermal energy. This 

stimulates a triple-layer benefit 

and provokes collagen 
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improvements and innovations in the treatment 

and management of MS. It is crucial of course to 

raise awareness about the different treatment 

options patients have, but the most important 

factor to me is the dialogue between the doctor 

and the patient. As a doctor, I can’t stress enough 

to patients how important it is to ask the right 

questions, not only when first diagnosed but also 

during the course of their lifetime.” 

Dr Shatila suggests the following questions to help 

patients with MS start the conversation with their 

doctor around optimising quality of life: 

 	 How frequently does this suggested therapy 

require monitoring and testing?

 	 Will this therapy allow me to continue doing 

the things I am passionate about (i.e. 

traveling)?

 	 How much compliance will this therapy need 

from me? I.e. What happens if I am busy and 

forget a dose?

 	 What can I do to improve my quality of life?

 	 What are things my family can do to help me 

live a better life?

 	 What are things I can do to prevent added 

stress and emotional burden?

 	 Can I still play sports?

 	 Is there anything special I should consider with 

regards to family planning?

 	 How can I explain my condition in simple terms 

to my employer and/ or family?

To further raise awareness about the therapy, 

Roche recently held a workshop in the UAE with 

healthcare professionals and key stakeholders.

MOHAP approval reference #: GC89348. 
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women than men, and usually 

diagnosed when people are in 

their 20s and 30s .  

The symptoms resulting from the 

damage can range from muscle 

weakness, fatigue, vision loss, 

bladder incontinence, 

unsteadiness and difficulty 

walking, to eventual disability     . 

It is the most common cause of 

disability in young people 

globally . There are two forms of 

the disease, PPMS and relapsing-

remitting multiple sclerosis 

(RMS). Approximately 85 percent 

of people with MS are initially 

diagnosed with RMS, while 15 

percent are diagnosed with 

PPMS . RMS, the most common 

form of MS, is characterised by 

episodes of new or worsening 

signs or symptoms (relapses) 

followed by periods of recovery   

. PPMS, the more debilitating 

form of the disease, is marked by 

steadily worsening symptoms, 

typically without distinct relapses 

or periods of remission .

“Until now, people affected by 

PPMS didn’t have any treatment 

options, which only left patients 

to hope that the disease wouldn’t 

aggressively progress. Now, 

those living with PPMS could 

hope to enjoy a perceptible 

improvement in their quality of 

life, thanks to slower disability 

progression and reduced signs of 

damage in the brain,” said Abed 

Sabra, General Manager, Roche 

Pharmaceuticals in the UAE.

“While this is a milestone 

moment for the MS community 

and Roche, there is still much 

more to be done to improve the 

lives of people living with the 

condition. Increased public 

awareness around the disease is 

a must for helping patients come 

to terms and cope with the 

disease, and feel better 

understood and supported,” 

urged Abed. 

A persistent myth about MS is 

that once diagnosed people 

should give up work, physical 

activity, and not have children . 

However, this is not true: MS is a 

life-long condition, with which 

people can still live a full life . 

Mr Ahmed Al Miskari, who is 

Head of Patient Affairs at the 

Multiple Sclerosis Foundation in 

Al Ain and also suffers from MS, 

explained: “Very often, 

individuals with MS suffer from 

depression, leave their careers, 

experience emotional stress and 

become socially withdrawn. 

These things are avoidable as it’s 

becoming easier for people with 

MS to live a full, rewarding and 

enjoyable life as an active 

member of the community. I 

encourage all MS patients to seek 

support, and also help foster 

increased public awareness 

about the disease.” 

OCREVUS™ (ocrelizumab) is 

unique in the way it targets the 

immune cells, thought to be 

responsible for the damage 

(lesions) that lead to disability, 

while allowing the immune 

system to continue functioning. It 

has also been proven to be an 

important and more effective 

new treatment option for people 

with relapsing forms of MS . As 

shown by studies in patients with 

RMS, compared with another 

therapy, it reduced attacks per 

year by nearly half, more 

effectively decreased signs of 

disease activity, and was better 

at slowing disability progression 

over the two-year controlled 

treatment period . Forty percent 

of patients with RMS were less 

likely to have disability 

progression . In patients with 

PPMS, compared with a placebo, 

OCREVUS was the first and only 

treatment to significantly slow 

disability progression over a 

median treatment duration of 

three years . Twenty four percent 

of people with PPMS were less 

likely to have disability 

progression, and 39 percent saw 

the volume of their lesions 

(damage in the brain) reduced .

His Excellency, Dr. Amin Hussain 

Al Amiri, Assistant 

Undersecretary for Medical 

Practice and License Sector at 

the Ministry of Health & 

Prevention (MOHAP) in the UAE, 

said: “Patients’ welfare is at the 

heart of our mission, which is 

why we are welcoming 

innovations like this into our 

market, as they make a real 

difference to patients’ and their 

family’s lives, health and 

happiness.”

Data on the number of MS 

patients in the UAE is 

unfortunately scarce, outdated, 

and mostly specific to a limited 

number of medical facilities . A 

SEHA study, conducted between 

2010 and 2014 in four key public 

hospitals in Abu Dhabi, found 

there were 510 people living with 

MS . However, this number is 

expected to be higher due to all 

the unreported cases. The crude 

prevalence rate of MS in Abu 

Dhabi is estimated to be 18 

people per 100,000 , whereas in 

the Emirati population alone it is 

expected to reach 64 people per 

100,000 . 

Dr Ahmed Shatila, Neurology 

Consultant, Mafraq Hospital in 

Abu Dhabi, added: “It is 

wonderful to see such 
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New hope for patients as world’s first 
and only approved therapy to treat two 
types of

MULTIPLE 
SCLEROSIS (MS)
progressive and relapsing forms of MS, 
launches in the UAE

First and only medicine approved 

to treat two types of MS: 

relapsing forms of MS (RMS) and 

PPMS 

First and only approved disease-

modifying therapy for primary 

progressive multiple sclerosis 

(PPMS), one of the most 

disabling forms of MS   

First and only approved MS 

treatment to target the immune 

cells, thought to be responsible 

for the damage that leads to 

disability 

Dubai, 10th July, 2018: 

OCREVUS™ (ocrelizumab), a first 

of its kind therapy for both 

relapsing (RMS) and primary 

progressive forms of multiple 

sclerosis (PPMS), amongst the 

most disabling forms of MS, is 

now available in the UAE. 

Offering renewed hope to 

patients across the Emirates, the 

therapy, launched by Roche 

Pharmaceuticals and approved in 

August 2017 by the UAE Ministry 

of Health and Prevention 

(MOHAP), is the first and only 

disease-modifying approved 

therapy available world-wide that 

targets both forms of PPMS and 

RMS. OCREVUS™ (ocrelizumab) 

is also a superior to another 

therapy, as studies show, it 

reduced signs of disease activity 

and slowed the disability 

progression considerably .

MS is a chronic autoimmune 

disorder for which there is 

currently no cure . It occurs when 

the immune system abnormally 

attacks the protection cover 

around the nerve cells in the 

brain, spinal cord and optic 

nerves, causing inflammation 

(lesions) and consequent 

damage to the way nerves work. 

MS is a lifelong condition, but not 

a terminal illness . Anyone can 

develop MS; however, it is more 

common in people with a family 

history of it, more prevalent in 

61   I  ARAB HEART 



Achievement

headed by Dr John Douglas 

Ferguson, who is a Senior 

Aeromedical Examiner and 

Medical Review Officer for the 

GCAA and an approved 

instructor and organiser of 

Aviation Medicine training 

courses in the UAE.

About King’s College Hospital 

London in the United Arab 

Emirates

The world-renowned British 

teaching hospital King’s College 

Hospital London, is now 

providing trusted patient care in 

the UAE after a joint venture with 

Al Tayer Group, Dubai 

Investments and UK-based 

Ashmore Group. 

King’s College Hospital London 

has two operational Medical 

Centres in the UAE; one in 

Jumeirah that opened in 

September 2017 and the other in 

Abu Dhabi which has been 

operational since 2014.

An additional Dubai-based 

Medical Centre will open in 2018, 

closely followed by the 100-bed 

King’s College Hospital Dubai 

expected to open in Q1 2019. 

The hospital will focus on four 

main specialties: Paediatrics, 

Endocrinology, Orthopaedics and 

Obstetrics and Gynaecology.

About King’s College Hospital 

London King’s College Hospital 

NHS Foundation Trust is one of 

the UK’s largest and busiest 

teaching hospitals, training over 

900 dentists, 750 doctors and 

300 nurses every year. The Trust 

is recognised in the UK for its 

leading position across a full 

range of capabilities and is also 

recognised internationally for its 

work in liver disease and 

transplantation, neurosciences, 

cardiac, haemato-oncology, 

stroke and major trauma. On 1 

October 2013, King’s took over 

the running of the Princess Royal 

University Hospital in Bromley 

and Orpington Hospital, as well 

as some services at Beckenham 

Beacon and Queen Mary’s 

Hospital, Sidcup. The new 

enlarged organisation has over 

10,500 staff and provides over 1 

million patient contacts a year. 

9,000 babies are delivered by 

our hospitals each year, and over 

750 patients come to our 

Emergency Departments every 

day. For more information, please 

visit www.kch.nhs.uk.

About Moorfields Eye Hospital 

Dubai (MEHD)

Moorfields Eye Hospital Dubai 

(MEHD) is the first overseas 

branch of Moorfields Eye 

Hospital NHS Foundation Trust, 

the oldest and one of the largest 

centres for ophthalmic treatment, 

teaching and research in the 

world. Located at the Al Razi 

Medical Complex in Dubai Health 

Care City, the facility provides 

day case surgery and outpatient 

diagnostic and treatment 

services, for a variety of surgical 

and non-surgical eye conditions. 

MEHD will also raise standards 

for research and teaching in the 

region. MEHD is owned and 

managed by the NHS Foundation 

Trust, and maintains close links 

with London, to ensure that 

patients in the GCC receive the 

best eye care treatment in the 

world.

Media contact for KCH in the 

UAE:

Alia Karim, Hill+Knowlton 

Strategies

Contact: Alia.Karim@

hkstrategies.com or +971 (0) 56 

501 9503

Media contact for Moorfields Eye 

Hospital Dubai:

Jonathan Walsh, WPR Dubai, 

+971 50 4588610, jon@wprme.

com. 
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KING’S 
COLLEGE 
HOSPITAL 
LONDON 
signs GCAA screening referral 
agreement with Moorfields Eye 
Hospital Dubai (MEHD)

King’s College Hospital London in 

the UAE has signed a service 

agreement with Moorfields Eye 

Hospital Dubai (MEHD) to 

provide General Civil Aviation 

Authority certified screenings to 

pilots in the UAE.

The collaboration highlights the 

strong ties between both UK-

based medical providers in UAE  

and establishes a referral system, 

where King’s will refer pilots to 

Moorfields Eye Hospital Dubai for 

GCAA Eye Screenings, given 

MEHD’s expertise in aviation 

medicine related to 

ophthalmology. 

All aviation personnel cases 

requiring Ophthalmology 

assessments will be passed on to 

MEHD by King’s, as required by 

the General Civil Aviation 

Authority (GCAA). The referral 

pathways have been devised to 

ensure a seamless patient 

journey.  This follows the 

certification last month of King’s 

Medical Centre in Jumeirah by 

the General Civil Aviation 

Authority (GCAA) as an 

approved aviation clinic in the 

UAE.  

Commenting on the agreement, 

Neil Buckley, CEO at King’s in the 

UAE, said: “We’ve solidified this 

referral system with Moorfields 

Eye Hospital Dubai to be able to 

generate the most successful 

clinical outcomes achievable for 

all aviation personnel, as well as 

ensure lower overall costs for 

airlines and aviation companies, 

without compromising on the 

patient experience.

This agreement is part of our 

commitment to offering only the 

very best of British healthcare to 

local and regional patients, pilots 

included, and enhancing patient 

pathways by working with 

partner providers is just one of 

the many ways King’s is 

achieving this.”

David Probert, chief executive at 

Moorfields Eye Hospital NHS 

Foundation Trust, London, said: “I 

welcome the signing of this 

significant agreement with King’s 

College Hospital London in the 

United Arab Emirates.  Moorfields 

Eye Hospital Dubai has provided 

eye care to pilots and aircrew 

from some of the largest national 

airlines for the past ten years. 

This agreement will allow our 

growing team of GCAA licensed, 

world-leading aeromedical 

consultants to provide certified 

screenings and expert care to 

pilots across the UAE and wider 

Middle East.”

King’s aeromedical clinic is 
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classic methods, that yield better 

treatment with prolonged 

impact. This helps patients 

pursue their life without having 

the surgery as an obstacle.

Arab Heart interviewed Dr. Ali 

Albelooshi and Dr. Al-Thani, 

about the new technique and its 

benefits.

Dr. Ali Albelooshi, Orthopedic 

surgery consultant, and professor 

at UAE university; holder of 

Canadian Board of Orthopedic 

Surgery says: “It’s a pleasure to 

be with my colleague, Saeed 

Al-Thani, the first to implement 

Robotic Assisted of knee 

replacement (NAVIO) in the 

Middle East. This achievement 

came after extended period of 

hard work, so, we can offer 

patients in the UAE the latest 

methods and techniques for 

orthopedic surgery, 

and especially with regard to 

knee replacement”.

Dr. Al-Thani, president of 

Emirates Orthopedic

society and chair person of 

education committee AO Trauma 

MENA 

“We are proud to be the first to 

introduce robotic assisted knee 

replacement;where artificial 

intelligence techniques add more 

accuracy which further improves 

the results and success rates. This 

is very important with many 

people in our communities 

suffering osteoarthritis”.

Both experts explain that using 

robotic techniques, like NAVIO, 

helps doctors plan for accurate 

surgeries of partial or whole knee 

replacement. These techniques 

thus, reduce risks during the 

surgery; as well as the time 

needed for the patient to recover. 

Amid breakthroughs we witness 

in this era, the future of health 

and science will be full of 

revolutionary surgical techniques. 

These advances will endorse 

research and innovation of knee 

replacement operations, in 

addition to the ability of doing 

these operations here; without 

the need to travel abroad.

Ali Albelooshi distinguishes 

between different interventions 

to deal with osteoarthritis; it 

starts with anti-inflammatory and 

analgesics, then injecting joints 

with a fluid like that present in 

the knees; so, to have similar 

performance. If the previous 

interventions didn’t work; then 

surgery will be the answer.

Al-Thani asserts that artificial 

intelligence is becoming a fact 

that we cannot deny, especially 

in the medical field; and whoever 

does not join will be losing a lot.

He further talks about the 

conference to be held on 

shoulder surgeries in Dubai. He 

highlighted that the conference 

will host experts from USA, 

Europe, China, Japan, South 

Africa and the Arab region; who 

will present the latest 

advancements in the field of 

shoulder surgery and suggested 

solutions. The conference will 

have special focus on complex 

cases, like chronic tendon injury 

in young patients; that have no 

treatment so far.

And speaking of UAE position in 

the field of medical tourism, they 

both point out that UAE has 

become a destination for medical 

tourism in the region. This is 

evident with patients visiting 

their clinics and hospital from 

across the world; seeking best 

medical practices.

“We are proud to be the first to 

introduce robotic assisted knee 

replacement”. 
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No doubt problems like 

osteoarthritis are becoming more 

common. They are widespread in 

the Arab region in general, and 

especially in the Gulf region. 

That’s why UAE strives to host 

best practices and innovations; 

and it has new achievement, 

which is the first robotic assisted 

orthopedic knee replacement in 

the Middle East, using NAVIO 

technique.

The surgery has been performed 

by prominent orthopedic 

surgeons in MedClinic city 

hospital, El-Madina Hospital, 

Dr. Ali Albelooshi, and Dr. Saeed 

Al-Thani, both are founders of 

OrthoCure Center.

The new technique is a new 

achievement in a series of UAE 

successful endeavors. UAE is 

offering high levels of accuracy in 

different surgeries; beyond 

For the first time in the Middle East,
 

SURGEONS 
USE ROBOTS
in orthopedic surgery, with 
innovative NAVIO Technique.
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3. FaceTime in person

“Socialization is the key factor for 

happiness”, Lang said, who says 

it’s important to have a social 

support system or network aside 

from Facebook or Twitter that 

you can share experiences with. 

So step away from the computer 

and set up a play date, invite 

family over for dinner, or meet 

friends in the park. 

Real communications cause real 

happiness and, thus, real social 

success.

4. Do something else

Have you noticed that your kid 

has become lazy and impatient? 

Try to push them out of their 

comfort zone by using no-tech 

times to go for a bike ride or play 

outside together. Or instead of 

turning to Google to find an 

answer, encourage your kids to 

look it up in a book instead. Help 

them get into real life.

5. Create a hybrid

Technology doesn’t have to be 

toxic; smart parents can invest it 

to actually strengthen their 

family’s bond. For example, 

combining online and offline 

activities is a great way to blend 

technology and family.

Play a video game or watch a 

movie together, or share photos, 

and create online chat group to 

get involved in each other’s life 

events and keep updated with 

their daily news. 

6. Talk, don’t text

“Our kids are just inundated with 

media messages,” Knorr said. 

“We have to reclaim some of that 

time for us to communicate our 

own personal values.”  So even if 

your middle schooler doesn’t go 

into details about his or her day 

at school, by sharing one of your 

experiences, he or she might just 

be more apt to talk.  
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Today, no one would argue that 

smart-phones, iPads, and the 

many devices we have access to 

have made our lives easier and 

more entertaining for our kids. 

But technology has drastically 

changed family life as well. 

“It’s becoming a real important 

issue these days, because people 

are always plugged in,” said 

Diane Lang, a psychotherapist, 

author and positive living expert. 

Twenty-four seven access means 

we’re always available to our 

employers, which can extend the 

work week to 60 or 70 hours. 

There’s also a breakdown in 

communication, as kids are 

texting their parents from the 

next room, and many parents are 

having marital conflict, because 

they’re so distracted by their 

devices, Lang said.

It is a fact the technology plays a 

major role in our lives and will 

continue to do, what makes the 

difference between being a 

stressed out family and a happy 

one is to successfully manage 

using it inside home. Hereunder 

are some guidelines that you can 

follow to make balance between 

technology and family:

1. Be a role model

Do you check your phone every 

time you hear it beep? You could 

be setting the stage for your 

family’s addiction. “Parents can 

really set the pace and be role 

models for how their kids handle 

technology,” said Caroline Knorr. 

When you set a rule, like “No 

texting during dinner”, be sure to 

put your phone away too.

2. Unplug

Do your children spend more 

than seven hours a day 

consuming media that prevent all 

of you from enjoying the family 

time? Set limits on when and how 

much tech time is allowed each 

day, and be serious. This will give 

the chance to actually 

communicate, spend time with, 

and get to know each other 

better.

Does technology and internet

BRING US CLOSER 
OR WHAT?

Literary adapted by Sana’ Omar Hammad from Julie Revelant article
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Dr. Fakih says, “All doctors who 

were trained in our centers, had 

opened their own clinics, whether 

in USA, Lebanon, or the Gulf, and 

I can confidently say that we 

have left a distinguished finger 

print in fertility medicine; both on 

the Arabic and global levels”.

Dr. Fakih pointed out that the 

center is offering latest advances 

in the field of fertility medicine. 

One of these advances, is genetic 

diagnosis; in which samples of 

DNA from both spouses are used 

to explore accurate details of 

their reproductive health and 

possibilities of disease transfer to 

their babies.

The center has a special 

laboratory for genetic diagnosis; 

which is one significant labs in 

the region, where it investigates 

samples from across the region. 

The laboratory has also been 

accredited by UAE government 

for premarital investigations; 

where it works to offer full 

investigation for around 700 

diseases.

Dr. Fakih asserts the importance 

of complete investigations before 

conceiving; especially in case of 

consanguineous marriage (when 

the two spouses descend from 

the same family). This usually 

features genetic disorders; so, 

investigations are key here, to 

avoid many anomalies.]

It is not just offering treatment; 

the center is also leading in the 

field of research, it organizes the 

UAE fertility conference annually. 

The last round of the conference 

(The seventh) featured around 

1200 international experts who 

came from the USA, Canada, 

Spain, France, Russia, Egypt, 

Lebanon and UAE.

Throughout two days, the 

conference duration, latest 

advances in fertility medicine 

have been raised, and 

information exchanged among 

the attendees; so, to advance the 

services they offer their patients.

Dr. Fakih explains that the 

conference featured core 

sessions and lectures like for 

example, the one about 

complicated cases of aged 

women and premature failure of 

ovaries. 

In this regard, Dr. Ayman El-Hindi 

has given a lecture about his 

research work on stem cells, 

where cells are taken from 

women’s pelvis to be planted 

afterwards in the ovaries.

He elaborated on cases that have 

grown ova, after not having any 

before. This nurture hope for 

many women worldwide. 

Also, Dr. Sahar Hammoud talked 

in her lecture about the ability to 

create sperms from the 

spermatic cord; for those with no 

sperms. Experiments are still 

working on this issue, though 

reached advanced stage; it is 

expected to yield results in the 

coming two years.  
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“In 1987, I have 
established my first 
fertility center
in Michigan”

Medical CompaniesMedical CompaniesMedical Companies

“In 1987, I have 
established my 
first fertility  
centerin 
Michigan”
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Arab Heart interviews 

DR. MICHAEL 
FAKIH,
Director of “Fakih Fertility Center” 
in UAE; and one of the fertility 
pioneers worldwide.

Reproductive health is of utmost 

importance, a topic that needs to 

be dealt with in a scientific way; 

so, to avert any obstacle to 

conceiving. 

As explained by Dr. Michael 

Fakih, it is also essential to 

undergo necessary investigations 

before marriage; so, to avoid 

diseases that would impact the 

baby’s life.

Dr. Fakih is one of fertility 

medicine pioneers, and an expert 

in IVF techniques. In this 

interview, we explore his main 

academic and practical 

achievements; till he became 

distinguished expert worldwide. 

We will also talk about the latest 

advances with regards to 

infertility treatments.  

Dr. Fakih got his Medical 

Doctorate degree in medicine 

from the American University in 

Beirut (AUB) in 1981. He then 

pursued his study in the field of 

gynecology and infertility, then 

he went to attend a workshop 

about endocrinology and 

infertility in Yale University, in the 

USA in 1986. He has also got 

fellowship from North Carolina 

University.

Dr. Dr. Fakih “I have visited the 

US in the eighties, shortly after 

the first test tube baby in 1982. 

This helped me joining the field 

very early. I also had the chance 

to be trained in Yale university 

under the supervision of the best 

experts. Throughout my 

professional life, I have witnessed 

great advances in infertility 

treatment”.

 

He adds, “In 1987, I have 

established my first fertility 

center in Michigan; it gained 

fame in just few years and 

became a common destination 

for doctors from across the 

world. I have then established a 

new company ( IVF Michigan); it 

is now one of top ten companies 

in the USA in this field and it 

includes 8 centers”.

Dr. Fakih is the medical director of 

Fakih infertility center in UAE; he 

is also the founder of “First IVF” 

in Lebanon. He is also a member 

in number of relevant entities:

American Medical Association, 

American Association of 

Gynecologic Laparoscopists, 

Endometriosis Foundation of 

America,

Endometriosis Foundation 

(Canada), American Fertility 

Association, Michigan State 

Medical Society, Michigan Society 

for Reproductive Endocrinology 

and Infertility,

Association of Assisted 

Reproductive Technologies, 

Society of Reproductive 

Surgeons, Consultancy 

Committee for International 

Products in “Off Science” 

Corporate.

Fakih Center is an important 

fertility destination in UAE. 

Dr. Fakih started his journey in 

2001, where he had started his 

private clinic. In 2007, he was 

asked to participate in putting 

IVF legislations in UAE. In 2011, 

he established the first center in 

Dubai and in 2013, he established 

the second. In 2014, he launched 

Al-Ain Center.
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LOSE INCHES:

STOP HEART 
ATTACK

Professor. Abdullah Shehab MBChB MMEd PhD CCST 

FACP FRCP FESC FACC FSCAI

President Emirates Cardiac Society

Professor of Cardiovascular Medicine

We are engulfed by epidemics of 

obesity, diabetes and heart 

disease – all merciless killers. But, 

where does all this destruction 

come from? All begins from 

“waist” for most of us. The wider 

it is, the more sabotage to your 

metabolism. The result is tissues 

in our body become less sensitive 

to insulin- “insulin resistance” and 

lose control of blood sugar.

 We now know that the fat 

behind an expanding waistline 

isn’t just ugly and useless; it’s 

metabolically toxic that leads to 

unbalanced blood fat and 

cholesterol, formation of blood 

clots and fatty deposits in 

arteries; and elevated blood 

pressure. All these because of 

more abdominal fat! Yes, this is 

truly a vicious cycle. 

Shifting the balance of diet and 

choosing the optimum quality 

and quantity of food is crucial. 

For women, a waist over 32 

inches (81.3 cm) means some 

increased risk; over 35 inches 

(88.9 cm) risk becomes very 

significant. So, should we reduce 

our food intake? Wrong! Think 

about it. Whenever, you ‘go on a 

diet’ that involves an unnatural 

pattern of eating- whether 

having a meal replacement or 

eating nothing but Yogurt and 

grapefruit – you will lose weight 

initially as long as your calorie 

intake is less than your energy 

expenditures. But you cannot 

continue this unnatural behavior 

for very long. 

Once your diet comes to an end, 

inevitably, the weight returns and 

all you have lost is your self-

esteem. 

Although it is wise to take all 

these sensible precautions, we 

must return to the fact that the 

risks of not exercising are much 

greater than the risks of taking 

regular vigorous exercise. 

Here are some key facts: 

 	 Physically active people are 

less likely to have a heart 

attack than inactive people.

 	 Being athletic in your youth 

doesn’t protect you in middle 

age.

 	 Fitness has a short shelf life. 

You need to stay active.

 	 Exercise raises high-density 

lipids (HDL)-cholesterol or 

good cholesterol, reduces 

thrombosis risk, strengthens 

bones, muscles and heart; and 

reduces stress.

 	 When you are not fit, 

strenuous exercise can be 

dangerous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 	 It is more dangerous not to 

exercise than to take regular 

exercise of the right intensity.

Your aim should be to get fit 

and stay fit. By keeping 

yourself active, you will 

significantly reduce your risk 

of coronary heart diseases. 
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KEEP CALM
And Freeze Your Eggs!

The quality of a woman’s egg, 

her ovarian reserve, diminishes 

with age, while the reproductive 

organs maintain their ability to 

carry a pregnancy. The decrease 

in quality is relatively gradual 

until the age of 35, after which 

the rate increases.

When egg quality decreases, the 

chance of pregnancy decreases 

and the risk of miscarriage and 

genetic abnormality increases. A 

woman is born with all of the 

eggs she will ever have, and over 

time, they diminish in number 

and cellular integrity.

This decline explains why a 

woman in her 40s has only a 5 

percent chance for becoming 

pregnant each month, and her 

eggs have an increased chance 

for aneuploidy after age 45.Egg 

freezing offers you flexibility in 

delaying pregnancy for later in 

life and allows you to take control 

of your own biological clock. 

Things to know about Egg 

Freezing:

 	 Health issues such as 

endometriosis, premature 

ovarian failure, family history 

of early menopause, and 

cancer can be a reason for 

women to freeze their eggs

 	 If health related issues are not 

the reason then the most 

important reason for freezing 

eggs is to plan for a baby in 

the future; the delay could be 

because education, career, 

relationships, dream etc

 	 The average age of women 

freezing their eggs is 36 as 

the quality and the quantity 

depends on the age

 	 Fakih IVF would recommend 

that 10 eggs be stored for 

each pregnancy attempt, and 

most women of up to 38 years 

of age can expect to harvest 

10 to 20 eggs per cycle

 	 Eggs are frozen in liquid 

nitrogen, where they can 

remain frozen indefinitely

 	 Hormone medication is used 

in order to achieve the desired 

number of eggs. It takes 

approximately two to three 

weeks to complete the egg 

freezing cycle, which is 

consistent with the initial 

stages of the IVF process, 

including 10 to 14 days of 

hormone injections to 

stimulate the ovaries and 

ripen multiple eggs

 	 As the best and most precise 

indicator of a woman’s 

remaining ovarian reserve, the 

Ovarian Assessment Report 

measures a woman’s 

reproductive hormone levels 

to decide whether she can 

extend her fertility through 

egg freezing.

 	 Long term storage of frozen 

eggs does not result in any 

decrease in quality

 	 Egg freezing gives us the 

ability to expand woman’s 

nurturing window another 

decade or more. It offers us 

the opportunity to sequence 

our work and personal lives if 

we so choose.  
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When a patient visits the hospital 

for checkup, operation,

or medical treatment, it is certain 

that he/she will see and hear 

about medical devices and 

specialized technologies he/she 

hadn’t heard about before, and 

this is a source of hope, but it is 

also a source of anxiety and fear; 

it is difficult to understand and 

accept such technologies this 

fast, yet, in synchronization with 

disease conditions.

However, it is not the case for 

workers who work with this 

medical equipment, they are very 

familiar with them, as they deal 

with it daily; thus, they often 

forget to clarify and explain to 

the patient. While it is necessary 

that every patient gets the 

explanation by his/her doctor or 

nurse or the technician who uses 

the device or who will perform 

the operation, i.e. Artificial 

Cardiac Pacemaker implantation, 

Endoscopy, Diagnostic 

Laparoscopy, Cardiac 

Catheterization, and some 

advanced forms of Medical 

Imagining.

The patient often hesitates or 

feels ashamed to ask about the 

technology they will deal with. 

And there is no justification for 

this hesitation and shame, it is 

the patient’s right to know what 

is being done, and some 

explanation and reassurance is 

certainly important even if the 

patient is working in the medical 

field and even in the same 

hospital. Photos, illustrations and 

papers written in Arabic 

language, are always there to 

help reassurance; and reduce the 

fear of medical procedures and 

devices.

In the ICU (Intensive Care Unit) 

the patient lies down watching 

screens and devices mostly 

producing sounds and signals, 

and others with screens showing 

numbers and charts changing 

every second. The patient here 

tries to understand these devices, 

and when he feels afraid of 

something appeared on the 

device, he calls the nurses and 

repeats it more than once till he 

feels himself annoying, so he 

stops.

For the patient and his/her 

relatives I say “Yes it is your right 

to ask for explanation and get it”. 

Of course the information will not 

Of course, the information will 

not be given to every member of 

the family or the visitors; it will 

be given to the patient and few 

close personnel.

For physicians and all the 

medical staff and persons who 

work in the healthcare field I say 

“All that is familiar to you may be 

strange and frightening for the 

patients. Explain and clarify the 

process to them step by step,

and never mock their questions”. 

The patient wants to understand 

and know what is happening 

around.His/her inquiry is not a 

lack of confidence in the doctor 

or the staff, but it is a normal fear 

of something he/she didn’t 

experience before; lack of 

explanation would lead to false 

information from unreliable 

sources. 

PSYCHIATRY 
 and Medical Technology

D. Walid Sarhan

Psychiatry Consultant
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THE BABY 
IS BORN
what’s next?  Crisis and 
Adaptation

No doubt pregnancy and giving 

birth – particularly for the first 

child – entirely changes the 

couple ‘s life.

This has been the case all along, 

but today it is becoming more 

difficult because of so much

circumstances, goals of life and 

demanding lifestyle.

Changes can be seen in:

Social status – she is no longer 

just a daughter, a woman and a 

partner, but a mother too.

Professional life – there will be a 

pause, even for a while.

Emotional – there is a new 

responsibility and focus.

This– also occurs to the father; 

but in less magnitude.

International researches

demonstrate that this provokes 

pre- and postpartum disorders 

and diseases. It is also shown 

that, if not treated, it can turn 

into more severe forms; which 

can be chronic.

This does not only reflect on 

mother-child-attachment and 

child ‘s development; but might 

also interfere with the couple‘s 

relation.

In this case, it will be essential to 

take medical history by 

psychiatrists and/or 

psychologists.

After that, medical and 

psychological care will be able to 

enhance stability.

Disorders occurring after giving 

birth can be classified into:

1-Baby blues: characterized by:

 	 Mental instability for 3-4 days 

after delivering the baby; it 

does not last more than 4 days.

 	 Adaptive difficulties, this 

shows as feelings of inability, 

panic attacks, problems in 

sleeping and obsessive 

thoughts.

2-Postpartum Depression:

Instabilities starting three to six 

months postpartum. Symptoms 

include:

Lethargy, insomnia though great 

fatigue, problems in feeling any 

attachment to the child, 

continuous obsessive thoughts, 

crying and sadness.

3-Postpartum Psychosis

It mostly starts very soon after 

birth.

It is characterized by: severe 

insomnia, heavy agitation, lost 

contact with reality

CAVE: never leave the mother 

alone!

Psychiatric care is needed 

immediately!

Beside medical treatment, 

psychological therapy brings 

back usual feelings, mental 

stability and therefore 

enhancement of bonding to baby 

and partner. This provides a 

better stable emotional and 

physical  development for the 

baby.

No doubt families have an 

enormous meaning. But on the 

other hand, it has been proven 

that discussions with 

professionals bring a substantial 

relief, because prejudices can be 

excluded. But at that point: what 

can strengthen a couple ‘s 

relationship?

The Following reflections might 

help:

What has enriched our daily life 

before pregnancy and birth?

What is practical now?

Which family members and 

friends can help?

Who are the inspiring people 

around?

Although this sounds very easy,

it needs the couple‘s willingness; 

along with possibilities of 

professional support. 

Dr. Maria Weissenböck

Clinical and Health Psychologist

and Psychotherapist
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The leading and 
trusted non-invasive 
prenatal screening 
test for Down’s 
syndrome and other 
serious genetic 
conditions.

Speak with your healthcare
provider today to discuss having

the IONA ®  test.

Al Jimi Area, St. No 29

PO Box 13844 Al Ain, UAE 

Tel +97137024000

www.aafc.ae 
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eventually, the effective 

treatment.

Genetic tests are important to 

plan for fertility treatment. The 

most common fertility treatment 

is IVF. It is important to have 

thorough information about 

sperm quality, beyond the basic 

sperm analysis. Techniques like 

FISH test on sperm, and DNA 

fragmentation, provide very 

valuable insights to plan an IVF 

treatment properly. Other tests, 

like the endometrial receptivity 

test (ERA) gives us information 

about the proper period of time 

in which the endometrium is 

receptive to the embryo, 

therefore, can help us program 

the embryo transfer in the 

correct moment.

Finally, one of the most advanced 

areas, is Preimplantation Genetic 

Testing (PGT). Formerly called 

PGD (preimplantation genetic 

diagnostic), but current scientific 

terminology for this technique is 

PGT. When we check the 

embryos for chromosomal 

aneuploidies (PGT-A), we aim to 

select those embryos who are 

having a higher chance of being 

implanted. In fact, implantation 

rate for chromosomally normal 

embryos is very high (83 %). This 

technique is used to select the 

type of the embryo; male or 

female.

Another variant of 

Preimplantation Genetic Testing 

is for single gene diseases 

(PGT-M). A single gene disease is 

a disorder in which there is an 

abnormality in one gene. The 

most common single gene 

disorder in Middle East is beta 

Thalassemia. When a couple are 

carriers for this abnormality, their 

embryos can be analyzed with 

this technique (PGT-M, for 

monogenic diseases), and those 

embryos who are free of the 

disease can be transferred. By 

using this technology, healthy 

babies without that disease can 

be born. 

In summary, genetics is becoming 

more and more important in our 

practice, and currently we cannot 

understand infertility 

investigations or treatment 

without having all these genetic 

tools in our hands. 
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By a doctor

GENETICS 
AND 
INFERTILITY 
IN THE 21ST 
CENTURY

From diagnosis to treatment, 

genetics is increasingly becoming 

a vital component of dealing with 

infertility. In fact, it is so 

important, that nowadays we 

cannot understand the practice 

of reproductive medicine without 

learning about genetics.

The sequence of a complete 

Human Genome was first 

achieved in 2000. Now, we can 

sequence a complete human 

genome in our laboratory in Al 

Ain, in only 3 days, at a cost of 

4000 USD. 

With regards to diagnosing 

infertility, genetics is giving us 

new insights almost every day. 

Genetic tests can help identify 

different causes of infertility, 

thus, it is very important to ask 

for some genetic tests for 

infertile patients. For example, a 

karyotype can give us 

information about certain 

chromosomal abnormalities 

which are linked to infertility 

(Klinefelter syndrome, Turner 

syndrome, Balanced 

translocations, etc). 

Genetic analysis is very useful to 

explore reasons behind recurrent 

miscarriages. In more than 70 % 

of cases, embryonic 

chromosomal abnormalities are 

responsible for miscarriages, and 

these abnormalities can be easily 

detected by analyzing Products 

of Conception (POC).

Also, modern technologies have 

given clues about genes involved 

in diseases commonly linked to 

infertility (endometriosis, 

polycystic ovaries, premature 

ovarian failure, etc). This is 

essential to understand the origin 

of these diseases, and to find a 

proper prevention, and 

Dr. Braulio Peramo Moya, Ob/Gyn IVF consultant

Medical Director and General Manager

Al Ain Fertility Center (AAFC)
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Sexual Wellbeing “IAAGSW”, one 

and half years ago. It is now an 

international organization that 

focuses on this particular 

subspecialty.

The scientific members are group 

of elite specialists in this field, we 

ran our first world congress in 

2017 which had more than 35 

international speakers and 300 

delegates from all over the globe. 

The second one will be taking 

place on 12,13&14 October 2018 at 

the Royale Society of Medicine, 

London UK. The other activity 

the association runs is the 

continuous training of doctors 

from all over the world who are 

interested in this particular field, 

so far, I have trained around 500 

doctors from different countries. 

Arab Heart: What is your 

message to the audience and 

the practitioners? 

Dr Wakil: I want to tell everyone 

facing problems in their intimate 

relationship, to speak out and 

seek treatments, it is as any other 

problem. Enough with the shame 

and making it a taboo. But, 

please I urge you to seek only 

well-trained doctors who have 

adequate experience in this filed; 

so, to be sure you will receive 

effecient and most importantly 

safe treatments.

For practitioners, we have quite a 

lot of wonderful talented Arabs 

in all fields of medicine. For those 

interested in joining this 

subspecialty, I urge them to get 

the appropriate training before 

starting; so, we all make sure that 

we deliver the best service.   
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it’s a combination of treatments 

that gives the best results. This is 

the “O Conecpt
TM

” which is now 

attracting large number of 

patients from across the world; 

its success rate is around 85%.

Arab Heart: You are also known 

to be “Dr O”? 

Dr Wakil: (laughs) it’s a name 

that the media started to give 

me, after a lot of interviews when 

I first started talking about these 

treatments, it actually stands for 

Dr Orgasm.

Arab Heart: Would you tell us 

about the latest advances in the 

field? 

Dr Wakil: The latest breakthrough 

is using stem cells, we inject stem 

cell from the bone marrow in the 

penis for ED, or in the vagina for 

rejuvenation. Now, we take it 

from fat tissue (Adipose tissue), 

which contains much higher 

concentration of Mesenchymal 

stem cells and inject it into the 

base of the penis. This method 

results in rejuvenating cells, 

blood vessels and nerves in an 

unprecedented way. 

It is still under investigation, 

although it has shown high 

success rates, and can also be 

used to inject women for various 

indications with great results.

Arab Heart: Can you tell us more 

about statistics regarding 

female concerns? 

Dr Wakil: Statistics in the US 

show that 50% of women have 

female sexual dysfunction in 

general, 40% have female sexual 

dysfunction to the point that 

leads to psychological distress, 

and 5% in their twenties suffer 

from stress incontinence, which 

increases to 50% for those in 

their sixties. Statistics has also 

shown that 20% of women never 

experienced orgasm in their lives, 

and despite all these figures only 

14% of women seek help.

Arab Heart: What about sexual 

aesthetics for men? And to what 

extent do men accept the idea? 

Dr Wakil: I have noticed that men 

do not prefer medications in 

dealing with these issues, they 

prefer natural interventions. 

Others however, increase the 

dose of some pills without 

referring to the doctor, so, they 

can maintain the same efficacy; 

rendering the medication useless 

after some time. Medications do 

not always work for everyone, so, 

the majority would prefer natural 

treatments; which is why we offer 

a wide range of regenerative 

treatments.

Arab Heart: Who makes up the 

team that implements these 

interventions? 

Dr Wakil: The team comprises 

nurses and trained doctors, both 

men and women, who have been 

trained by me on the

“O Concept
TM

”; and work under 

my supervision with total privacy 

and extreme convenience. 

Arab Heart: Which countries are 

most interested? And how is the 

response of Arabs? 

Dr Wakil: I have patients from 

across the world and we have 

gained an excellent reputation as 

the first center in Europe to offer 

these treatments and the

“O Concept 
TM

”. Many of the 

patients are from Arab countries; 

and we continue to raise 

awareness about our concept 

and it shows impressive results.

Arab Heart: What is the cost of 

these interventions; and to 

which extent they are 

affordable? 

Dr Wakil: Prices are affordable, 

starting from 500 Pounds; and it 

differs according to the protocol, 

the case and degree of the 

problem and its progress. 

Arab Heart: Would you tell us 

about the association that you 

have founded and what is its 

main goal? 

Dr Wakil: I have established the 

International Association of 

Aesthetic Gynaecology and 
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laxity, among other interventions. 

We perform all these treatments 

in the clinic, it takes around 

20-40 minutes, with no surgery, 

no side effects and the majority 

with no recovery time at all. 

Patients can go back to work or 

even have sexual intercourse the 

same day, all these treatments 

are used in the “O Concept
TM

” 

protocol. Till now, I have treated 

more than 5,000 female patients

Arab Heart: And men?

Dr Wakil: Men suffer a different 

set of problems, like different 

degrees of erectile dysfunction, 

premature ejaculation, penile 

curvature or Peyronie’s disease, 

small penis or micro penis and 

reduced sensation due to aging 

or as a side effect of diseases like 

diabetes for example. 

Statistics has shown that 40% of 

men in their forties suffer various 

degrees of erectile dysfunction; 

as well as 50% in their fifties, 

60% in their sixties and 70% in 

their seventies.

Regarding treatments for male 

sexual dysfunction, I have 

introduced the ‘P- Shot’ or 

Priapus Shot which is the 

equivalent of the “O Shot”; but 

for men. It involves injecting the 

penis with plasma rich in 

platelets, the platelets help 

rejuvenating the penile tissue, 

blood vessels and nerve endings 

in the penis; which then enhances 

both the erection and sensation. 

This technique is used to improve 

erectile dysfunction, increase 

penile sensation and increase the 

penis’ length and girth; when the 

patient follows the designated 

specific protocol. This treatment 

has gained momentum and I 

have become quite famous for 

performing it, with many satisfied 

patients. Other interventions 

include, “Linear Shock wave 

therapy treatment” for ED, Botox 

injection for ED etc. They are all 

used in the “O Concept
TM

” 

Protocol, so far I have performed 

almost 5,000 cases with very 

high patient’s satisfaction rate.

Arab Heart: You have founded 

the first specialized center in 

this field in Europe and the 

Middle East. Tell us more about 

your motivation and the context. 

Dr Wakil: After introducing these 

treatments for women and men, I 

have seen how it could be life 

changing and realized how it 

positively affects patient’s life 

with very little or no alternative 

out there. I became then very 

passionate in raising awareness 

and educating the patients that 

these treatments exist.

I have received a lot of attention 

as one of the pioneers who 

introduced these treatments in 

Europe. This naturally led to my 

decision to establish the center, 

where we now offer over 60 

different types of treatments for 

both men and women in this 

particular specialty. 

Arab Heart: Dr SW Clinics has 

attracted attention with the

‘O Concept
TM

’, which is your 

unique foot print. Would you 

explain what the ‘O concept
TM

’ 

is? 

Dr Wakil: The ‘O concept
TM

’ is a 

set of protocols that I offer the 

patient based on his or her case; 

it is like tailoring different sets of 

interventions for each patient. It’s 

trade mark protocols under my 

name that have resulted from 

treating more than 10 thousand 

patients, both men and women. 

With this experience, I am able 

now to design an individual 

personalized program for each 

patient based on his/her age, 

condition, for example treating 

ED for diabetic patient is 

different from post 

prostatectomy patient etc. With 

a specific dose, timeframe, 

interval and specific sequence, 

patients get the best and most 

effective results, so it is not 

about one treatment any more, 
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Dr Sherif Wakil, a renowned 

cosmetic doctor and founder of 

the Harley Street based Dr SW 

Clinics, is taking sexual aesthetics 

to a totally new level of 

excellence. His extensive 

experience in a wide range of 

ground-breaking procedures, 

treating both cosmetic and 

functional aspects without 

surgery, and his reputation 

amongst other regenerative 

health care professionals, have 

led to his being dubbed the 

Godfather of this rapidly growing 

specialty in Europe. 

God has granted us love, 

compassion and intimacy 

between spouses; and what 

makes marriage special is the 

harmony that unites two souls 

into one. This ensures serenity 

and peace of mind, which reflects 

on our health as a family; as well 

as our success and progress in 

other aspects of life. 

There is so much unnecessary 

suffering for women who 

struggle with their marital 

relations, because of 

gynecological problems after 

giving birth: like vaginal laxity, 

reduced or loss of sensation 

during intercourse, Stress Urinary 

Incontinence etc. Perhaps Dr 

Sherif Wakil understands this 

better than others, where he has 

developed cutting edge 

techniques and medical 

procedures to successfully 

restore the function and the 

appearance of sexual organs in 

both men and women. 

Dr Sherif Wakil received his 

bachelor’s degree in Medicine 

from Cairo University, and then 

went on to pursue his post 

graduate studies in Cosmetic 

Medicine in Europe and USA for 

the past 18 years. Realizing that 

his passion lies in sexual 

aesthetics using regenerative and 

functional medicine, he now runs 

one of the best medical aesthetic 

clinics in London, both for 

treatments and training 

opportunities, which has been 

awarded Highly Commended 

Best Clinic in London. 

Arab Heart was honored to have 

the following interview with Dr 

Wakil. 

Arab Heart: What made you 

choose this field over other 

specialties? 

Dr Wakil: Through my work in 

Aesthetic medicine, I was 

particularly interested in the field 

of “Regenerative and Functional 

Medicine” which is now related to 

almost all aspects and fields of 

medicine. As a cosmetic doctor I 

follow up with many female 

patients after delivery, during 

menopause, etc. I have noticed 

that the vast majority of them 

complaining from vaginal laxity, 

after both natural and caesarean 

deliveries, reduced sensation, 

SUI, etc. This might lead to less 

interest in the intimate 

relationship. 

Ten years ago, a new specialty 

known as “Aesthetic Gynecology” 

came to light in the US, which 

was intended to restore both 

aesthetics and functions of the 

vagina.”, and I was lucky to be 

amongst the first physicians and 

surgeons who received intensive 

training in this new field. I have 

also conducted researches in the 

field. Being among the first 

experts to practice in Europe, I 

have introduced few 

advancements to Europe and I 

am now introducing it to the 

Middle East.

Arab Heart: What are the cases 

that need Sexual Aesthetic 

treatments, both for men and 

women; and what kind of 

techniques are used? 

Dr Wakil: There are various issues 

for females such as reduced or 

loss of sensation, loss of desire, 

not reaching orgasm at all 

(Anorgasmia), painful 

intercourse, vaginal laxity and 

urinary incontinence and more… 

I have introduced a new 

treatment called the ‘O- Shot’ 

from the USA, which mainly 

treats reduced sensitivity in this 

area and stress urinary 

incontinenc; it also helps 

improving vaginal dryness to 

some extent. 

I have modified the protocol of 

the O Shot more than 6 times so 

far, to reach the most effective 

injection protocol. I am also using 

high-quality centrifuge which 

produces the highest platelet 

concentration in order to get the 

best results. The ‘O-shot’ works 

by injecting PRP or “Platelet Rich 

Plasma”, in the specific areas in 

the vagina following a very 

detailed protocol, the growth 

factors that are inside the 

platelets help to regenerate the 

targeted tissues. Accuracy of the 

protocol is extremely important 

to achieve safe and effective 

treatment. The treatment was 

invented by an American 

colleague and a friend of mine Dr 

Charles Runles, who trained me 

personally on how to do it. 

Dermal fillers are used to 

increase the sensation, which is 

known as the ‘G-shot’, also used 

to compensate for fat loss in 

parts like the labia majora; it also 

helps in hydrating the vaginal 

wall. We use radio frequency and 

laser as well, to improve vaginal 
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Editor`S Letter
Medical tourism has witnessed huge advancements in the last 

few years, due to increased interest of patients to seek medical 

quality, novel treatments and experienced doctors; whether in 

the Arab region or worldwide.

It is also because some patients are still on the waiting list to get 

treated in their home countries; so, they sometimes opt to end 

their suffering and get medical care in another country.

This advancement has been accompanied with hosting countries 

developing their technologies and patients’ security and privacy 

strategies.

As Dr. Laila Al-Marzouki, head of Dubai Medical Tourism Program, 

and Global Medical Tourism Council has stated, UAE in general 

and Dubai in particular, are progressing very well, aiming at 

hosting 500,000 patients by 2020; in diversity of specialties, 

most important of which are orthopedic surgery, ophthalmology, 

infertility, plastic surgery, dentistry, among others.

In this regard, technology has been advanced so to conform with 

global innovations; so, Dubai can provide the best diagnosis and 

treatment.

It worth noting that tourists can now get medical visa and enjoy 

their full rights throughout the process; with 80% of Dubai 

hospitals accredited internationally and are ready to host tourists 

from all over the world.

There is also new insurance program that can cover 

complications that might occur.

Dr. Fawzy Al-Hamawy, head of Private Hospitals Association in 

Jordan has also talked about the position of Jordan in medical 

tourism; as it hosts patients in different specialties like for 

example, neurosurgery, heart surgery and kidney transplant.

Through this issue of Arab Heart, you will find pick of medical 

issues, news and studies that will enrich your knowledge by 

innovative and reliable content; with a group of high profile 

medical experts across the region on the topic of medical 

tourism. 

Finally, we wish you comfortable stay and good experience with 

medical tourism; crowned with total cure.
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