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رسالة العدد
ــدة بالجســم  ــا الدهــون الزائ ــي تتراكــم فيه ــة الت ــة الطبي ــك الحال ــا تل ف الســمنة بأنه ــرَّ تُعَ
إلــى درجــةٍ تتســبب معهــا فــي وقــوع آثــاٍر ســلبيةٍ علــى الصحــة، مؤديــًة بذلــك إلــى انخفــاض 

متوســط عمــر الفــرد المأمــول و إلــى وقــوع مشــاكل صحيــةٍ متزايــدةٍ.
عــدا الســمنة ألســباب مرضيــة، فــإن رغبــة اإلنســان فــي التلــذذ بأنــواع الطعــام هــي اســاس 
المشــكلة، ســيما وإن الطعــام األكثــر ســعرات أو أكثــر دســما هــو فــي الواقــع الطعــام األفضــل 

طعمــًا، ممــا يضــع األنســان أمــام خيــارات صعبــة.
 

هنــاك الكثيــر مــن أســاليب ووســائل تخفيــف الــوزن، وهــي متنوعــة ومتعــددة وتتجــدد 
بإســتمرار، وهــي تســاعد فــي حــل بعــض مســتويات الســمنة الخفيفــة، لكــن الحــدود الخطــرة 

مــن الســمنة تحتــاج الــى حلــول أكثــر حرفيــة.

لذلــك انتشــرت األســاليب الجراحيــة المتنوعــة فــي معالجــة الســمنة الخطــرة، وتطــورت 
األســاليب والطــرق مــع تطــور العلــوم المتنوعــة، وتعــددت خيــارات المرضــى وخيــارات األطبــاء 

ــة. فــي تفضيــل اســاليب دون أخــرى، حســب طبيعــة الحال
 

نحــن فــي األردن والوطــن العربــي واكبنــا هــذا التطــور منــذ البدايــة، وأصبحــت لدينــا 
ــم  ــادات متخصصــة فــي هــذا المجــال، وهــي معروفــة علــى مســتوى العال مستشــفيات وعي
العربــي والعالــم أجمــع، ولدينــا أطبــاء محترفــون يشــهد لهــم القاصــي والدانــي فــي الكفــاءة 

ــمنة. ــة الس ــال مكافح ــي مج ــة ف ــياحة العالجي ــة الس ــى رأس قائم ــا عل ــدار، جعلن واإلقت

ــة  ــاليب مكافح ــول اس ــه، ح ــن موضوعات ــر م ــدد والكثي ــذا الع ــف ه ــون مل ــا أن يك ــد أرتأين وق
الســمنة، وأجرينــا لقــاءات مــع عــدد مــن األطبــاء المتميزيــن فــي هــذا المجــال، لعلنــا نســاهم 

فــي مســاعدة الباحثــن عــن األفضــل فــي مجــال مكافحــة الســمنة.

ويبقى دائما العقل السليم في الجسم السليم.

المدير المسؤول
حنان الفقهاء
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شخصية العدد - اإلماراتبقلم طبيبشخصية العدد - لندنشخصية العدد - اإلماراتبقلم طبيب

رائد ومطور في مجال الجراحة بالمنظار 

الدكتور
محمد خريس

استشاري جراحة الجهاز الهضمي وجراحة 
السمنة بالمنظار. . .

له بصمة بارزة كرائد ومطور في مجال جراحة 
السمنة بالمنظار في االردن والمنطقة.

شخصية العدد - األردن 6 



زمــان  علــى  تقتصــر  ال  الطبيــة  الريــادة  ان 
الكبيــر المصاحــب للرؤيــة  ومــكان فالطمــوح 
الثاقبــة والعمــل بجــد وإخــالص، هــو مــا يصنــع 
البشــرية  النفــس  تســمو  فحيــن  األمجــاد... 
وترتقــي يتعــب الجســد فــي تحقيــق غاياتهــا 

ومرادهــا، كمــا قــال المتنبــي:-         

ُكلَّ َيْوٍم لَك اْحِتماٌل َجديٌد   
وَمسيٌر للَمْجِد فيِه ُمقاُم  

 وإذا كاَنِت الّنُفوُس ِكبارًا 
َتِعَبْت في ُمراِدها األْجساُم  

اســتطاع ضيفنــا أن ينــال ثقــة المرضــى العــرب 
الذهبيــة  وأناملــه  النيّــر  بعلمــه  واألجانــب، 
ــه  ــا جعل ــم،  مم ــه الدائ ــدة وعمل ــه الحمي وأخالق
يبــرز فــي مجــال جراحــة الســمنة بالمنظــار على 
مســتوى عالمــي، وفتــح آمــاال لمرضــى الســمنة 
للقــدوم الــى األردن مــن كل صــوب للوصــول 
الــى الــوزن المثالــي، فتربــع علــى عــرش جراحــة 
مــن  وأصبــح  العربــي  الوطــن  فــي  الســمنة 
ــمه  ــع اس ــم ورف ــي العال ــمنة ف ــة الس رواد جراح
واســم األردن فــي جميــع محافــل الطــب فــي 
العالــم بهــذا المجــال كمــا اصبــح مركــزه مركــزًا 
مرجعيــًا لعمليــات الســمنة ومعتمــدًا مــن االتحــاد 

ــمنة. ــة الس ــي لجراح العالم

حصــل مركــز د محمــد خريــس علــى اعتماديــة  
اهلل.  بفضــل  واســتحقاق  جــدارة  IFSOبــكل 
وســاعدت هــذه الشــهادة فــي الحصــول علــى 

شــهادة “تفــوق” علــى مســتوى العالــم.

درس الدكتــور خريــس فــي االردن فــي الجامعــة 
بريطانيــا  فــي  دراســته  وأكمــل  األردنيــة 
وفرنســا، وهــو عضــو فعَــال ونشــيط فــي 7 
ــر  ــة معروفــة، وشــارك فــي أكث منظمــات عالمي
مــن 38 دورة علميــة فــي العالــم وأكثــر مــن 21 
مؤتمــرًا حــول العالــم، وغيرهــا الكثيــر خــالل 32 
عامــا مــن العمــل المتواصــل لخدمــة االنســانية.

مركــزه  فــي  حاليــا  خريــس  الدكتــور  يعمــل 
ــر  ــتثمار والتطوي ــى االس ــة ال ــاص، باإلضاف الخ
فــي بلــده األردن، مــن خالل تأســيس مستشــفى 
ــًا  ــفى ريادي ــون مستش ــان ليك ــي عم ــدي ف الكن
ــز  ــدث مرك ــر وأح ــزًا بأكب ــة، ومتمي ــي المنطق ف
فــي الشــرق األوســط فــي مجــال جراحــة وحلــول 
ــة  ــة الدموي الســمنة المفرطــة وجراحــات األوعي
وجراحــة المســالك البوليــة وجراحــة العظــام 

ــا. وغيره

كرائــد  بــارزة  بصمــة  خريــس  وللدكتــور 
ومطــور فــي مجــال الجراحــة بالمنظــار وجراحــة 
الســمنة بالمنظــار فــي االردن والمنطقــة. وقــد 
أجــرى العديــد مــن العمليــات لعــدد مــن األمــراء 

والــوزراء والســفراء العــرب.

وكان لنا معه الحوار التالي:-
 

حاورته: حنان الفقهاء   
 

1. قلب العرب: بداية حدثنا عن قصة نجاحك 
وكيف وصلت الى هذه المكانة الهامة كرائد 

جراحة السمنة في الوطن العربي؟

د. محمــد خريــس: بدايــة اشــكر مجلــة قلــب 
العــرب علــى هــذه الفرصــة، انــا خريــج الجامعــة 
األردنيــة وكنــت مــن األوائــل علــى المملكــة 
البــورد  علــى  وحصلــت  بالجراحــة  تخصصــت 
األردنــي فــي الجراحــة، بعدهــا انتقلــت الــى 
بريطانيــا وحصلــت علــى الزمالــة البريطانيــة 
فــي جراحــة الجهــاز الهضمــي وعملــت  بجراحــة 
الجهــاز الهضمــي بشــكل واســع فــي بريطانيــا، 
القطــاع  فــي  للعمــل  األردن  الــى  عــدت  ثــم 
ــن  ــه يوجــد فــرق شاســع بي الخــاص، لمســت ان
التطــور الطبــي منــذ بدايــة مــا تعلمنــا فــي 
تخصصنــا وبيــن مــا هــو متوفــر قــي األردن، 
طبــي  تطــور  هنــاك  اآلن  لغايــة  وانــه  كمــا 

مســتمر.

الثالثيــن  خــالل  خاصــة  الطبــي  التطــور  إن 
ســنة األخيــرة تطــور متســارع جــدًا، مــن ناحيــة 
ــات  ــة النظري ــن ناحي ــزة وم ــا واألجه التكنولوجي
عــدة  يعقــد  ســنة  وكل  الجراحيــة،  الطبيــة 
عالقــة  لهــا  وامريــكا  اوروبــا  فــي  مؤتمــرات 
وجميــع  والروبــوت  المناظيــر  جراحــة  بتطــور 
ــًا لمتابعــة الدراســة  ــا اهــدف دائم الجراحــات وان
والعلــم واالبحــاث وورش العمــل الموجــودة فــي 
اوروبــا؛ ألنــه ال يمكننــا ان نكتفــي بالتعليــم 

الــذي تعلمنــاه منــذ 25 عامــا.
 

 انك تعمل كطبيب في بريطانيا وهذا نجاح 
وتقدم، حدثنا كيف حصلت على هذا التصريح 

وهذه الفرصة المميزة؟

انــا كنــت اعمــل فــي القطــاع الطبــي العــام 
الدراســية  االولــى  المرحلــة  ايــام  البريطانــي 
الطبيــة  المستشــفيات  فــي  عملــت  حيــث 
البريطانيــة الحكوميــة المرخصــة مــن (جــي ام 
ســي) ومرخــص لنــا العمــل فــي القطــاع الطبــي 

العــام فقــط.
معــروف  اكــون  ان  االخــر،  هدفــي  ان  كمــا 
لديهــم ومعــي رخصــة مــن عندهــم واجــري 
عمليــات ناجحــة معهــم... للمســاهمة فــي عــالج 
المرضــى الذيــن هــم علــى قائمــة االنتظــار اي 
ــا  ــدأو يدخلونه ــث ب مرضــى جراحــة الســمنة حي
علــى التاميــن الصحــي البريطانــي بنســبة 45% 

” حصل مركز 
د محمد خريس 

على اعتمادية  
IFSOبكل جدارة 

واستحقاق بفضل 
اهلل. وساعدت 

هذه الشهادة 
في الحصول على 

شهادة “تفوق” 
على مستوى 

العالم “
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بقلم طبيب

وبــدأو يدخلونهــا بالنظــام البريطانــي، لإلعفــاء 
طبعــًا، وانــا بحكــم قيامــي باجــراء العمليــات 
بــاألردن بتكلفــة أقــل مــن التكلفــة ببريطانيــا،  
حيــث تبلــغ التكلفــة مــن 14-13 الــف اســترليني 
يعــادل 12الــف دينــار أردنــي فــي بريطانيــا، 
ــي  ــر حوال ــل بكثي ــة اق ــي األردن التكلف ــا ف بينم
5-4 االف دينــار أردنــي، كمــا انــه بقدومهــم 
لــأردن ترتقــي مصلحــة البلــد منهــا ســمعه 
البلــد والدخــل المــادي للبلــد، فالمريــض يحضــر 

معــه مرافقيــن 4-3 اشــخاص 
الســياحة  ترويــج  فــي  المختصيــن  ننصــح 
ــى  ــوا آن المرض ــي االردن، ان يدرك ــة ف العالجي
ال  قادمــون  هــم  االردن  الــى  ياتــون  اللذيــن 
محالــة، فيجــب أن نعمــل جذبهــم لــأردن. يجــب 
ان يكــون هــذا هــو الهــدف االساســي لمديــر 
الصحــة  لــوزارة  التابعــة  العالجيــة  الســياحة 
الن كل مريــض قــادم الــى االردن مرتــب لــه 
ــي او  ــفى التخصص ــواء مستش ــفى س بالمستش
مستشــفى االستشــاري او مستشــفى االردن. 

قلب العرب: ما هي السمنة وهل تعد السمنة 
مرضيًا؟

الطبيــة  الحــاالت  مــن  واحــدة  هــي  الســمنة 
األكثــر شــيوعا فــي المجتمعــات الغربيــة وحديثــا 
فــي مجتمعنــا الشــرقي. إن تعريــف االنســان 
ــك  ــذي يمل ــان ال ــو االنس ــمنة، ه ــاب بالس المص
أنســجة دهنيــة وكتلــة جســمه  تتعــدى ال30 
كغــم/م2(BMI) ، نعــم يوجــد لهــذه األنســجة 
الدهنيــة الزائــدة عنــد االنســان عواقــب صحيــة 
وارتفــاع  بالســكري  اإلصابــة  مثــل  وخيمــة 
ضغــط الــدم وارتفــاع مســتوى الدهنيــات بالــدم 

واآلم الركبــة والظهــر والمفاصــل.

قلب العرب: ما هي أسباب وعوامل السمنة؟

كانــت الســمنة، حتــى وقــت قريــب، مرتبطــة 
بنمــط الحيــاة الكســول (يعتمــد علــى الجلــوس) 
واســتهالك زائــد للســعرات الحراريــة بشــكل 
ــباب  ــأن أس ــروف ب ــوم، مع ــن الي ــل. ولك متواص
ايضــا  هنــاك  ولكــن  مهمــة،  الســمنة  هــذه 
عوامــل وراثيــة مختلفــة تلعــب دورا فــي حــدوث 

الســمنة.

قلب العرب:ما هي مضاعفات السمنة؟

كما يعاني مريض السمنة من أمراض الرئة 
 Endocrineواضطرابات الغدد الصماء المختلفة

ap-) وانقطاع النفس اثناء النوم .disorders
nea sleep)، واضطرابات وإفراز الهرمونات. أما 

النساء اللواتي يعانين من السمنة، يكن أكثر 

عرضة لخطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل 
والوالدة. كما ترتبط السمنة بارتفاع معدالت 

الوفيات في جميع مجتمعات العالم .

قلب العرب:: ما هي طرق عالج السمنة؟

أواًل:الطرق غير الجراحية : 
الســعرات،  خفيفــة  غذائيــة  حميــة  اتبــاع 
مــن  مختلفــة  تقنيــات  اتبــاع  يمكــن  حيــث 
لفقــدان  تــؤدي  والتــي  الغذائيــة،  االنظمــة 
الــوزن واالنســجة الدهنيــة الزائــدة وممارســة 
 20% أن  الدراســات  اظهــرت  ولكــن  الرياضــة. 
عــالج  علــى  قادريــن  المرضــى،  مــن  فقــط 
6 كغــم مــن وزنهــم والحفــاظ علــى  وإزالــة 

عاميــن. لمــدة  الــوزن 
ــرق  ــى ح ــاعد عل ــة تس ــذ أدوي ــن أخ ــك يمك كذل
الدهــون والتخفيــف مــن الشــهية لــأكل وتعتبــر 
للبرنامــج  للمســاعدة  وســيلة  الحبــوب  هــذه 
الغذائــي الصحــي والرياضــة، ولكنهــا ليســت 
مجديــه وحدهــا، كمــا وأنــه مــن الضــروري عــدم 

ــب. ــارة طبي ــة دون استش ــذه األدوي ــذ ه أخ

الســمنة  لعمليــات  الخضــوع  ثانيــا: 
: حــي ا لجر ا ر لمنظا با

تســتهدف عمليــات الســمنة بالمنظــار الجراحــي 
شــريحة المرضــى الذيــن يعانــون مــن الســمنة 
 (BMI) أجســامهم  كتلــة  أن  أي  المفرطــة، 
تتعــدى ال35 كغم/م2...حيــث تســاعد، هــذه 
ــة االكل  ــف كمي ــي تخفي ــى ف ــات، المرض العملي
ــوع  ــعور بالج ــن الش ــل م ــا وتقل ــي يتناولونه الت
ــا يســاعد ايضــا فــي  وتخفــف الشــهية، وبعضه

ــمنة،  ــة للس ــراض المصاحب ــن األم ــص م التخل
مثــل الســكري مــن النــوع الثانــي، ارتفــاع ضغط 
والمفاصــل  الركــب  آالم  الكوليســترول  الــدم 

ــر. والظه

كيف تقوم بمتابعة المريض بعد العملية؟.

نقــوم بمتابعــة المريــض ابتــداءًا مــن ثانــي 
ــون  ــة تك ــي ســنتين. المتابع ــة وحت ــوم للعملي ي
كل 3 أشــهر، كمــا نقــوم أيضــا بتزويــد المرضــى 
مخبريــة  وتحاليــل  متكاملــة  تغذيــة  ببرامــج 

دوريــة؛ وتزويدهــم بالمعــادن الضروريــة. 
الكامــل  الصحــي  الوضــع  علــى  لإلطمئنــان 
علــى  المريــض  معلومــات  ندخــل  للمريــض 
االتحــاد  اعتماديــة  وهــي    IFSO database
ــا  الدولــي لجراحــة الســمنة  IFSOوالتــي حصلن
عليهــا بــكل جــدارة واســتحقاق بفضــل اهلل. 
هــذه الشــهادة تســاعدنا فــي الحصــول علــى 
االخــرى  بالمراكــز  مقارنــة  »تفــوق«  شــهادة 

علــى مســتوى العالــم.
مــن  الشــهادة  هــذه  علــى  الحصــول  معنــى 
يقــوم  المركــز  ان  تعنــي   (IFSO) ال منظمــة 
بالحفــاظ علــى أعلــى المعاييــر الطبيــة المتعلقة 
العمليــات  مســتوى  مــن  المرضــى،  بعنايــة 
ــتخدمة  ــتحدثة والمس ــدة المس ــات الجدي والتقني
ــة جــدا بالمتابعــة  ــات، ونســبة عالي ــاء العملي أثن
ــا  ــرب م ــون أق ــة لنك ــد العملي ــض بع ــع المري م

يمكــن الــى مريضنــا. 
مصلحــة  فــي  االمتيــاز  إعتماديــة  وتصــب 
ــة  ــى كاف ــالع عل ــث اإلط ــن حي ــض اوال، م المري
بياناتــه قبــل وبعــد إجــراء العمليــة، واالهتمــام 
ومســاءلة  والكبيــرة  الصغيــرة  بالتفاصيــل 
المركــز فــي حــال تأخــر تزويــده بالتطــورات 
إهمــال  فرضيــة  يســتبعد  ممــا  والمعلومــات، 

أي مريــض. حالــة  

قلب العرب: ما الجديد في جراحات السمنة 
وهل هي مناسبة لجميع المرضى؟ 

اشــكرك، ســؤال مهــم جــدا، اصبــح هنــاك كثيــرا 
طريــق  عــن  الجراحــة  بيــن  التدخــالت،  مــن 
الفــم والجراحــة عــن طريــق البطــن، احيانــًا 
نقــوم باجــراء عمليــات قــص المعــدة او تحويــل 
ــن  ــرى ع ــي تج ــاالت الت ــض الح ــي بع ــار وف مس
ياتــي  اخريــن  جراحيــن  عنــد  الفــم  طريــق 
ــات التــي  ــا اعــداد كبيــرة جــدا العــادة العملي الين
ــر عــن طريــق الفــم ويســموه  اجريــت بالمناظي
الكرمشــه غيــر  (كرمشــه). حيــث أن طريقــة 
فعالــة فهــي تعمــل علــى انقــاص الــوزن 10ك، 
واالفضــل منهــا عمليــة البالــون عــن طريــق 
المنظــار، وتعمــل علــئ انقــاص الــوزن 10 الــي 

15 كغــم.

“ان عمليات قص 
المعدة او تحويل 

مسار مصغر او 
عادي لها عالقه 
بتنزيل الوزن عن 

طريق االمتصاص 
وليس عن طريق 

كمية االكل فقط 
واثبتت نجاحها”
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ــص  ــات ق ــي عملي ــدة، فه ــات المعتم ــا العملي ام
المعــدة ولهــا دراســات مــن عشــرات الســنين 
ــض  ــا %1 لبع ــأ فيه ــبة الخط ــا ونس ــا نتائجه وله
ونحللــه،  ال١٪  ســبب  عــن  ونبحــث  الحــاالت، 
امــا الطــرق الجديــدة  التــي تجــرى عــن طريــق 
ولــم  فعاليتهــا  تثبــت  لــم  االن  حتــي  الفــم، 

تحقــق نتائــج جيــدة.
 لــذا فــان عمليــات قــص معــدة او تحويــل مســار 
مصغــر او عــادي لهــا عالقــه بتنزيــل الــوزن عــن 
ــة  طريــق االمتصــاص وليــس عــن طريــق كمي
االكل فقــط واثبتــت نجاحهــا لــذا نقبــل باإلجــراء 

المســتند علــى  اثبــات علمــي ومــدروس.

قلب العرب: ما هي خططك المستقبلية 
لمستشفى الكندي؟

مستشفى الكندي تم تأسيسه على أعلى 
المواصفات العالمية بغرض الحصول على 
 .FADID االعتمادية الدولية واألردنية من

والشركة المجهزة للمستشفى هي الشركة 
األلمانية المعروفة على المستوى العالمي 

S&S، والشركة المخططة للبرنامج الطبي 
هي شركة أمريكية متخصصة في تخطيط 

 Universal المستشفيات على مستوى العالم
System وهي اآلن في مرحلة التشطيب. 

ولقد تم شراء كافة األجهزة الطبية والمعدات، 
بما فيها األشعة والمختبرات والتعقيم وأدوات 

وغرف العمليات واألسرة، وتم توقيع عقود مع 
كافة الشركات المتخصصة.

عدد غرف العمليات ثمان غرف، أربعة منهم 
للعمليات المتخصصه لجراحة السمنة.

كما يوجد لدينا قسم خاص لجراحة السمنة، 
وجراحة القلب، وجراحة العظام، وجراحة 
المناظير، وجراحة المسالك البولية: ولقد 

تقدمنا بعطاء لشراء الروبوت وهو جهاز يقوم 
بعمل عمليات المسالك البولية للمناطق 

الدقيقة التي تصعب على الجراحة اليدوية 
الوصول اليها؛ مما يفيد من ناحية في تقليل 
المضاعفات، ومن ناحية أخري يقلل من فتح 

البطن خاصه عمليات البروستاتا؛ ويخرج 
المريض بنفس اليوم. ، ويعد هذا الروبوت 
األول من نوعه في األردن، وسيكون موجود 

لجراحة المسالك البولية فقط، في الوقت 
الراهن. 

قلــب العــرب: مــا هــو جديــد الدكتــور محمــد 
خريــس ؟

إنشــاء  تــم  فقــد  العالمــي،  المســتوى  علــى 
فــي  المهنــة  لمزاولــة  مرخصــة  عيــادات 
بريطانيــا، وقــد حصلــت علــى إذن عمــل فــي 
القطــاع الخــاص، حيــث اتواجــد آخــر أربعــة أيــام 
مــن كل شــهر بنــاًء علــى رغبــة بعــض المرضــى 

الطبيــة  خبراتنــا  أن  وبحكــم  األمــراء.  مــن 
والتمريضيــة فــي األردن هــي األفضــل  فــي 
هــذا المجــال، التقينــا فــي الثالثــة أشــهر األخيــرة 
بمرضــى بلنــدن حيــث الفريــق البريطانــي فــي 
فرعينــا بـــ ،Harley Street وتــم إرســالهم إلــى 
ــث أن  ــات حي ــا فــي األردن إلجــراء العملي عياداتن

تكلفــة العمليــات أقــل فــي األردن.

بفضــل اهلل تعالــى نلنــا ثقــة المرضــى مــن 
وكذلــك  الشــقيقة  العربيــة  الــدول  شــتى 
األجنبيــة، وأمــا اكثــر العمليــات التــي نجريهــا 
مــن جراحــات الســمنة، فهــي عمليــة تكميــم 
المعــدة لمــا لهــا مــن فوائــد ايجابيــة ونتائــج 
جيــدة، ومــن ناحيــة اخــرى فــي ســرعة التعافــي.
نقــوم بإجــراء الجراحــة باســتخدام المنظــار، 
وتعطــي  الوقــت،  لنــا  توفــر  الطريقــة  فهــذه 
نتيجــة افضــل للمريــض، كمــا تحافــظ علــى 
ــري  ــة. وال نج ــة العملي ــي لمنطق الشــكل الجمال
طــي المعــدة، بــل نجــري تكميمهــا؛ وهــي أحــدث 

ونتائجهــا أفضــل.
 

قلب العرب: كيف اسهمت جراحات السمنة 
في السياحة العالجية؟.

جراحــة الســمنة هــي رقــم واحــد فــي الســياحة 
العالجيــة لــأردن وأتمنــى ان تتطــور الجراحــات 
االخــرى وتأخــذ حقهــا وامــل ان يأخــذ الجراحيــن 
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بمختلف االختصاصات حقهم أيضًا.
هــذا وياتــي المرضــى مــن اكثــر من 45 بلــد  من 
مختلــف الجنســيات العربيــة واألجنبيــة، امريــكا 
الباكســتان،  افغانســتان،  الهنــد،  الالتينيــة، 
امريــكا،  اوروبــا،  نرويــج،  الســويد،  المانيــا، 
كنــدا، الجزائــر، المغــرب، ليبيــا، تنزانيــا، جنــوب 

افريقيــا.
 

قلب العرب:ماهي رسالتك للمرضى االردنيين 
والعرب؟

الحصــول  فرصــة  اتــاح  االنترنــت  أن  شــك  ال 
ــل، ومــن الســهل  ــى المعلومــات بشــكل هائ عل
البحــث عــن الطــرق بديلــة للجراحــة قبــل تنزيــل 
الــوزن، مثــل الريجيــم وبعــض االدويــة، أمــا 
اذا قــرر االنســان أن يلجــأ الــى الحــل النهائــي 
بالبحــث عــن االطبــاء  الجراحــة، ويبــدأ  وهــو 
المختصيــن فانصحــه قبــل تحديــد العمليــة، ان 
ــة  ــه ونوعي ــز بامكانيات ــب متمي يبحــث عــن طبي
العمليــات التــي يقــوم بهــا وتكاليفهــا، حتــي 
يثــق بــه فــي تحديــد العمليــة األنســب لحالتــه.

حاليــا نحــن فــي األردن لدينــا تميــزا تقنيــا، حيــث 
ــزة المســتخدمة متطــورة وذات  ــع األجه أن جمي
جــودة عاليــة؛ ممــا يجعلنــا قادريــن علــي تقديــم 
ــى  ــظ عل ــا نحاف ــا أنن ــن، كم ــات للمحتاجي الخدم

الســرية التامــة منعــا لإلحــراج.

قلب العرب:  ما هي رسالتك لألطباء ؟ 

اهــم نصيحــة، هــي الصــدق مــع المرضــى، 
الوقــت  وبنفــس  لهــم؛  بالمناســب  ننصحهــم 
نتابــع تطــور العلــم واالجهــزه الطبيــة والعمليات 

المعدلــة او غيــر المعدلــة علــى المــدى القريــب.
كل فتــرة يكــون هنــاك طفــرة طبيــة، وهــذه 
الطفــرات يجــب أن نتقبلهــا ونأخذهــا برويــة 
ونتأكــد مــن نتائجهــا؛ قبــل أن نطبقهــا علــى 

المرضــى.

قلــب العــرب: هــل جميــع المرضــى تناســبهم 
جميــع العمليــات؟

هنالــك خصوصيــة لــكل مريــض: العمــر، كتلــة 
الجســم، اذا كان لديــه ســكري أو ضغــط واذا 
اجــرى عمليــات ســابقة. لدينــا فريــق متابعــة 
ــا عضــو  علــى الواتــس اب وااليميــل، وكــون انن
فــي االتحــاد الدولــي لجراحــة الســمنة  فــإن كل 
عمليــة يتــم جمــع بياناتهــا وتدخــل فــورًا لالتحــاد 
بعدنــا  ويتأكــدون  الســمنة  لجراحــة  الدولــي 

ــا. ــن بياناتن ــات م ــل دراس ــون بعم ويقوم
يحتــاج  ال  العمليــة،  بعــد  للترهــالت  بالنســبة 
ــون  ــار فيحتاج ــا الكب ــات، ام ــى عملي ــال ال األطف
اطبــاء  اراء  نأخــذ  لــذا  األحيــان،  بعــض  فــي 

المرضــى. ينصحــون  وهــم  التجميــل 

قلب العرب:ماهي هواياتك؟ 

من قصائده، واذكر هذا البيت من الشعر خالل 
االوقات الصعبة:

وكنت اذا اصابتني سهام ...... 
    تكسرت النصال على النصال ...

شخصية العدد - األردن

” بالنسبة 
للترهالت بعد 

العملية، ال يحتاج 
األطفال الى 

عمليات، اما الكبار 
فيحتاجون في 

بعض األحيان، 
لذا نأخذ اراء 

اطباء التجميل 
وهم ينصحون 

المرضى.“

FEATURES THE PIONEERS
DRS IN THE ARAB REGION
THE PRINTED MAGAZINE IN UAE

 Follow Our New Channels: Arab Heart Medical Magazine

DISTRIBUTE TO THE
MEDICALS CONFERENCES
IN ALL ARAB COUNTRIES

BOOK YOUR INTERVIEW
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بقلم طبيب

أصبــح مــرض الســكري مــن أكثــر األمــراض 
شــيوعًا فــي العالــم فــي الوقــت الحاضرحيــث 
ــم فــي الوقــت  ــى مســتوى العال ــه عل يعانــي من
الحاضــر مــا يقــارب 200 مليونــًا ونســبته آخــذة 
فــي االرتفــاع ويتوقــع أن يرتفــع الرقــم إلــى 
ــة  ــبة اإلصاب ــام 2030 ونس ــي ع ــًا ف 300 مليون
ــغ  ــث تبل ــر حي ــر األكث ــى تعتب ــا العرب ــى عالمن ف
حوالــى 20-18 % مــن الســكان خاصــًة فــى دول 
ــريع  ــر الس ــبب التغي ــك بس ــي وذل ــج العرب الخلي
الغذائيــة  والعــادات  االقتصاديــة  الحالــة  فــي 
ــية  ــوط النفس ــى الضغ ــالوًة عل ــة ع واالجتماعي
الوقــت  فــي  اإلنســان  لهــا  يتعــرض  التــي 
ــكل  ــكري يش ــرض الس ــح م ــد أصب ــر. لق الحاض
ــدول لمــا يحتاجــه  ــى األفــراد وال ــرًا عل ــًا كبي عبئ
مريــض الســكري مــن عنايــة ورعايــة متواصلــة 
ــات  ــن مضاعف ــج عــن هــذا المــرض م ــا ينت ولم
ــي  ــم والت ــزة الجس ــف أجه ــب مختل ــة تصي مزمن
ــان  .  ــة فــي بعــض األحي تنتهــي بأحــداث محزن

األســباب  مــن  الــوزن  وزيــادة  الســمنة  تعــد 
الرئيســية لحــدوث مــرض الســكري وقــد بلغــت 
ثلــث  مــن  أكثــر  بالســمنة  المصابيــن  نســبة 
ســكان العالــم وهــذا أحــد األســباب لزيــادة نســبة 
الــوزن  تقليــل  إن  أيضــًا.  بالســكرى  اإلصابــة 
والتخلــص مــن الشــحوم ســوف يعمــل علــى 
ضبــط مســتوى الســكر فــي الــدم لديــك ويقلــل 
الحاجــة للعــالج (أنســولين أو األقــراص). وســوف 
األخــرى  المشــاكل  تجنــب  إلــى  ذلــك  يــؤدي 
ارتفــاع  مثــل  الســكري  بمــرض  المرتبــط 

ــب  ــراض القل ــدم وأم ــط ال ــترول، وضغ الكولس
والمفاصــل  الظهــر  آالم  وكذلــك  والشــراين 
وغيرهــا مــن األمــراض التــي تســببها الســمنة. 

الــوزن  إلنقــاص  الرئيســية  الطريقــة  *إن 
والتخلــص مــن شــحوم الجســم الزائــدة هــو 

الطعــام  كميــات  تقليــل 

فــإذا كنــت تعلــم أنــك تتنــاول قــدر زائــد ومعلوم 
مــن األكل (مثــاًل المعكرونــة، البقوليــات، الخبــز، 
األرز، المعجنــات، اللحــوم، أو منتجــات األلبان....) 
عليــك التقليــل مــن هــذه األنــواع مــن األغذيــة. 
ــة. إذا  ــاول الكحــول حــاول أن تتجنب ــت تتن إذا كن
كنــت تتصــور أنــك تــأكل بصــورةٍ معقولــةٍ وال 
تتنــاول األغذيــة والمشــروبات العاليــة الســعرات 
ــات والشــوكوالتة.  ــر والحلوي الحراريــة كالعصائ
حــاول أن تكتــب كميــات وأنــواع الغــذاء الــذي 
قــد تكتشــف  أو ثالثــة،  لمــدة يوميــن  تأكلــه 
أخطــاء غيــر متوقعــة والتــي يمكــن أن تناقشــها 

مــع طبيبــك واختصاصــي التغذيــة. 
الغذائيــة  الحميــة  تنفيــذ  فــي  تنجــح  كيــف 

أهدافهــا:  وتحقيــق 
إنجــازه 	  يمكــن  الــوزن  تخفيــض  أن  اعتبــر 

علــى مرحلتيــن: األولــى وهــي فتــرة محــددة 
حتــى  المطلــوب  مــن  أقــل  خاللهــا  تــأكل 
ــم  ــة يت ــوب والثاني ــوزن المطل ــى ال ــل إل تص
فيهــا تنــاول النوعيــات والكميــات المناســبة 
المختلفــة للمحافظــة علــى  مــن األطعمــة 
مســتوى الــوزن الجديــد والمناســب وســتحتاج 

الدكتور عمر أبو حجلة
استشاري أمراض الغدد الصم والسكري، رئيس الجمعية األردنية للوقاية من 

ترقق العظام

السمنة ومرض 
السكري

والرياضة
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ــر  ــمنة أكث ــن بالس ــبة المصابي ــت نس ــد بلغ  وق
مــن ثلــث ســكان العالــم وهــذا أحــد األســباب 
إن  أيضــًا.  بالســكرى  اإلصابــة  نســبة  لزيــادة 
ــوف  ــحوم س ــن الش ــص م ــوزن والتخل ــل ال تقلي
ــدم  يعمــل علــى ضبــط مســتوى الســكر فــي ال
أو  (أنســولين  للعــالج  الحاجــة  ويقلــل  لديــك 

األقــراص)

فــي هــذه الفتــرة إلــى ضبــط النفــس وعــدم 
ممارســة عــادات األكل الســابقة.

بالكامــل باإلضافــة 	  تنــاول وجبــة اإلفطــار 
الوجبــات  بيــن  إلــى وجبــة خفيفــة واحــده 

الرئيســية.
ــك مــن 	  ــى حــد عــدم تكمن ــًا إل ــت جائع  إذا كن

االنتظــار إلــى الوجبــة الخفيفــة المقــررة لــك 
أو الوجبــة الرئيســية التاليــة تنــاول بعــض 
الخضــروات (الخيــار، أوراق، الخــس، الجــزر 
... الــخ) وتأكــد أنــك ال تعانــي مــن هبــوط 

ــكر. الس
فــي حالــة شــعورك بالعطــش، تنــاول المــاء أو 	 

المشــروبات الخاليــة من الســكر. 
 ال تحتفــظ بكميــات كبيــرة مــن األطعمــة فــي 	 

ــب  ــى األخــص) تجن ــت (وفــي الثالجــة عل البي
ــات أمــام عينيــك وفــي  تــرك الكيــك والمعجن

متنــاول يديــك.
ــة مــن األقــارب واألصدقــاء وال 	   أســأل المعون

تتــردد فــي تــرك بعــض الطعــام فــي طبقــك 
الضغــوط  تجنــب  حــاول  مناســبة.  أي  فــي 

ــبات.  ــي المناس ــة ف االجتماعي
بعــض النــاس يخشــون فقــدان الــوزن ألنهــم 	 

يخشــون أن يبــدوا وكأنهــم مرضــى. ال تخــف 
ــة  ــاع األنظم ــد باتب ــوزن الزائ ــدان ال ــإن فق ف
الغذائيــة الصحيحــة لــن يــؤدي إلــى المــرض 
بــل ســوف يجعلــك تتمتــع بالنشــاط والحيويــة 

والراحــة النفســية. 
إن إنقــاص الــوزن ســهل ولكــن المحافظــة 	 

علــى ذلــك صعــب، إن األمــر يتطلــب إرادة 
قويــة وتصميــم دائــم.

الرياضة
ــدة  ــة مفي ــن الرياضي ــة التماري ــر أن ممارس تذك
لــكل النــاس وتــزداد أهميتهــا وفائدتهــا عنــد 

ــمنة. إن  ــن بالس ــكري والمصابي ــى الس مرض
التماريــن الرياضيــة المنتظمــة ســوف تســاعد 

ــى :  عل
المحافظــة علــى معــدالت الســكر فــي الــدم 	 

ضمــن الحــدود المقبولة.
المناســب 	  الــوزن  علــى  المحافظــة 

الزائــد.  الــوزن  مــن  والتخلــص 
ــك العامــة بصــورة 	  ــى صحت المحافظــة عل

الدمويــة  الــدورة  تنشــط  فهــي  جيــدة 
 . والرئتيــن  القلــب  وتقــوي عضلــة 

منع هشاشة العظم. 	 
تقليل نسبة الكولسترول وشحوم الدم.	 

إن المشــي مــن الرياضــات الممتــازة والســهلة 
والتــي ال تحتــاج إلــى أجهــزة خاصــة أو مهــارة، 
الجــوارب  مــن  زوج  هــو  تحتاجــه  مــا  كل 
ــتطيع  ــك. تس ــب قدمي ــذاء يناس ــة وح القطني
فــي  أو  الشــارع  فــي  المشــي  تمــارس  أن 
بعــض الحدائــق أو النــوادي إذا توفــرت. يمكن 
ممارســة المشــي فــي أي وقــت. ويستحســن 
ــرات  ــع م ــالث أو أرب ــم  ث ــج منتظ ــاع برنام اتب
ــداًل  ــدرج ب ــتعمال ال ــن اس ــبوعيا. يستحس أس
مــن المصاعــد لــأدوار األول والثانــي وكذلــك 
أماكــن  مــن  بعــد  علــى  الســيارة  إيقــاف 
التســوق. أو عنــد مراجعــة الدوائــر يمكــن أن 
يكــون المشــي مناســبة اجتماعيــة لمصاحبــة 
يعــود  وجعلــه  معهــم  والتحــدث  األصدقــاء 
عليــك بفوائــد صحيــة واجتماعيــة ونفســية. 
بالرغــم مــن الفوائد المتعــددة للرياضــة فإنه 
يجــب عليــك مراجعــة طبيبــك قبــل الشــروع 
بممارســة التمرينــات الرياضيــه حتــى يتــم 
اختيــار نــوع الرياضــة التــي تناســبك وكذلــك 
عمــل االحتياطــات الالزمــة لتجنــب التعــرض 
لهبــوط أو ارتفــاع الســكر. حــاول أن تفحــص 
الرياضــة.  ممارســة  وبعــد  قبــل  الســكر 

افحــص البــول للتأكــد مــن خلــوه مــن الكيتونــات 
ــدل  ــة إذا كان مع ــة خاص ــة الرياض ــل ممارس قب
ــم / 100  ــن 250ملج ــر م ــدم أكث ــي ال ــكر ف الس
ملــل. وراجــع طبيبــك لمســاعدتك فــي الســيطرة 
الطعــام  بعــض  معــك  احمــل  الســكر.  علــى 
الــذي يحتــوي علــى الســكر ( عصيــر البرتقــال ، 
مكعبــات الســكر ) الســتعمال إذا شــعرت بهبــوط 
ــة  ــوائل الخالي ــن الس ــر م ــاول أن تكث ــكر. ح الس
مــن الســكر ( دايــت بيبســي، صــودا، مــاء ) قبــل 
وبعــد ممارســة الرياضــة. احمــل معــك مــا يــدل 
علــى أنــك مصــاب بالســكر أثنــاء ممارســتك 
الرياضــه ليتــم إســعافك بصــورة ســريعة عنــد 
الضــرورة. توقــف عــن ممارســة الرياضــة علــى 
الفــور إذا شــعرت بألــم فــي الصــدر أو الســاقين 
أن  مــن  تأكــد  الفــور.  علــى  طبيبــك  وراجــع 
ــل  ــرار قب ــروح أو احم ــة بج ــر مصاب ــك غي قدمي

ــة.. ــا الرياض ــارس فيه ــرة تم ــد كل م وبع
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صحة قلبك

ــر  ــة بالمظه ــه عالق ــًا ل ــمنة مرض ــد الس ــم تع ل
عامــاًل  أصبحــت  بــل  فقــط،  الحركــة  وثقــل 
ــرايين  ــب الش ــة بتصل ــط اإلصاب ــل خ ــن عوام م
عضلــة  وهبــوط  القلبيــة  والجلطــة  التاجيــة، 

القلــب.

النظرة السابقة و الحالية
بتصلــب  مثبتــة  عالقــة  للســمنة  يكــن  لــم 
ــة كمســبب مباشــر لهــذا  ــب التاجي شــرايين القل
ــي  ــن ف ــاة الماليي ــف وراء وف ــذي يق ــرض ال الم
مرتبطــة  الســمنة  كانــت  إذ  ســنويًا،  العالــم 
بتصلــب الشــرايين فقــط فــي وجــود ارتفــاع 
لــدى  والكولســترول  والســكري  الضغــط 
دراســاتٍ  ظهــور  وبعــد  بالســمنة،  المصــاب 
عديــدة تغيــرت تلــك النظــرة، وأصبحــت الســمنة 

تشــكل عامــل خطــر مباشــر ألمــراض القلــب 
مصاحبــة. أعــراض  وجــود  دون 

ــرض  ــذا الم ــالج ه ــة ع ــى أهمي ــير إل ــذا يش وه
الفــرد  علــى  عبئــًا  يصبــح  أن  قبــل  مبكــرًا 

لمجتمــع.  وا

الدهون الزائدة في الجسم 
إن تراكــم الدهــون فــي الجســم وخاصــًة البطــن 
ليــس مجــرد ظاهــرة فيزيائيــة أو منظــٍر مزعــٍج 
عبــارة  الدهــون  تلــك  إن  البديــن.  للشــخص 
 Adipocytes الدهــون  لخاليــا  تجمعــات  عــن 
ــل  ــواد تص ــات وم ــع لبروتين ــر مصان ــي تعتب الت
الشــرايين  تصلــب  علــى  لتعمــل  الــدم   إلــى 
وتفعيــل تخثــر الــدم ورفــع الضغــط والســكر 

والكولســترول.

د. أيمن حمودة
استشاري أمراض القلب والشرايين 

السمنة والقلب
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كمــا أن الســمنة تعتبــر مــن أهــم أســباب ضغــط 
دون  حتــى  األيســر)  (البطيــن  القلــب  عضلــة 
وجــود تضيــق فــي الشــرايين التاجيــة. ويســبب 
واإلرهــاق  النفــس  ضيــق  العضلــة  هبــوط 
واألطــراف  الرئتيــن  فــي  الســوائل  وتجمــع 

الســفلى.

ــة  ــد مــن األدوي ــق فــإن العدي ومــن هــذا المنطل
والســكري  الضغــط  عــالج  فــي  المســتخدمة 
والكولســترول تقــوم -إضافــًة إلــى وظيفتهــا 
ــا  ــار لخالي ــاط الض ــن النش ــد م ــية- بالح الرئيس

الدهــون.

أمراض القلب
لعــل أهــم مــرض يرتبــط بالســمنة هــو تصلــب 
ــب  ــة القل ــذي عضل ــي تغ ــة الت ــرايين التاجي الش
بالــدم، و يــؤدي تضيقهــا إلــى الذبحــة الصدريــة 
ومــع  العضلــة).  (احتشــاء  القلبيــة  الجلطــة  و 
الحاجــة الســتخدام أدويــة لعــالج ذلــك المــرض، 
لعمليــات  يخضعــون  المرضــى  هــؤالء  أن  إال 
والقلــب  والعالجيــة  التشــخيصية  القســطرة 
قــد  الــوزن  زائــدو  المرضــى  لكــن  المفتــوح. 
ــات  ــذه العملي ــالل ه ــاتٍ خ ــون لمضاعف يتعرض
ــي  ــك فــي المرضــى مثالي ــى مــن تل بنســب أعل
ــف  ــط بالنزي ــد ترتب ــمنة ق ــث أن الس ــوزن، حي ال

وااللتهابــات وصعوبــات التنفــس.

كمــا أن الســمنة تعتبــر مــن أهــم أســباب ضغــط 
دون  حتــى  األيســر)  (البطيــن  القلــب  عضلــة 
وجــود تضيــق فــي الشــرايين التاجيــة. ويســبب 
واإلرهــاق  النفــس  ضيــق  العضلــة  هبــوط 
واألطــراف  الرئتيــن  فــي  الســوائل  وتجمــع 

الســفلى.
ــور  ــك بالتســبب فــي ظه ــط الســمنة كذل وترتب
الضغــط والســكري والكولســترول وعــدم القــدر 
ــة  ــًا والحاج ــا دوائي ــيطرة عليه ــى الس ــًا عل أحيان
تلــك  مــن  كٍل  لعــالج  األدويــة  مــن  للعديــد 

األمــراض.

الحلول
ال شــك أن الوقايــة هــي بدايــة الحلــول. إذ 
أن الطفــل البديــن هــو مشــروع مســتقبل 
مجــال  ال  و  أيضــًا.  بديــن  بالــغ  لشــخص 
للنقــاش حــول الحاجــة لتوعيــة األهــل الذيــن 
يوجــد بيــن أفــراد عائالتهــم أطفــال بدنــاء 
الســيطرة  الســريع علــى  العمــل  وضــرورة 

علــى الســمنة قبــل اســتفحالها.

كمــا أن الحــد مــن تنــاول الســعرات الحراريــة 
وممارســة الرياضــة تعمــالن علــى الســيطرة 
كل  وعلــى  المجتمــع.  فــي  الســمنة  علــى 
شــخص بديــن مراجعــة طبيــب القلــب حتــى 
اكتشــاف  أن  حيــث  أعــراض،  غيــاب  فــي 
األمــراض المصاحبــة الصامتــة بشــكل مبكــر 
ــى  ــة إل ــرورة، إضاف ــة الض ــي غاي ــر ف ــو أم ه

عالجهــا بالحميــة والرياضــة واألدويــة.
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أجــرى 	   -  2018 أكتوبــر   1  ، اإلمــارات 
فــي  الفقــري”  بالعمــود  “مركزالعنايــة 
“مستشــفى برايــم” المستشــفى الرائــد فــي 
والرعايــة  الطبيــة  الخدمــات  توفيــر  مجــال 
الصحيــة فــي دولــة اإلمــارات، عمليــة دقيقــة 
الحــد  بتقنيــة  الفقــري  العمــود  لجراحــة 
ــة  ــاة أرجنتيني ــي لفت ــل الجراح ــى للتدخ األدن
ــر،  ــفل الظه ــي أس ــن آالم ف ــي م ــت تعان كان
وذلــك بإشــراف نخبة مــن األطبــاء المختصين 
درويــش،  ثائــر  الدكتــور  رأســهم  وعلــى 
استشــاري جراحــة المــخ واألعصــاب والعمــود 

الفقــري. وقــد تــمّ افتتــاح المركــز مؤخــرًا 
الفقــري،  العمــود  رعايــة  حلــول  ليقــدّم 
ابتــداًء مــن التشــخيص وإدارة األلــم ووصــواًل 
ــالج  ــة والع ــة المتقدم ــات الجراحي ــى التقني إل

الطبيعــي.
 	
المديــر 	  أحمــد،  جميــل  الدكتــور  وأوضــح 

إجــراء  بــأن  برايــم،  التنفيــذي لمستشــفى 
يؤكــد  العمليــات  مــن  النــوع  لهــذا  المركــز 
حــرص “مستشــفى برايــم” علــى تقديــم 
أفضــل الخدمــات والحلــول الطبيــة المبتكــرة، 

المحــدود  التدخــل  مجــال  فــي  ســيّما  ال 
لجراحــة العمــود الفقــري بمــا يضمــن تزويــد 
إلــى  ترقــى  مُرضيــة  بتجربــة  المرضــى 
العمليــات  وتســهم  تطلعاتهــم.  مســتوى 
للتدخــل  األدنــى  الحــد  بتقنيــة  الجراحيــة 
ــض  ــرض المري ــن تع ــد م ــي الح ــي ف الجراح
آلثــار النــدوب مــن خــالل اســتخدام المناظيــر 
الصغيــرة التــي تخفــف األلــم وبالتالــي تحقــق 

بنجــاح. أهدافنــا 
 	
وأضــاف الدكتــور ثائــر درويــش: “قمنــا بإجراء 	 

افتتاح مركز للعناية 
بالعمود الفقري 

يقّدم أساليب عالجية 
حديثة

“مستشفى برايم” يجري عملية تثبيت فقرات واستبدال ديسك 
ناجحة في العمود الفقري بتقنية الحد األدنى للتدخل الجراحي
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الفتــاة  دخــول  بعــد  الالزمــة  الفحوصــات 
ــة  ــا عملي ــري له ــا أن نج ــفى، وقررن للمستش
جراحيــة بســيطة للغايــة، باالســتعانة بأحــدث 
المريضــة.  لمعالجــة  األلمانيــة  التقنيــات 
ــة اســتخدام أســاليب الجراحــة  وتكمــن أهميّ
محــدودة التدخــل فــي ســرعة الشــفاء وتقليل 
مــن  بالمــرض  المتتاليــة  اإلصابــة  فرصــة 
خــالل التدخــل الجراحــي عبــر شــقوق صغيــرة 
بأقــل درجــة مــن األلــم مقارنــة بإجــراءات 
التدخــالت الجراحيــة األخــرى. ونحــن علــى 
ثقــة بــأن المركــز الجديــد ســيحدث نقلــة 
ــود  ــة العم ــة ومعالج ــال رعاي ــي مج ــة ف نوعي
الفقــري لمــا يقدّمــه مــن تقنيــات حديثــة 
ألعلــى  وفقــًا  مطــورة  جراحيــة  وأســاليب 

معاييــر الجــودة والكفــاءة العالميــة.” 
 	
لمهنيــة 	  “كان  ثائــر:  دكتــور  واختتــم 

األثــر  الطبــي  الطاقــم  اســتجابة  وســرعة 
ــن  ــروج المريضــة م ــة وخ ــاح العملي ــي نج ف
المستشــفى بحالــة صحيــة جيــدة لتتماثــل 
ــام  ــة أي ــد خمس ــام، وبع ــفاء الت ــًا للش تدريجي
لــم تشــعرالمريضة إال بألــم قليــل للغايــة 
وتوقفــت تمامــًا عــن اخــذ االدويــة المســكنة، 
 20 لمــدة  الســفر  علــى  قــادرة  وأصبحــت 
ونلتــزم  األرجنتيــن.  موطنهــا  إلــى  ســاعة 
ــل  ــر أفض ــي توفي ــتمرار ف ــا باالس ــن جانبن م
الخدمــات العالجيــة وحلــول الرعايــة الصحيــة 
وتضمــن  المرضــى  احتياجــات  تلبــي  التــي 

لهــم حيــاة أكثــر صحــة وســعادة.”
 	
وقــد أجــرى مركزالعنايــة بالعمــود الفقــري 	 

فــي مستشــفى برايــم العديــد مــن العمليــات 
ــزالق الديســكات والفقــرات فــي  الناجحــة الن
ــة  ــات الجراحي ــدث التقني ــر باح ــة والظه الرقب
الســنتيمتر  عــن  طولهــا  يقــل  وبجــروح 
الواحــد، حيــث يتمكــن المرضــى مــن الحركــة 
األول  اليــوم  مــن  األلــم  مــن  والتخلــص 

للعمليــة.
 	
الجديــر بالذكــر بــأن مركــز العنايــة بالعمــود 	 

الفقــري فــي مستشــفى برايــم يقــدم خدمات 
الضطرابــات  وجراحيــة  تحفظيــة  عالجيــة 
العمــود الفقــري وآالم الظهــر المزمنــة، حيــث 
يتــم إجــراء العمليــات الجراحيــة فــي المركــز 
جراحــة  فــي  الرائــدون  األطبــاء  قبــل  مــن 
المحــدود،  التدخــل  ذات  الفقــري  العمــود 
الفقريــة  األقــراص  اضطرابــات  وعــالج 
ــن  ــات م ــذه التقني ــل ه ــث تقل ــار، حي بالمنظ
األضــرار الجراحيــة للعضــالت واألنســجة، مما 
ــفى،  ــي المستش ــة ف ــرة اإلقام ــن فت ــل م يقل
ــى  ــة إل ــات، إضاف ــدوث الندب ــن ح ــل م والتقلي

الشــفاء الســريع. 



 	 29 المتحــدة،  العربيــة  أبوظبي-اإلمــارات 
ســبتمبر، 2018: اختتمــت فعاليــات مؤتمــر 
فــي  الدولــي  التجميلــي  األســنان  طــب 
حقــق  وقــد  اليــوم،  أبوظبــي  العاصمــة 
المؤتمــر فــي دورتــه األولــى نجاحــًا مميــزًا 
علــى  والمشــاركين  الــزوار  أثنــى  حيــث 
الموضوعــات الطبيــة التــي شــملتها أجنــدة 
والتقنيــات  الوســائل  أهــم  كمــا  المؤتمــر 
الحديثــة التــي جــرى اســتعراضها خــالل هــذا 

الحــدث.
وقــد ركــزت أجنــدة اليــوم الثانــي واألخيــر 	 

مــن فعاليــات مؤتمــر طــب األســنان التجميلــي 
وعلميــة  طبيــة  موضوعــات  علــى  الدولــي 
مختلفــة فــي مجــال طــب األســنان التجميلــي 

علــى  الرقميــة  التكنولوجيــا  تأثيــر  ومنهــا 
التطــور المهنــي لطبيــب األســنان التجميلــي، 
فــي  األبعــاد  ثالثيــة  الهندســة  اســتخدام 
إعــادة  كيفيــة  والوجــه،  األســنان  إصــالح 
ــة، بروتوكــول  ــاء األســنان بطريقــة جمالي بن
المــواد الالصقــة مــع الحشــوات والســيراميك 
التجميلــي، التخطيــط المســبق إلتقــان إعــادة 
ــم  ــن المفاهي ــا بي ــع م ــنان: الجم ــل األس تأهي
المتقدمــة  التقنيــات  والتناظريــة،  الرقميــة 
فــي  المفــرد  الســن  لزراعــة  والمعتمــدة 

المناطــق األماميــة.
وفــي تعليقــه علــى البحــث الــذي يقدمــه فــي 	 

المؤتمــر والــذي يتنــاول “الهندســة ثالثيــة 
ــال  ــاد فــي إصــالح األســنان والوجــه”، ق األبع

رئيــس  آت،  وائــل  الدكتــور  البروفيســور 
قســم البدليــات الســنية، جامعــة تافتــس، 
الواليــات  بوســطن،  األســنان،  طــب  كليــة 
الرئيســي  الهــدف  المتحــدة األمريكيــة: “إن 
مــن اســتخدام التقنيــات الرقميــة الحديثــة 
هــو تحســين جــودة الفحــص والتشــخيص 
والعــالج المقــدّم للمريــض مقارنــة بأســاليب 
الفحــص والعــالج التقليديــة القديمــة، حيــث 
ــي  ــي ف ــوّل التدريج ــوم التح ــًا الي ــح جلي أصب
مجــال طــب األســنان التجميلــي فــي االعتمــاد 
ــالح  ــي إص ــاد ف ــة األبع ــة ثالثي ــى الهندس عل
األســنان والوجــه، ومــع ذلــك، مــازال األمــر 
األســنان  ألطبــاء  بالنســبة  الدراســة  قيــد 
ــورات  ــذه التط ــت ه ــا إذا كان ــن فيم التجميليي

في يومه الختامي

 مؤتمر طب األسنان 
التجميلي الدولي

 يسلط الضوء على تأثير التقنيات الرقمية الحديثة في طب األسنان
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البيانــات  جمــع  فــي  أكبــر  دقــة  تقــدّم 
فــي  عاليــة  كفــاءة  وتضمــن  وتقييمهــا، 
التخطيــط للعــالج، وقــد ناقــش البحــث الــذي 
قدمتــه اليــوم مختلــف االحتمــاالت والمزايــا 
ــي  ــدي أو الرقم ــج التقلي ــتخدام النه ــدى اس ل
كالهندســة ثالثيــة األبعــاد ودورهــا فــي إعــادة 

تأهيــل الوجــه”.
المتقدمــة 	  “التقنيــات  موضــوع  وحــول 

المنطقــة  فــي  الســن  لزراعــة  والمعتمــدة 
باســكال  الدكتــور  قــال  للفــم”،  األماميــة 
ماركوارتــد، مديــر ومؤســس ماركواردتــد، 
فــي  األســنان  زراعــة  “تشــّكل  ألمانيــا: 
وتشــمل  الفــم،  مــن  التجميليــة  المنطقــة 
األســنان الظاهــرة عنــد االبتســامة، تحديــًا 
كبيــرًا فــي زراعــة األســنان، لــذا مــن أجــل 
تحقيــق نتائــج صحيحــة، البــد مــن وجــود 
دراســة دقيقــة للحالــة قبــل البــدء بالعمــل 
تحديــد  ضــرورة  إلــى  باإلضافــة  الجراحــي 
تأثيــر  أجــل  مــن  للــزرع  الصحيــح  المــكان 

المــدى”. طويــل 
ــا 	  ــي قدمته ــرة الت ــت المحاض ــاف: “تناول وأض

اليــوم الدالئــل والمفاهيــم المثبتــة ألكثــر 
الطــرق فاعليــة فــي زرع األســنان، الســيما 
ــات  ــى التقني ــف إل ــد، أض ــن الواح ــة الس زراع
والمزايــا  الجديــدة  واإلمكانيــات  القديمــة 
التشــخيص  علــم  باســتخدام  المرتبطــة 
بطريقــة  األســنان  وزرع  األبعــاد  ثالثــي 
موجهــة، كمــا ركــزت المحاضــرة علــى أهميــة 
التعامــل الصحيــح مــع األنســجة اللينــة أثنــاء 
عمليــة الــزرع كونهــا مفتــاح النجــاح الحقيقــي 
للحفــاظ طويــاًل علــى األســنان المزروعــة في 
المنطقــة التجميليــة مــن الفــم، كمــا ناقشــنا 
الزراعــة  ومزايــا  ومخاطــر  االســتراتيجيات 
وتقنيــات  طــرق  استكشــاف  مــع  الفوريــة 
جديــدة يمكــن اتباعهــا تفصيليــًا فــي مختلــف 

أوضــاع الحــاالت الســريرية”.
الرقميــة 	  التطــورات  اســتخدام  أحــدث  وقــد 

نقلــة نوعيــة فــي طريقــة ممارســة طــب 
األطبــاء  أكــد  فقــد  التجميلــي،  األســنان 
فــي  المرضــى  رغبــة  أن  والمتخصصــون 
الحصــول علــى أســنان طبيعيــة وجميلــة قــد 
ازدادت بشــكل كبيــر خــالل الســنوات القليلــة 

الماضيــة، وقــد أصبــح مــن الممكــن اآلن ومــع 
وجــود العديــد مــن التقنيــات الطبيــة الحديثــة 
القيــام بجميــع أنــواع ترميــم األســنان مــع 
لشــكل  الطبيعــي  المظهــر  علــى  الحفــاظ 

األســنان.
وفــي ختــام الــدورة األولــى أعلنــت اللجنــة 	 

ــي  ــة والت ــدورة الثاني ــخ ال ــن تاري ــة ع المنظم
فــي   2019 أكتوبــر   26  –  24 مــن  ســتقام 
بالذكــر  الجديــر  ومــن  أبوظبــي.  العاصمــة 
ــي  ــي الدول ــنان التجميل ــب األس ــر ط أن مؤتم
للمؤتمــرات  اندكــس  شــركة  تنظيــم  مــن 
والمعــارض – عضــو فــي اندكــس القابضــة 
لطــب  العربيــة  األكاديميــة  مــع  بالتعــاون 
ايــدك  مــع  وبالشــراكة  التجميلــي  األســنان 
دبــي ودائــرة الثقافــة والســياحة فــي أبوظبــي 
مــن  برعايــة كل  األولــى  الــدورة  وتحظــى 
شــركة نوبــل بيوكيــر و شــركة ســي اى أس و 

شــركة أورل بــي.  
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 	 29 المتحــدة،  العربيــة  أبوظبي-اإلمــارات 
ســبتمبر، 2018: اختتمــت فعاليــات مؤتمــر 
فــي  الدولــي  التجميلــي  األســنان  طــب 
حقــق  وقــد  اليــوم،  أبوظبــي  العاصمــة 
المؤتمــر فــي دورتــه األولــى نجاحــًا مميــزًا 
علــى  والمشــاركين  الــزوار  أثنــى  حيــث 
الموضوعــات الطبيــة التــي شــملتها أجنــدة 
والتقنيــات  الوســائل  أهــم  كمــا  المؤتمــر 
الحديثــة التــي جــرى اســتعراضها خــالل هــذا 

الحــدث.
وقــد ركــزت أجنــدة اليــوم الثانــي واألخيــر 	 

مــن فعاليــات مؤتمــر طــب األســنان التجميلــي 
وعلميــة  طبيــة  موضوعــات  علــى  الدولــي 

مختلفــة فــي مجــال طــب األســنان التجميلــي 
علــى  الرقميــة  التكنولوجيــا  تأثيــر  ومنهــا 
التطــور المهنــي لطبيــب األســنان التجميلــي، 
فــي  األبعــاد  ثالثيــة  الهندســة  اســتخدام 
إعــادة  كيفيــة  والوجــه،  األســنان  إصــالح 
ــة، بروتوكــول  ــاء األســنان بطريقــة جمالي بن
المــواد الالصقــة مــع الحشــوات والســيراميك 
التجميلــي، التخطيــط المســبق إلتقــان إعــادة 
ــم  ــن المفاهي ــا بي ــع م ــنان: الجم ــل األس تأهي
المتقدمــة  التقنيــات  والتناظريــة،  الرقميــة 
فــي  المفــرد  الســن  لزراعــة  والمعتمــدة 

المناطــق األماميــة.
وفــي تعليقــه علــى البحــث الــذي يقدمــه فــي 	 

المؤتمــر والــذي يتنــاول “الهندســة ثالثيــة 
ــال  ــاد فــي إصــالح األســنان والوجــه”، ق األبع
رئيــس  آت،  وائــل  الدكتــور  البروفيســور 
قســم البدليــات الســنية، جامعــة تافتــس، 
الواليــات  بوســطن،  األســنان،  طــب  كليــة 
الرئيســي  الهــدف  المتحــدة األمريكيــة: “إن 
مــن اســتخدام التقنيــات الرقميــة الحديثــة 
هــو تحســين جــودة الفحــص والتشــخيص 
والعــالج المقــدّم للمريــض مقارنــة بأســاليب 
الفحــص والعــالج التقليديــة القديمــة، حيــث 
ــي  ــي ف ــوّل التدريج ــوم التح ــًا الي ــح جلي أصب
مجــال طــب األســنان التجميلــي فــي االعتمــاد 
ــالح  ــي إص ــاد ف ــة األبع ــة ثالثي ــى الهندس عل
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األســنان والوجــه، ومــع ذلــك، مــازال األمــر 
األســنان  ألطبــاء  بالنســبة  الدراســة  قيــد 
ــورات  ــذه التط ــت ه ــا إذا كان ــن فيم التجميليي
البيانــات  جمــع  فــي  أكبــر  دقــة  تقــدّم 
فــي  عاليــة  كفــاءة  وتضمــن  وتقييمهــا، 
التخطيــط للعــالج، وقــد ناقــش البحــث الــذي 
قدمتــه اليــوم مختلــف االحتمــاالت والمزايــا 
ــي  ــدي أو الرقم ــج التقلي ــتخدام النه ــدى اس ل
كالهندســة ثالثيــة األبعــاد ودورهــا فــي إعــادة 

تأهيــل الوجــه”.
المتقدمــة 	  “التقنيــات  موضــوع  وحــول 

المنطقــة  فــي  الســن  لزراعــة  والمعتمــدة 
باســكال  الدكتــور  قــال  للفــم”،  األماميــة 
ماركوارتــد، مديــر ومؤســس ماركواردتــد، 
فــي  األســنان  زراعــة  “تشــّكل  ألمانيــا: 
وتشــمل  الفــم،  مــن  التجميليــة  المنطقــة 
األســنان الظاهــرة عنــد االبتســامة، تحديــًا 
كبيــرًا فــي زراعــة األســنان، لــذا مــن أجــل 
تحقيــق نتائــج صحيحــة، البــد مــن وجــود 
دراســة دقيقــة للحالــة قبــل البــدء بالعمــل 
تحديــد  ضــرورة  إلــى  باإلضافــة  الجراحــي 

تأثيــر  أجــل  مــن  للــزرع  الصحيــح  المــكان 
المــدى”. طويــل 

ــا 	  ــي قدمته ــرة الت ــت المحاض ــاف: “تناول وأض
اليــوم الدالئــل والمفاهيــم المثبتــة ألكثــر 
الطــرق فاعليــة فــي زرع األســنان، الســيما 
ــات  ــى التقني ــف إل ــد، أض ــن الواح ــة الس زراع
والمزايــا  الجديــدة  واإلمكانيــات  القديمــة 
التشــخيص  علــم  باســتخدام  المرتبطــة 
بطريقــة  األســنان  وزرع  األبعــاد  ثالثــي 
موجهــة، كمــا ركــزت المحاضــرة علــى أهميــة 
التعامــل الصحيــح مــع األنســجة اللينــة أثنــاء 
عمليــة الــزرع كونهــا مفتــاح النجــاح الحقيقــي 
للحفــاظ طويــاًل علــى األســنان المزروعــة في 
المنطقــة التجميليــة مــن الفــم، كمــا ناقشــنا 
الزراعــة  ومزايــا  ومخاطــر  االســتراتيجيات 
وتقنيــات  طــرق  استكشــاف  مــع  الفوريــة 
جديــدة يمكــن اتباعهــا تفصيليــًا فــي مختلــف 

أوضــاع الحــاالت الســريرية”.
الرقميــة 	  التطــورات  اســتخدام  أحــدث  وقــد 

نقلــة نوعيــة فــي طريقــة ممارســة طــب 
األطبــاء  أكــد  فقــد  التجميلــي،  األســنان 

فــي  المرضــى  رغبــة  أن  والمتخصصــون 
الحصــول علــى أســنان طبيعيــة وجميلــة قــد 
ازدادت بشــكل كبيــر خــالل الســنوات القليلــة 
الماضيــة، وقــد أصبــح مــن الممكــن اآلن ومــع 
وجــود العديــد مــن التقنيــات الطبيــة الحديثــة 
القيــام بجميــع أنــواع ترميــم األســنان مــع 
لشــكل  الطبيعــي  المظهــر  علــى  الحفــاظ 

األســنان.
وفــي ختــام الــدورة األولــى أعلنــت اللجنــة 	 

ــي  ــة والت ــدورة الثاني ــخ ال ــن تاري ــة ع المنظم
فــي   2019 أكتوبــر   26  –  24 مــن  ســتقام 
بالذكــر  الجديــر  ومــن  أبوظبــي.  العاصمــة 
ــي  ــي الدول ــنان التجميل ــب األس ــر ط أن مؤتم
للمؤتمــرات  اندكــس  شــركة  تنظيــم  مــن 
والمعــارض – عضــو فــي اندكــس القابضــة 
لطــب  العربيــة  األكاديميــة  مــع  بالتعــاون 
ايــدك  مــع  وبالشــراكة  التجميلــي  األســنان 
دبــي ودائــرة الثقافــة والســياحة فــي أبوظبــي 
مــن  برعايــة كل  األولــى  الــدورة  وتحظــى 
شــركة نوبــل بيوكيــر و شــركة ســي اى أس و 

شــركة أورل بــي.  

23   I  ARAB HEART 



وزارة الصحة ووقاية المجتمع تصدر ضوابط 
وشروط

ممارسات 
اليقظة الدوائية 

الجيدة
د.أمين األميري: اإلمارات رائدة في تطبيق 

نظام اليقظة الدوائية

وزارة  أصــدرت   -  2018 أكتوبــر   6 االمــارات، 
ضوابــط  دليــل  المجتمــع  ووقايــة  الصحــة 
وشــروط ممارســات اليقظــة الدوائيــة الجيــدة 
لمناقشــات  كحصيلــة  اإلمــارات،  دولــة  فــي 
وتوصيــات اللجنــة الوطنيــة لليقظــة الدوائيــة 
بــوزارة الصحــة والجهــات الصحيــة  المتمثلــة 
التنســيق  بعــد  بالدولــة  المختلفــة  المحليــة 
للــدواء.  المصنعــة  العالميــة  الشــركات  مــع 
ــق  ــة ح ــركات حامل ــع ش ــل جمي ــتهدف الدلي ويس
التســويق والمصنعــة لأدويــة والمرخصــة فــي 
مســتحضرات  لديهــا  والتــي  اإلمــارات،  دولــة 
صيدالنيــة مســجلة أو مســوقة فــي اإلمــارات.

العلــم  بأنهــا  الدوائيــة  اليقظــة  وتعــرف 
ــى  المصاحــب لأنشــطة المتعلقــة بالتعــرف عل
لأدويــة  الســلبية  أو  العكســية  التفاعــالت 
ومخاطــر اســتخدامه المحتملــة وطــرق رصدهــا 
بغــرض  التقاريــر  تلــك  وجمــع  ومراقبتهــا 
تحليلهــا وعالجهــا والوقايــة منهــا ومنــع حدوثهــا. 
ويوجــد فــي دولــة اإلمــارات لجنــة عليــا لليقظــة 
ووقايــة  الصحــة  وزارة  برئاســة  الدوائيــة 
المجتمــع، وعضويــة دائــرة الصحــة أبوظبــي، 
ــوم  ــارات للعل ــة االم ــي، جامع ــة دب ــة الصح هيئ
والتكنولوجيــا، وســالح الخدمــات الطبيــة بــوزارة 

الداخليــة.
وقــد تضمــن دليــل ضوابــط وشــروط ممارســات 
هــي؛  محــاور   10 الجيــدة،  الدوائيــة  اليقظــة 
مســؤوليات حامــل حــق التســويق والشــركات 
فــي  الدوائيــة  اليقظــة  المصنعــة ومســؤولي 
الدوائيــة  اليقظــة  ملــف  الشــركات،  هــذه 

تقاريــر  المخاطــر،  إدارة  نظــام  الرئيســي، 
االبــالغ عــن ردود الفعــل الســلبية للمنتجــات 
تحديثــات   عــن  الدوريــة  التقاريــر  الطبيــة، 
الســالمة الدوائيــة، دراســة الســالمة مــا بعــد 
الترخيــص، إدارة اإلشــارة، اتصــاالت الســالمة 

المخاطــر. تقليــل  إجــراءات  الدوائيــة، 
ــري  ــور أميــن حســين األمي وأشــار ســعادة الدكت
العامــة  الصحــة  لسياســة  المســاعد  الوكيــل 
والتراخيــص، رئيــس اللجنــة الوطنيــة العليــا 
ضوابــط  دليــل  أن  إلــى  الدوائيــة،  لليقظــة 
الدوائيــة  اليقظــة  ممارســات  وشــروط 
الجيــدة فــي دولــة اإلمــارات، يأتــي فــي إطــار 
إطــار  لتوفيــر  الهادفــة  الــوزارة  اســتراتيجية 
تشــريعي وحوكمــة حيــوي وتقديــم خدمــات 
تنظيميــة ورقابيــة متميــزة لحوكمــة وقيــادة 
القطــاع الصحــي مــن خــالل تطويــر التشــريعات 
ــداف  ــع أه ــق م ــا يتواف ــة بم ــي الدول ــة ف الصحي
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ــري  ــين األمي ــن حس ــور أمي ــعادة الدكت ــد س وأك
العامــة  الصحــة  لسياســة  المســاعد  الوكيــل 
والترخيــص أنَّ اإلمــارات رائــدة فــي تطبيــق 
مســتوى  علــى  الدوائيــة  اليقظــة  نظــام 
المنطقــة، وهــي عضــو فــي مركــز أوبســاال 
لمنظمــة  التابــع  الدوائيــة  لليقظــة  العالمــي 
ــيق  ــوزارة بالتنس ــت ال ــة، ونجح ــة العالمي الصح
ــة،  ــة والعالمي ــة اإلقليمي ــات الصحي ــع المنظم م
وشــركات األدويــة فــي توحيــد إجــراءات اليقظــة 
والســالمة الدوائيــة، لتســهيل إجــراءات متابعــة 
و طمأنــة  التســويق  بعــد  مــا  الــدواء  ســالمة 

فــي  المتوفــر  الــدواء  ســالمة  عــن  المرضــى 
المرخصــة. الصيدليــات 

البرنامج الوطني لليقظة الدوائية
وقــال د أميــن إن هــذا الدليــل موجــه للشــركات 
للمنتجــات  التســويق والمصنعــة  حاملــة حــق 
البشــري  لالســتخدام  التقليديــة  الطبيــة 
والوســائل الطبيــة فــي دولــة اإلمــارات، لتقديــم 
إرشــادات بشــأن المتطلبــات واإلجــراءات واألدوار 
الدوائيــة  اليقظــة  مجــال  فــي  واألنشــطة 
والممارســات الصيدالنيــة الخاصــة بهــذا المجــال 
البرنامــج  أن  وأضــاف  اإلمــارات.  دولــة  فــي 
الوطنــي لليقظــة الدوائيــة والمعلومــات الدوائية 
والســموم يســعى إلــى التعــرف علــى التفاعــالت 
و  وتصنيفهــا  لأدويــة  الســلبية  أو  العكســية 
تحليلهــا و طــرق رصدهــا ومراقبتهــا، إلــى جانــب 
األخطــاء الدوائيــة و كيفيــة تقييــم مخاطرهــا و 
ــة أفــراد المجتمــع  ــول لتفاديهــا وحماي إيجــاد حل
باإلضافــة  الســلبية،  آثارهــا  مــن  المرضــى  و 
ــا  ــية بينه ــالت العكس ــى التفاع ــرف عل ــى التع إل
ــبية  ــة العش ــة أو األدوي ــة الكيميائي ــن األدوي وبي

و التكميليــة أو الغــذاء. 
مســؤوليات حامــل حــق التســويق و الشــركات 
ــا ــة فيه ــة الدوائي ــؤولي اليقظ ــة و مس المصنع
ــن  ــد م ــويق التأك ــق التس ــل ح ــى حام ــب عل يج
أن لديــه نظــام التيقــظ الدوائــي المناســب مــن 
فــي  منتجاتــه  عــن  المســؤولية  تحمــل  أجــل 
الســوق الدوائــي، و اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة 
ــوزارة  عنــد الضــرورة. والحــرص علــى  إبــالغ ال
بجميــع المعلومــات المتعلقــة بموازنــة المخاطــر 
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ــي.  ــج الطب ــا المنت ومزاي
كمــا يجــب أن يكــون لــدى حامــل حــق التســويق 
ــم  ــة مقي ــط لليقظــة الدوائي ــم ضاب بشــكل دائ
فــي دولــة اإلمــارات، مــع التأكيــد علــى الشــهادة 
ــة  ــرة التدريبي ــه والخب ــة لدي ــة التخصصي العلمي

فــي علــم األوبئــة واإلحصــاء الحيــوي.

PSMF  ملف اليقظة الدوائية الرئيسي
علــى  الدوائيــة  الســالمة  معلومــات  يشــمل 
ــرح  ــة المص ــات الطبي ــي للمنتج ــد العالم الصعي
بهــا، مــع معلومــات عــن نظــام اليقظــة الدوائيــة 
ــة.  ــة أو اإلقليمي ــطة المحلي ــبة إلی األنش بالنس
مقدمــي   / العالميــة  الشــركات  علــى  ويجــب 
للعناصــر  توضيحــات  يقدمــوا  أن  الطلبــات 
الرئيســية لــكل مــن الملــف الرئيســي لنظــام 
ــة  ــة األوروبي ــًا للممارس ــة ) وفق ــة الدوائي اليقظ
الجيــدة للتيقــظ الدوائــي) و / أو ملــف نظــام 
اليقظــة الدوائيــة الوطنــي فــي دولــة اإلمــارات .

(RMS) نظام إدارة المخاطر
أنشــطة  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  وهــي 
اليقظــة الدوائيــة لتحديــد وتوصيــف ومنــع أو 
تقليــل المخاطــر المتعلقــة بالمنتجــات الطبيــة، 
ــطة  ــك األنش ــة تل ــم فعالي ــك تقيي ــي ذل ــا ف بم
والتدخــالت. ومــن واجبــات حامــل حق التســويق/ 
الشــركة المصنعــة التأكــد مــن مراقبــة مخاطــر 

ــوزارة.  ــا لل ــر عنه ــم تقاري ــم، وتقدي أدويته

المخاطــر  إدارة  خطــة  تقديــم  يجــب  كمــا 
التســجيل.  طلــب  مــع  الجديــدة  للمنتجــات 
وتقديــم برنامــج إدارة المخاطــر للمنتــج الجديــد 
و المبتكــر، والبيولوجــي، والحيــوي. وفــي حــاالت 
غيــر  الجنيســة،  (األدويــة  األخــرى  التســجيل 
عنــد  المخاطــر  إدارة  تقــدم خطــة  المبتكــرة) 

المجتمــع. ووقايــة  الصحــة  وزارة  طلــب 

تقارير االبالغ عن ردود الفعل السلبية 
للمنتجات الطبية

ــالغ عــن حــوادث التفاعــالت العكســية  ــم اإلب يت
أو الســلبية المحتملــة الخطيــرة خــالل 5 أيــام 
تقديمهــا  يجــب  المتابعــة  تقاريــر  أمــا  عمــل 
ــة حــوادث  ــا فــي حال ــوم. وأم فــي غضــون 15 ي
التفاعــالت العكســية أو الســلبية المحتملــة غيــر 
الخطيــرة يمكــن اإلبــالغ فــي غضــون 90 يومــًا. 
كمــا يجــب االبــالغ مباشــرة عــن أي حالــة اشــتباه 

ــي.  ــف دوائ ــش أو تزيي بغ

بالــوزارة  الدوائيــة  اليقظــة  قســم  ويقــوم 
تقاريــر  وتســجيل  لحصــر  نظــام  بتوفيــر 
المحتملــة و  الســلبية  أو  العكســية  التفاعــالت 
الرعايــة  فــي  المتخصصيــن  مــن  تــرد  التــي 
المصنعــة  والشــركات  الجمهــور  و  الصحيــة 
لأدويــة والشــركات حاملــة حــق التســويق. أو 

الهيئــات الصحيــة أو الجهــات الحكوميــة المعنيــة.

مسؤوليات حامل حق التسويق 
والمصانع الدوائية

يجــب أن يكــون لــدى كل شــركة مصنعــة أو 
ــة لحــق التســويق نظامــًا لجمــع وتســجيل  حامل
جميــع التقاريــر مــن ردود الفعــل الســلبية التــي 
تقاريــر  لمتابعــة  آليــات  بهــا، ووضــع  يشــتبه 
أو الســلبية. واالحتفــاظ  التفاعــالت العكســية 
ــة  ــق المتعلق ــة والوثائ ــة الدوائي ــات اليقظ ببيان
المرخصــة،  و  المســجلة  الطبيــة  بالمنتجــات 
طالمــا أن المنتــج مصــرح بــه ولمــدة ال تقــل عــن 
10 ســنوات بعــد انتهــاء الترخيــص التســويقي. 

مــن  الــواردة  التقاريــر،  هــذه  وتشــمل 
أو  الصحيــة  الرعايــة  فــي  المتخصصيــن 
بعــد  مــا  بدراســات  والمتعلقــة  الجمهــور. 
ــات  التســويق، و الحــاالت المنشــورة فــي الدوري
الفعــل  ردود  وتقاريــر  العلميــة.  و  الطبيــة 
الســلبية المشــتبه بهــا بخلــل فــي الجــودة أو 
وتقاريــر  المغشوشــة،  أو  المــزورة  األدويــة 
االشــتباه بنقــل المنتــج الدوائــي للجراثيــم أو 
التلــوث، وتقاريــر عــن الفتــرة بيــن تقديــم طلــب 
ترخيــص التســويق ومنــح ترخيــص التســويق.

التقارير الدورية عن تحديثات  السالمة 
الدوائية 

إلــى  تهــدف  الدوائيــة  لليقظــة  وثائــق  هــي 
ــن  ــع م ــر والمناف ــد المخاط ــم لرص ــم تقيي تقدي
ــو  ــا ه ــي منه ــدف الرئيس ــي. و اله ــج الطب المنت
تقديــم تحليــل شــامل وموجــز وحاســم فــي 
ميــزان المخاطــر والمنافــع للمنتجــات الطبيــة 
ــدة  ــات الجدي ــار المعلوم ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ م
فــي ســياق المعلومــات المتراكمــة عــن المخاطــر 

والمنافــع. 

دراسة السالمة ما بعد الترخيص 
الطبيــة  بالمنتجــات  تتعلــق  دراســة  هــي 
تحديــد  بهــدف  أجريــت  التــي  و  المرخصــة 
ســالمة  علــى  خطــر  أي  قيــاس  أو  وتصنيــف 
المنتجــات الطبيــة، ويمكــن البــدء فــي دراســات 
أو  إدارتهــا  و  الترخيــص  بعــد  مــا  الســالمة 
التســويق  حــق  حاملــي  قبــل  مــن  تمويلهــا 
طوعــًا، أو عمــال بااللتزامــات التــي تحددهــا وزارة 

المجتمــع. ووقايــة  الصحــة 

إدارة اإلشارة
ــى  ــاًء عل ــم بن ــي تت مجموعــة مــن األنشــطة الت
دراســة تقاريــر ســالمة كل حالــة علــى حــدة، 
وتــؤدي البيانــات المجمعــة مــن أنظمــة المراقبــة 
العلميــة  والمعلومــات  الدراســات  أو  النشــطة 
مرتبطــة  مخاطــر  أي  تحديــد  إلــى  وغيرهــا، 

بالمــادة الفعالــة أو المســتحضر الطبــي، وتخص 
ــع أصحــاب المصلحــة  ــة إدارة اإلشــارة جمي عملي
المعنييــن فــي رصــد ســالمة المنتجــات الطبيــة 
بمــا فــي ذلــك المرضــى، المتخصصيــن فــي 
التســويق  حــق  حاملــي  الصحيــة،  الرعايــة 

والســلطات التنظيميــة واللجــان العلميــة.

اتصاالت السالمة الدوائية
بالســالمة  الخاصــة  التواصــل  وحــدة  توفــر 
التســويق،  حــق  لحاملــي  التوجيــه  الدوائيــة 
كيفيــة  حــول  بالدولــة،  الصحيــة  الجهــات 
الســالمة  معلومــات  وتوصيــل  التواصــل 
الرعايــة  فــي  والمتخصصيــن  للمرضــى 
ــالمة  ــاالت الس ــائل اتص ــمل وس ــة. وتش الصحي
الدوائيــة، المراســالت التــي تخــص ممارســي 
الرعايــة الصحيــة DHCP،  الوثائــق، المؤتمــرات 
الصحفيــة، موقــع الــوزارة االلكترونــي و الهيئــات 
الصحيــة المحليــة، مواقــع التواصــل االجتماعــي، 
نشــرات إخباريــة دوريــة، التواصــل المشــترك 
بيــن الــوزارة و الهيئــات الصحيــة، الــرد علــى 
مراكــز  عبــر  الجمهــور  مــن  االستفســارات 
االتصــال، التعميمــات الصــادرة عــن الــوزارة.

إجراءات تقليل المخاطر 
هــي تدخــالت تهــدف إلــى منــع أو تقليــل حــدوث 
بالتعــرض  المرتبطــة  الســلبية  الفعــل  ردود 
للــدواء، أو إلــى الحــد مــن خطورتهــا أو تأثيرهــا 
ــة أو  ــر روتيني ــن تدابي ــض. وتتضم ــى المري عل
إجــراءات إضافيــة تنطبــق علــى جميــع المنتجــات 
االســتخدام  تحســين  إلــى  تهــدف  و  الطبيــة. 
اآلمــن والفعــال للمســتحضر الطبــي طــوال دورة 

ــدواء.  ــاة ال حي

البرامج التعليمية 
تهــدف لتحســين اســتخدام الــدواء مــن خــالل 
تصرفــات  علــى  إيجابــي  بشــكل  التأثيــر 
نحــو  والمرضــى  الصحيــة  الرعايــة  ممارســي 
التقليــل مــن المخاطــر. وتســتهدف ممارســي 
الرعايــة الصحيــة والمرضــى. ويمكــن أن توفــر 
هــذه البرامــج التوجيــه علــى وصــف األدويــة، 
واالختبــار  المريــض،  اختيــار  ذلــك  فــي  بمــا 
والرصــد؛ إضافــة إلــى توجيهــات بشــأن إدارة 
هــذه المخاطــر (لممارســي الرعايــة الصحيــة 
وتوجيهــات  الرعايــة)؛  مقدمــي  أو  والمرضــى 
بشــأن كيفيــة ومــكان اإلبــالغ عــن رد فعــل 

عكســي.  أو  ســلبي 
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استرا زينيكا تكشف عن أهم النتائج األولية
”DECLARE“ اإليجابية لتجربة 

المخصصة 
ألمراض القلب 

واألوعية 
الدموية

أكتوبــر 	   8 المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 
شــركة  زينيــكا،  أســترا  كشــفت   :2018
ــج  ــن نتائ ــرًا ع ــًا، مؤخ ــدة عالمي ــة الرائ األدوي
 ”DECLARE“ ــة ــن تجرب ــة م ــة الثالث المرحل
ــر مــرض الســكري  المخصصــة لدراســة تأثي
مــن النــوع الثانــي علــى األعــراض المرتبطــة 
بأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة. وشــملت 
التجربــة أكثــر مــن 17 ألــف مريــض عبــر 

882 موقعــًا فــي 33 دولــة.
ــق 	  ــي تحقي ــة “DECLARE” ف ــت دراس ونجح

أهدافهــا األوليــة مــن حيــث التأكيــد علــى 
األعــراض  لمختلــف  األوليــة  الســالمة 
واألوعيــة  القلــب  بأمــراض  المرتبطــة 
لهــذه  خضعــوا  الذيــن  للمرضــى  الدمويــة 

التجربــة.
القلــب أحــد أوائــل أمــراض 	  ويعــد قصــور 

ــيوعًا  ــا ش ــة وأكثره ــة الدموي ــب واألوعي القل
وخطــورًة التــي قــد تصيــب مرضــى الســكري 
مــن النــوع الثانــي. كمــا وترتبــط العديــد مــن 
الوفيــات المفاجئــة لــدى مرضــى الســكري 
البطيــن  وضعــف  الوظيفــي  باالختــالل 
نقــص  بنوبــات  اإلصابــة  مــع  بالمقارنــة 

ترويــة عضلــة القلــب 
ــة 	  ــدة الوطني ــد األجن ــرى، تؤك ــة أخ ــن جه وم

لإلمــارات 2021 علــى أهميــة الطــب الوقائــي 
حيــث تســعى للحــد مــن األمــراض المرتبطــة 
وأمــراض  الســكري  مثــل  الحيــاة  بأســلوب 
القلــب واألوعيــة الدمويــة، وذلــك لضمــان 
أطــول  بحيــاة  ومقيميهــا  مواطنيهــا  تمتــع 

ــة. ــر صح وأكث
جوروفيتــش، 	  ماريــا  آنــا  الدكتــورة  وقالــت 

الخليــج فــي أســترا  لــدول  الطبــي  المديــر 

أخبار- اإلمارات

* تركز الدراسة على آثار مخاطر أمراض القلب واألوعية الدموية 
    لدی مرضى السكري من النوع الثاني

 
*  شملت “DECLARE” أكثر من 17 ألف مريض عبر 882 موقعًا وفي

    33 دولة

*  معدل انتشار مرض السكري من النوع الثاني في منطقة الشرق   
    األوسط يقدر حاليًا بنحو 9.7٪. ويصنف كأعلى معدل انتشار 

     للمرض في العالم 

*  أمراض القلب واألوعية الدموية هي المسبب األول للوفاة بين   
    مرضى السكري من النوع الثاني، بنسبة تقارب 52٪ من إجمالي 

    وفيات مرضى السكري من النوع الثاني عالميًا
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زينيــكا: “يعــد قصــور القلــب أحــد المضاعفات 
حيــث  الســكري،  مرضــى  لــدى  المتكــررة 
يصيبهــم فــي وقــتٍ مبكــر نســبيًا فــي جميــع 
مراحــل تطــور المــرض. وتؤكــد هــذه النتائــج 
 ”DECLARE“ ــة ــر لتجرب ــاح الكبي ــى النج عل
يعانــون  الذيــن  المرضــى  مجموعــة  بيــن 
الثانــي  النــوع  مــن  الســكري  مــرض  مــن 
بأمــراض  اإلصابــة  لمخاطــر  والمعرضيــن 
تــزال  ال  كمــا  الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب 
ــا  ــم معالجته ــم تت ــرة ل ــات كبي ــاك احتياج هن
مصابــون  شــخص  مليــون   425 لحوالــي 

بمــرض الســكري علــى مســتوى العالــم.
وأضافــت الدكتــورة جوروفيتــش: “تشــارك 	 

شــركة أســترا زينيــكا الســلطات الصحيــة فــي 
المنطقــة التزاماتهــا تجــاه دعــم المرضــى 
ــى  ــة هــذه االحتياجــات والوصــول إل فــي تلبي
اســتراتيجية العــالج األمثــل لتحســين إدارة 

ــة”. ــة الصحي الرعاي
الــرزاق 	  عبــد  الدكتــور  قــال  جانبــه،  ومــن 

المدنــي، رئيــس جمعيــة اإلمــارات للســكري: 
 DECLARE-TIMI تجربــة  نتائــج  “تقــدم 
58 دليــاًل دامغــًا علــى أن مثبطــات الناقــل 
 (SGLT2) صوديوم/جلوكــوز  المشــارك 
تســاعد فــي تلبية الحاجــات الطبية األساســية 
المرضــى  مــن  متنوعــة  مجموعــة  بيــن 
الثانــي،  النــوع  مــن  بالســكري  المصابيــن 
وذلــك مــن خــالل تقليــل نســبة دخــول هــؤالء 
المرضــى إلــى المستشــفى نتيجــة لحــاالت 
متعلقــة بقصــور القلــب أو أمــراض القلــب 
 SGLT2 واألوعيــة الدمويــة. يمكــن لمثبطــات

ــة  ــين رعاي ــي تحس ــًا ف ــب دورًا محوري أن تلع
المرضــى، كمــا أظهــرت الدراســات العلميــة 
الحديثــة التأثيــرات اإليجابيــة لهــذه المثبطــات 
علــى القلــب واألوعيــة الدمويــة . كمــا تعتبــر 
نتائــج هــذه التجربــة الفريــدة مهمــًة بشــكل 
ــد  ــد أح ــب يع ــور القل ــك ألن قص ــاص، وذل خ
لمــرض  والمتكــررة  المبكــرة  المضاعفــات 
الســكري، والــذي ينتــج عنــه عــبء اجتماعــي 

واقتصــادي كبيــر”.
الســكري 	  مــرض  بيــن  العالقــة  وتصنــف 

الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  وأمــراض 
أحــد  هــو  الســكري  فمــرض  بالمعقــدة، 
عوامــل الخطــر التــي تزيــد مــن احتماليــة 
ــن دوره  ــاًل ع ــراض، فض ــذه األم ــة به اإلصاب
بزيــادة خطــر اإلصابــة بحــاالت مرضيــة مثــل 
ــد  ــي تع ــمنة، والت ــدم والس ــط ال ــاع ضغ ارتف
الحــاالت األكثــر شــيوعًا بين مرضى الســكري، 
باإلضافــة إلــى كونهــا عوامــل خطــر ألمــراض 
ــن  ــد م ــد الح ــة . ويع ــة الدموي ــب واألوعي القل
مخاطــر أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة 
عنصــرًا أساســيًا فــي إدارة مــرض الســكري، 
وبالتالــي ســيحتاج المرضــى لمعرفــة أفضــل 
الطــرق فــي كيفيــة التعامــل مــع عوامــل 
الخطــر لهــذه األمــراض، ولتتمكــن الجهــات 
تقديــم  مــن  الصحيــة  للرعايــة  المــزودة 
أفضــل النتائــج فــي عــالج أمــراض القلــب 

الدمويــة. واألوعيــة 
ومــن جهتــه، أضــاف الدكتــور عبد اهلل شــهاب، 	 

رئيــس جمعيــة اإلمــارات للقلــب: “لقــد أثبتــت 
أخــرى  مــرة   ”DECLARE“ تجربــة  نتائــج 

وبقــوة فوائــد مثبطــات SGLT2 علــى حــاالت 
مجموعــة  بيــن  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب 
النــوع  مــن  الســكري  مرضــى  مــن  أكبــر 
الثانــي. وبالرغــم مــن أن قصــور القلــب هــو 
ــب  ــراض القل ــرة ألم ــات المبك ــد المضاعف أح
واألوعيــة الدمويــة بيــن هــؤالء المرضــى، إال 
ــوذج  ــو نم ــول نح ــى التح ــًا إل ــير أيض ــه يش أن
عــالج مبكــر فــي مجموعــة مرضــى الســكري 
ذات صلــة كبيــرة بممارســاتنا اليوميــة فــي 

ــب”. ــب القل ط
تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه غالبــًا مــا تتطــور 	 

مــن  الســكري  مــرض  وأعــراض  عالمــات 
النــوع الثانــي ببــطء. لذلــك، فيجــب علــى 
المرضــى البحــث عــن األعــراض الشــائعة، 
والتــي تشــمل زيــادة العطــش أو كثــرة التبول 
ــب  ــوزن أو التع ــدان ال ــم أو فق ــوع الدائ أو الج
أو مشــاكل فــي الرؤيــة أو تقرحــات بطيئــة 
الشــفاء أو التهابــات متكــررة، باإلضافــة إلــى 
ظهــور مناطــق داكنــة فــي الجلــد . ويؤثــر 
ــكل  ــي بش ــوع الثان ــن الن ــكري م ــرض الس م
ــبب  ــود الس ــة، ويع ــة العام ــى الصح ــر عل كبي
فــي ذلــك إلــى النمــو االقتصــادي الســريع 
وأســاليب الحيــاة النمطيــة واتبــاع األنظمــة 
هــذه  وتظهــر  الصحيــة،  غيــر  الغذائيــة 
العوامــل بصفــة كبيــرة فــي دولــة اإلمــارات  
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أخبار- األردن



ــمو 	  ــة الس ــت صاحب ــرب، رع ــب الع ــان -قل عم
احتفاليــة  الحســين  منــى  األميــرة  الملكــي 
مــرور  بمناســبة  التخصصــي  المستشــفى 
انطــالق  علــى  عامــًا  وعشــرين  خمســة 

مســيرته كصــرح طبــي تميــز علــى المســتوى 
واإلقليمــي. المحلــي 

ــاء 	  ــن العط ــًا م ــرين عام ــة وعش ــة خمس قص
رواهــا مــن أعطــى جهــده وعلمــه وحياتــه 

فــي  ســاطعًا  نجمــًا  المستشــفى  ليجعــل 
فــوزي  الدكتــور  العربــي  الطــب  ســماء 
الحمــوري رئيــس هيئــة المديريــن ومديــر 
عــام المستشــفى التخصصــي اســتعرضها 

صاحبة السمو الملكي 

األميرة منى الحسين 
ترعى احتفالية 

المستشفى التخصصي 
بمرور 25 عامًا على انطالق مسيرته وقامت بتكريم عدد من المؤسسات 

الصحية الوطنية والتي ساهمت ببناء قصة نجاح األردن الصحية.
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أخبار- األردن

مــن خــالل فيلــم توثيقــي اســتذكر فيــه 
بدايــات تأســيس المستشــفى وتطــوره عبــر 
الســنوات، مشــيرًا إلــى دور المستشــفى فــي 
ــي ، مــرورا  ــي والعرب خدمــة المجتمــع المحل
ــدد  ــر ع ــى أكب ــه عل ــز وحصول ــة التمي برحل
ــودة  ــة والج ــز واالعتمادي ــهادات التمي ــن ش م
، مفاخــرا بحصــول التخصصــي علــى جائــزة 
ــن  ــز ولدورتي ــي للتمي ــد اهلل الثان ــك عب المل
متتاليتيــن ، معتبــرا أن مــن أهــم اســباب 
نجاحــه اختيــار الكفــاءات الصحيــة المتميــزة 
ــدث  ــفى بأح ــد المستش ــى تزوي ــة ال باالضاف
العالــم ،  األجهــزة الطبيــة علــى مســتوى 
ــي   ــفى التخصص ــة المستش ــتعرضا رؤي مس
2025 والتــي تشــمل بنــاء مستشــفى حديــث 
بمعاييــر غيــر مســبوقة وفنــدق بمواصفــات 
عالميــة لتكتمــل خدماتنــا الطبيــة والفندقية 

.
االميــرة 	  الملكــي  الســمو  وقامــت صاحبــة 

منــى الحســين بتكريــم عدد من المؤسســات 
الصحيــة الوطنيــة والتــي ســاهمت ببنــاء 
قصــة نجــاح األردن الصحيــة بشــكل عــام 
بشــكل  التخصصــي  المستشــفى  ونجــاح 
الدكتــور  الصحــة  وزيــر  وهــم:  خــاص 
ــة  ــات الطبي ــر الخدم ــياب، ومدي ــود الش محم

الملكيــة اللــواء الطبيــب معيــن الحباشــنة، 
ورئيــس مجلــس ادارة مركــز اإلســعاف الجوي 
ــس  ــي، ورئي ــف الحنيط ــواء يوس ــي الل االردن
لجنــة الصحــة والبيئــة والســكان فــي مجلــس 
ــوس،  ــف القس ــور يوس ــن الدكت ــان العي األعي
ورئيــس لجنــة الصحــة والبيئــة فــي مجلــس 
البــدور،  إبراهيــم  الدكتــور  النائــب  النــواب 
العبــوس،  علــي  الدكتــور  األطبــاء  ونقيــب 
رئيــس مجلــس   / األســنان  أطبــاء  ونقيــب 
النقبــاء الدكتــور إبراهيــم الطراونــة، ونقيــب 
الصيادلــة الدكتــور زيــد روحــي الكيالنــي، 
ــالت  ــات والقاب ــن والممرض ــب الممرضي ونقي
ــن  ــة، وأمي ــد الربابع ــور خال ــات الدكت القانوني
الدكتــور  العالــي  الصحــي  المجلــس  عــام 
عــام  وأميــن  الطراونــة،  رســول  محمــد 
المجلــس الطبــي األردنــي الدكتــور نضــال 
يونــس، وأميــن عــام المجلــس التمريضــي 
صالــح،  يوســف  محمــد  الدكتــور  األردنــي 
والذيــن  الموظفيــن  قدامــي  ولتكريــم 
ــذ  ــي من ــفى التخصص ــع المستش ــتمروا م اس
تأسيســه فقــد تــم تكريــم أقــدم موظــف فــي 

المستشــفى األنســة إنعــام بصيلــة. 
الملكــي 	  الســمو  صاحبــة  تفضلــت  وقــد 

بتقديــم هديــة تذكاريــة مقدمــة مــن أســرة 
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ــن  ــة المديري ــي وهيئ ــفى التخصص المستش
الــى الدكتــور فــوزي الحمــوري رئيــس هيئــة 
المديريــن وذلــك تقديــرا لجهــوده المميــزة 
فــي نجــاح مســيرة المستشــفى التخصصــي. 
وقــد تشــرف الدكتــور فــوزي بتقديــم هديــة 
تذكاريــة لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 
منــى الحســين المعظمــة لرعايتهــا الحفــل 
ــكل  ــي بش ــي األردن ــاع الصح ــا للقط ولدعمه
عــام ولدورهــا فــي رفــع مهنــَة التمريــض 

ــاص. ــكل خ بش
ومــن الجديــر بالذكــر ان التخصصــي اكتســب 	 

االرقــام  ومــن  والمرضــى،  االطبــاء  ثقــة 

المستشــفى  أن  ذلــك  علــى  تدلــل  التــي 
ــن  ــن 5 ماليي ــد ع ــا يزي ــى م ــه ال ــدم خدمات ق
ــة ادخــال  ــون حال شــخص، منهــم نصــف ملي
للمستشــفى ومليــون وربــع زيــارة طــوارئ 
ولثقــة  جراحيــة،  عمليــة  مليــون  وربــع 
المرضــى العــرب واالجانــب بالمستشــفى ، 
فقــد وصلــت نســبة المرضــى غيــر االردنييــن 
إلــى %40 مــن حــاالت االدخــال مــن أكثــر مــن 

100 جنســية عربيــة واجنبيــة.
ــم 	  ــدم النج ــم ق ــم التكري ــاء مراس ــد انته وبع

االردنــي والعربــي الفنــان عمــر العبدالــالت 
ولقائــد  للوطــن  فيهــا  غنــى  فنيــة   فقــرة 

الدكتور نضال يونس	  الدكتور محمد رسول الطراونة	 

الدكتور خالد الربابعة	 

اللواء يوسف الحبيطي	  وزير الصحة الدكتور محمود الشياب	 

الدكتور علي العبوس	  العين الدكتور يوسف القسوس	 

اللواء الطبيب معين الحباشنة	 

الدكتور زيد روحي الكيالني	 الدكتور إبراهيم الطراونة	 

الدكتور محمد يوسف صالح	 

النائب الدكتور إبراهيم البدور	 

الوطــن وهنــأ اســرة المستشــفى التخصصــي 
بهــذه المناســبة . 

ومــن الجديــر بالذكــر أن عريفــة الحفــل كانت 	 
اكتســبت محبــة  التــي  األردنيــة  االعالميــة 
ــارس. ــال الف ــة ع ــرب االعالمي ــن والع االردنيي

وقــد حضــر االحتفــال قرابــة االلــف ضيــف من 	 
الصحيــة واالقتصاديــة  القطاعــات  مختلــف 
القضائــي  والســلك  االمنيــة  واالجهــزة 
وعــدد مــن الســفراء والدبلوماســيين العــرب 
واالجانــب ووســائل االعــالم المختلفــة .  
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أخبار- تركيا

وفد اعالمي يضم

مجلة قلب العرب 
وقلب األردن يزور 

مدينة ازمير- تركيا 
بدعوة رسمية

قلب العرب - تركيا

بدعــوة رســمية مــن مديرية ســياحة ازميــر لعدد 
ــات االعــالم الطبــي والســياحي  مــن اهــم فعالي
مــن الشــرق األوســط، تــم مــن خاللهــا لقــاء 
العــام  القطــاع  مــن  الفعاليــات  مــن  عــدد 
والقطــاع الخــاص وعلــى رأســهم ســعادة نائــب 
 UGUR KOLSUZ / Deputy ازميــر  محافــظ 
ــًا للتعــاون بيــن  ــذي أبــدى ترحيب Governor  وال
تركيــا ودول الشــرق األوســط مجــاالت محتلفــة 
فــي مدينــة  الســياحية  األماكــن  ترويــج  مــن 

ــادل  ازميــر والتســويق الســياحي العالجــي والتب
للخبــرات فــي المؤتمــرات  الطبيــة، حيــث تجــرى 
ــرات   ــم  المؤتم ــة اه ــر   الخالب ــة ازمي ــي مدين ف
ــي الســيد  ــة، ورحــب نائــب الوال ــة  العالمي الطبي
Ugur بالوفــد اإلعالمــي  وبفريقــي عمــل مجلــة 
وبالســيد  األردن،  قلــب  ومجلــة  العــرب  قلــب 
  IMC شــركة  مديــر   - القواســمي  محمــد 
للعالقــات العامــة والتســويق الســياحي وأوصــى 
ــًا وان  ــًا دائم ــان شــريكًا إعالمي ــح المجلت ان تصب
يتــم التنســيق لتســويق مدينــة ازميــر بالتعــاون 

ــمي. ــد القواس ــيد محم ــع الس م

ــة  ــن مكان ــي، ع ــب الوال ــة نائ ــا فخام ــا حدثن كم
ــياحة  ــب والس ــي الط ــاحرة ف ــر الس ــة ازمي مدين

االستشــفائية،
وخبــرة  مستشــفياتها،  عراقــة  الــى  اضافــة   
شــعار  وان  القــدم،  منــذ  أطباءهــا  ونجــاح 
ابتكــروه  مــن  اول  هــم  االفعتيــن؛  الصيدلــة 
بمدينــة بريغمــا، والتــي تقــام فيهــا أكبــر واهــم 
المؤتمــرات العالميــة فــي أكبــر وأقــدم مركــز 
للمؤتمــرات بالتاريــخ. وحدثنــا فخامــة النائــب 
عــن الخطــط المســتقبلية للتقــدم فــي مختلــف 
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المجــاالت حســب رؤيــة فخامــة رئيــس تركيــا 
المســتقبلية  والرؤيــة  اردوغــان،  رجــب طيــب 

المجــاالت.  بمختلــف  بالترويــج 

كمــا ســعدنا بلقــاء مديــر ســياحة مدينــة ازميــر 
خصوصيــة  عــن  للحديــث  كاراجانتــا  مــراد 
الســياحة العالجيــة فــي ازميــر تركيــا وخصوصــًا 
وجــود المنتجعــات الخاصــة بالميــاه المعدنيــة 
االستشــفائية التــي تعالــج امــراض الروماتيــزم 
ــوزارة  ــة وال ــا الدول ــم به ــي تهت ــل والت والمفاص

تجربــة  االستشــفائية  التجربــة  مــن  لتجعــل 
ــة  ــة جمالي ــة ذات طبيع ــة تاريخي ــزة بمدين متمي
بجمالهــا  الزائــر  يســتمتع  عريقــة  وثقافيــة 
وســحرها ورقيهــا ممــا يضفــي الســالم الداخلــي 
العــالج  التــي يحتاجهــا كل طالبــي  والنقاهــة 
ــا  ــا انه ــر بوصفه ــا ازمي ــيد كاراجانت ــص الس وخ
قطعــة مــن الجنــة وكل مــا تتمنــى تحصــل عليــه 
ــة  ــارب الخالب ــة بالتج ــة المليئ ــذه المدين ــي ه ف

ــد. ــظ الجي والح
 

ــاه  ــادق المي ــدراء فن ــن م ــة م ــا بنخب ــا التقين كم
المعدنيــة الســاخنة العالجيــة:- 

حيــث تشــرفنا بلقــاء  مديــر  فنــدق  ومنتجــع  
فنــادق  احــد    ALYIN YUNUS CESME
هــذه    CESME تشيشــمة   - ازميــر  ضواحــي 

المدينــة  العريقــة بتاريخهــا والجميلــة الســاحرة  
باطالالتهــا وبســاطتها وحدثنــا عــن شــهرة هــذا 
ــراف   ــة وبإش ــاه المعدني ــالج بالمي ــع  بالع المنتج
طبــي، كمــا يمتلــك الفنــدق  اطاللــه  ســاحرة 
ــه   ــاطئه  بان ــل ش ــاز رم ــذي يمت ــر وال ــى البح عل

ــال. ــواع  الرم ــى  ان ــن أنق م
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كمــا تشــرفنا بلقــاء د الباســالن رئيــس مجلــس 
إدارة فنــدق ومنتجــع كايــا وتجولنــا فــي الفنــدق 
الــذي يضــم منتجــع متميــز بمســاحة كبيــرة 
يضــم  للمريــض  وخصوصيــة  راحــة  تعطــي 
المنتجــع مركــز للعــالج الطبيعــي وباســتخدام 
كادر  وباشــراف  والمعدنيــة  الســاخنة  الميــاه 
كمــا  والمعالجيــن،  االخصائييــن  مــن  طبــي 

ــج  ــدم باكي ــل يق ــع متكام ــدق منتج ــم الفن يض
 stress Case التوتــر  مــن  للتخلــص  خــاص 
وحمــام تركــي بتصميــم فريــد مــن نوعــه ملــيء 
يضــم  كمــا  والممتعــة.  الرائعــة  باإلطــالالت 
الفنــدق مركــز المؤتمــرات الفريــد والــذي يتســع 
الــى ٢٥٠٠ شــخص وتجــرى فيــه أشــهر واهــم 

المؤتمــرات العلميــة والطبيــة...

   

التقينــا د. صالــح كاراكيــا مديــر مركــز  كمــا 
التــداوي فــي فنــدق ومنتجــع بالشــوفاثيرمال 

 Balcova Thermal Otel
وحدثنــا عــن قصــة نجــاح هــذا المنتجــع فــي 
بالميــاه  الحــاالت  مــن  االالف  مئــات  عــالج 
المعدنيــة الطبيعيــة وباســتخدام جميــع تقنيــات 
الطــب الطبيعــي والتأهيــل حيــث يتــم اجــراء 
الفحوصــات االوليــة والتقييــم لــكل حالــة لوضــع 
والتحســن  الشــفاء  تضمــن  عالجيــة  خطــة 

بنســبة تصــل الــى اكثــر مــن ٨٠٪. 
وتــم عــالج النرويجييــن وخــالل خمــس ســنوات 
ــج  ــاه ايضــا تعال مــن عالجهــم اكتشــفوا ان المي
حــاالت انحنــاء الظهــر (التحــدب) ويتــم تصحيــح 

االنحنــاءات الــى درجــة ممتــازة.
ويتــم أيضــا عــالج كل مــن امــراض الروماتيــزم 
اصابــات  وتاهيــل  العظــام  واالم  والمفاصــل 
العظــام وتأهيــل مرضــى الدمــاغ واالعصــاب 
العمــود  واصابــات  الفيبرومليجيــا  ومرضــى 

الفقــري.. بوجــود كادر كبيــر مــن اهــم االطبــاء 
ــم  ــرة والعل ــن ذوي الخب ــن والمعالجي االخصائيي
والشــغف فــي عــالج المرضــى بطاقــة ايجابيــة.

ــة بوجــود  ــال الطبيع ــى جم ــة ال ــذا اضاف كل ه

الخالبــة  الطبيعــة  فــي وســط  المنتجــع  هــذا 
الســاحرة التــي تضفــي علــى المــكان الراحــة 
الطبيعــي  التــوازن  الــى  للرجــوع  والطمأنينــة 

الروحــي والشــفاء  واالنســجام 
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كمــا التقينــا بالســيدة ســارة مديــرة العالقــات 
الخارجيــة فــي فنــدق ســويس اوتيــل الــذي هــو 
عبــارة عــن فنــدق ملــيء بالقطــع واللوحــات 

والجمــال  الفــن  طابــع  تعطــي  التــي  الفنيــة 
واإلبــداع والعراقــة التاريخيــة والخدمــة المتميزة 
جائــزة  وحصــد  والمرافــق  المطاعــم  وجــودة 

التميــز والرفاهيــة العــام الماضــي. 

ــفيات  ــدراء المستش ــن م ــة م ــا بنخب ــا التقين كم
حيــث التقينــا د. حســن عســكر مديــر مستشــفى 

 Özel Ege Şehir Hastanesi
مراكــز  مجموعــة   مؤســس  ايضــًا  وهــو 
لغســيل الكلــى فــي ازميــر وقــد  حدثنــا عــن 
مستشــفيات  يميــز  الــذي  الرفيــع  المســتوى 
ــا  ــة، كم ــياحة العالجي ــي الس ــم ف ــر ودوره إزمي
يضــم المستشــفى االقســام الطبيــة فــي جميــع 
ــة وتجــرى فــي المستشــفى  التخصصــات الطبي
جراحــة  عــدا  مــا  الجراحيــة  العمليــات  جميــع 
القلــب، نســب النجــاح تضاهــي النســب العالمية، 
فــي  ويقــع  التأميــن.  لشــركات  معتمــد  وهــو 

المدينــة. مركــز 
ــن  ــى م ــع المرض ــفى جمي ــج المستش ــا يعال كم
والعربيــة  االجنبيــة  الــدول  ومختلــف  تركيــا 
والنســائية  للــوالدة  خــاص  قســم  ولديهــم 
والخــداج وعــالج العقــم ومــا يميــزه انــه بحكــم 
حداثتــه حيــث ان عمــره ٣ ســنوات فقــد تــم 
تاسيســه بنــاءًا علــى أحــدث مــا توصــل اليــه 
وادارة ونظــام  تكنولوجيــا طبيــة  مــن  العلــم 

وتصميــم...
كمــا يضــم المستشــفى أهــم االستشــاريين 
والكــوادر الطبيــة ذوي العلــم والخبــرة، واألخالق 
المريــض  براحــة  واالهتمــام  االنســانية 
واالســعار المناســبة، يعتبــر المستشــفى مــن 

ازميــر. فــي  االول  الصــف  مستشــفيات 
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ــر مستشــفى   ــر مدي ــوري نصي ــا د. ن ــا التقين كم
رئيــس   وهــو    HASTANESI EGEPOL
ازميــر،  فــي  الخاصــة  المستشــفيات  جمعيــة  
ــز  ــذي يمي ــع ال ــا عــن المســتوى الرفي وقــد حدثن
مستشــفيات إزميــر  ودورهــم فــي  الســياحة  
العالجيــة، يضــم المستشــفى االقســام الطبيــة 
فــي جميــع التخصصــات  الطبيــة  وتجــرى  فــي  
المستشــفى  جميــع العمليــات الجراحيــة بنســب 
نجــاح تضاهــي النســب العالميــة، وهــو معتمــد

 لشركات التأمين.

يعالــج المستشــفى جميــع المرضــى مــن تركيــا 
ومختلــف الــدول االجنبيــة والعربيــة  

والكوادرالطبيــة  االستشــاريين  اهــم  ويضــم 
واالنســانية  واألخــالق  والخبــرة  العلــم  ذوي 
وســعادته،  المريــض  براحــة  ويهتمــون 
والمستشــفى حاصــل علــى االعتماديــة ويعتبــر 
ازميــر.  فــي  االول  الصــف  مستشــفيات  مــن 

شــركة  مديــر  بوالنــت  د  بلقــاء  ســعدنا  كمــا 
ABC  للتاميــن والــذي يقــدم الخدمــة العالجيــة 
مــن  تركيــا  الــى  والقادميــن  الســياح  لــكل 
وهوايضــًا  المميــزة،  الطبيــة  الشــبكة  خــالل 
فــي  العالجيــة  الســياحة  جمعيــة  ورئيــس 
ازميــر (IZSATU)  والــذي اطلعنــا علــى خططــه 
المســتقبلية لترويــج الســياحة العالجيــة وقــد 
تــم بحــث ســبل التعــاون فــي ترويــج مدينــة 
الشــرق  فــي  العالجيــة  الســياحة  فــي  ازميــر 

األوســط.

كمــا زرنــا مصنــع بروميديــكال لصناعــة االثــاث 
مراحــل  علــى  التعــرف  وتــم  األســرة  الطبــي 
المــواد  اجــود  باســتخدام  تتــم  التــي  االنتــاج 
الخــام التركيــة وبايــدي عاملــة تركــي واشــراف 
هندســي متقــدم والمصنــع حاصــل علــى شــهادة 
عاليــة  جــودة  ذات  وصناعاتــه  االوروبيــة   CE
وباســعار منافســة ويصــدر المصنــع لعــدد كبيــر 
مــن الــدول االجنبيــة والعربيــة والتقينا بالســيدة 

ســارة مديــرة العالقــات الخاجيــة وتتحــدث اربــع 
ــي..  ــزي فرنس ــي انجلي ــي عرب ــات ترك لغ

محمــد  الســيد  مــن  كل  الوفــد  ضــم  وقــد 
القواســمي مديــر عــام شــركة IMC للعالقــات 
العامــة والتســويق الســياحي واالنســة حنــان 
الفقهــاء مديــر عــام ورئيــس تحريــر مجلتــي 
المتخصصتيــن  وجوهــارت  هــارت  عــرب 
باإلضافــة  العالجيــة  والســياحة  الطــب  فــي 
والســيد  غيــث  إبراهيــم  الســيد  لإلعالمييــن 
رائــد الفقهــاء ومــن الجانــب التركــي المستشــار 
الســياحي الســيد رســتم يوكســل واإلعالمــي 

تاتليبــال. انجــن  الســيد  التركــي 

ونحتــرم  نثمــن  كاعالمييــن  بدورنــا  ونحــن 
شــغفهم للعمــل والتقــدم ودعــم مواطنيهــم 
واالرتقــاء فــي الحفــاظ علــى أصالــة مدينــة 
التجاريــة  المياديــن  بكافــة  وترويجهــا  ازميــر 

والســياحية. والصحيــة  والصناعيــة 

لنــا  النائــب  فخامــة  اســتقبال  فــي  كان  فقــد 
وكــرم  والخاصــة  الحكوميــة  الجهــات  وجميــع 
ونحتــرم  نقــدر  اذ  األثــر،  بالــغ  ضيافتهــم 
ونتشــرف بهــذا اللقــاء التاريخــي الــذي ينــم عــن 
طيــب العالقــات االردنيــة التركيــة عبــر التاريــخ، 
البلديــن وســعيهما  المتبادلــة بجديــة  والثقــة 
الدائــم والعمــل الــدؤوب للوصــول الــى مقاييــس 
عالميــة فــي رفعــة البلديــن، وفقنــا اهلل واياكــم 

للتعــاون المســتمر لمصلحــة اوطاننــا.

كاراجانتــا  مــراد  ســعادة  نشــكر  الختــام  فــي 
مديــر الســياحة فــي ازميــر علــى هــذه الفرصــة 
وكل  الســاحر،  المــكان  هــذا  الستكشــاف 
رســتم  الكبيــر  وألســتاذنا  الشــكرللمنظمين 
يوكســل علــى كل الترتيبــات العظيمــة ونخــص 
وفنــدق  بيجاســوس  بالشــكر شــركة طيــران 
ســويس هوتيــل وفنــدق التيــن يونــس وفنــدق 
ــا وفنــدق ومنتجــع بالتشــوا ثيرمــل هوتيــل  كاي
وشــركة بيتــوال للســياحة واالعالمييــن الســيدة 

فوليــا والســيد احمــد اكتــاش.
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جراحة مسالك بولية وتناسلية
Urology

مركز البروفيسور السامرائي الطبي
Professor Al Samarrai Medical Center

00971 4 4233669  |  UAE

دكتور عبد الكريم الزيتاوي
Dr. Abdelkarim Al-Zitawi

00962 6 5690741   |  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 & IVF

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  والسمنة 

والمنظار
Gastroenterology  & Obesity 

د. محمد خريس
Dr. Mohammad Khrais

00962 79 7557003   |  Jordan

Dr. MOFFIES CENTER FOR 

ADVANCED SURGERY fzllc

00971 0525589461   |  Dubai

أمراض جلدية وتناسلية
Dermatology 

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

00971 2 6658090   |  UAE

الطب الطبيعي والتأهيل
 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 العالجية واالستشفائية
Jordan’s Gateway to Medical and 

Wellness Tourism

00962 6 4614133   |  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

مركز فقيه لإلخصاب
Fakih 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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News

practitioners in the UAE, who 

face similar challenges in 

dermatology. The 2nd edition of 

Emirates Derma and the 1st 

Emirates Injection Boot Camp in 

Abu Dhabi, provided a great 

opportunity for the mutual 

exchange of knowledge and 

ideas.”

He added, “With the power, 

social media has over our daily 

lives, beauty has never been so 

widely sought after and the 

abundance of multiple plastic 

surgery procedures are only 

encouraging more and more 

people to embrace new skin 

treatment options. This new 

development is leading the 

industry as well as the physicians 

to be more open to new ideas 

and update themselves with the 

latest tools and technologies.”

While many new technologies 

and innovations are being 

developed at a rapid pace with 

the introduction of the next 

generation fillers, facelifts and 

Botox, experts revealed that 

many non-invasive procedures 

including: Dermoscopic Findings 

in Circumscribed Patch of Hair 

Loss, Use of Topical Human 

Factors and Cytokines in Skin 

Rejuvenation, Hair Restoration 

and Procedure Recovery, 

Approaching Aging Face New 

Concepts Filler Botox Fat 

Injection and Suture Lifting, 

Facelift and Fat Grafting X Fillers, 

Artificial Intelligence in 

Dermatology and the role of 

Lasers and Light Devices for the 

Treatment of Melasma among 

others. 

Commenting on his participation 

in the 2nd edition of Emirates 

Derma and giving an insight into 

his topic, ‘Facelift’, Andre Mattos 

MD, Brazil, Plastic Surgeon, said, 

“As a practicing surgeon, working 

in 2 countries, Brazil and the 

UAE, with distinct cultures and 

diverse populations is a huge 

challenge.  With a rich experience 

of over 25 years in conducting 

practical workshops and training 

in face lifting and fat grafting 

around the world, I wanted to 

share my ideas and experiences 

with specialists and skincare 

such as fat melting and body 

contouring will continue to 

appeal to those patients, who are 

seeking new ways to reduce fat. 

In addition, doctors and 

specialists highlighted a few 

procedures that are 

revolutionizing the skincare 

market marking an exciting new 

phase including the all new 

Ultralift, which lifts cheekbones, 

jawline definition and delivers a 

smoother, tighter skin while 

micro-needling, uses small 

needles to prick the skin is 

greatly helpful in treating scars, 

wrinkles and large pores offering 

a smoother, firmer and more 

toned skin. 

Emirates Derma conference and 

exhibition, is organized by INDEX 

Conferences and Exhibitions – a 

member of INDEX Holding in 

collaboration with Emirates 

Academy of Dermatology, 

Aesthetics and Laser (EADAL) 

and supported by Pan Arab 

League of Dermatology, Arab 

Academy of Dermatology & 

Aesthetics and GCC League of 

Dermatologists..

40 



Abu Dhabi – United Arab 

Emirates, 20 October 2018: The 

2nd edition of Emirates Academy 

of Dermatology, Aesthetics and 

Laser Conference & Exhibition 

– Emirates Derma successfully 

concluded today in Abu Dhabi; 

featuring many productive 

discussions, brainstorming 

sessions and exchange of 

knowledge on a variety of topics 

in cosmetic dermatology, plastic 

surgery, facial aesthetics and 

anti-ageing. Over the 3-days, the 

premier skincare gathering that 

hosted the ‘Emirates Injection 

Boot Camp’ was successful in 

attracting the participation of 

over 300 participants from 

across the world while also 

creating a perfect platform to 

discuss the most important 

developments and advanced 

techniques and technologies 

useful for the treatment of 

various types of skin diseases. 

On the third and final day, the 

conference hosted a series of 

scientific sessions on many key 

trending topics in dermatology 

2ND EMIRATES 
DERMA 
CONCLUDES ON A 
HIGH NOTE
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various entities that contribute to the 
success of MOHAP’s efforts to 
implement the policies and tasks 
assigned to the Ministry.
Dr. Amin Al Amiri said that the initiative is 
significant because it provides the 
appropriate treatment for eligible 
patients by using sustainable solutions 
that ensure the continuity of medicines 
for the patient, and helps doctors follow 
the best practices in the treatment of 
patients, and also enables the patient to 
follow up and terminate the treatment 
according to the specific plan.
He added that Axios Health Education is 
responsible for coordinating with 
charities, NGOs and the many licensed 
doctors, pharmacies and drug agents 
supported by the program, to ensure 
ease of operations. It is also responsible 
for the smooth running of the program 
and regular communication with the 
patient to ensure the ready availability of 
the treatment, according to the plan.

 	 Re’aya Initiative (Care 

Initiative)

Samer Al-Hallaq, Middle East Regional 
President, AstraZeneca, said: ”We are 

support programs for all those who meet 
the criteria as per the treatment plan, 
and according to the doctor’s 
prescription. The programs are in line 
with the policy of the ministry and its 
keenness to provide appropriate 
treatments for patients in line with UAE 
Vision 2021, which aims to implement a 
health system based on the highest 
international standards.
Through the initiative, patients will be 
able to obtain certain AstraZeneca 
medicines which are prescribed by 
caregivers. The number of packages 
they receive will depend on the patient’s 
financial capabilities and adherence to 
treatment plans as prescribed by the 
physician.
 	 Secure medicines for eligible 

patients 

He pointed out that the MoUs fall within 
the ministry’s framework of supporting 
cooperation and coordination with 
various entities that contribute to 
improved patient services and easy 
access to high quality care in a 
comprehensive manner that ensures the 
provision of medication and appropriate 
treatment by building partnerships with 

proud to partner with the Ministry of 
Health and Prevention to implement this 
important initiative, that will contribute to 
strengthening of the ministry’s efforts to 
build a high-quality health system in 
accordance with global standards. 
Re’aya reflects our ongoing commitment 
to AstraZeneca to provide treatment for 
low-income patients and our 
commitment to partner with the Ministry 
of Health and Prevention for the same.“

 	 Da’am Initiative (Support 

Initiative)

Ahmed Jawad, Director of Operational 
Markets at Bayer Middle East, 
commended the importance of the MoU 
in helping to launch patient support 
programs to alleviate suffering, 
especially among the low income 
segment of the population. He said that 
the ‘Da’am’ initiative includes those who 
have been diagnosed with adult macular 
degeneration, impaired vision due to 
vasoconstriction of the eye, diabetes and 
vascular dilation, as well as diseases, 
especially cancer, of the liver, thyroid, 
and the kidneys.
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to provide free medicines to patients with 
critical illnesses
Dr. Amin Al Amiri: the Programs are part of ministry’s 

initiatives during ‘Year of Zayed’ to provide quality of 

care to patients 

UAE, 3 October 2018 - In the context of 
the Year of Zayed 2018, Ministry of 
Health and Prevention (MOHAP) signed 
two Memorandums of Understanding 
with 2 pharmaceutical companies 
AstraZeneca and Bayer, to provide free 
medicines for one year for patients with 
breast, ovarian and lung cancer, treated 
with AstraZeneca medicines, and 
patients with macular degeneration, 
impaired vision, liver cell carcinoma, 

differential thyroid cancer and advanced 
kidney cancer, treated with Bayer 
medicines.
The signing ceremony was attended by 
Dr. Amin Hussein Al Amiri, Assistant 
Undersecretary for Public Health Policy 
and Licensing Sector representing the 
Ministry of Health and Prevention, Samer 
Al Halaq, Middle East Regional 
President, AstraZeneca, and  Henrik 
Wulff : Senior Bayer Representative and 

Managing Director for the Middle East.
Support for patients based on strategic 
partnership with the two companies

Dr. Amin Al Amiri said that signing MoUs 
within the initiatives of ‘Zayed Year’ was 
part of a strategic partnership that brings 
together the ministry with the world’s 
leading pharmaceutical companies.

”We are pleased to launch patient 

ASTRAZENECA 
AND BAYER

MOHAP signs two MoUs with
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diabetes and associated with 

hospitalisations that result in a 

considerable societal and 

economic burden.

The relationship between 

diabetes and CVD is complex; 

diabetes is a risk factor for CVD 

and conditions such as high 

blood pressure and obesity, that 

are more common in people with 

diabetes, are also risk factors for 

CV disease . Reducing 

cardiovascular risk is an essential 

component of diabetes 

management and so patients 

need to be better educated on 

how to modify cardiovascular risk 

factors in order to offer the best 

chance of improving CVD 

outcomes.

Dr. Abdullah Shehab, President of 

Emirates Cardiac Society added, 

“DECLARE’s top line results have 

yet again strongly supported the 

CV benefits of SGLT2 

inhibitors in a much 

broader type-2 

diabetes population. 

Knowing that heart 

failure is one of the 

early cardiovascular 

complications for 

these patients, it also 

points to a shift 

towards an early treatment 

paradigm in a diabetic patient 

group that is highly relevant to 

These results make DECLARE a 

landmark trial in a patient 

population with type-2 diabetes 

and cardiovascular risk, where a 

significant unmet need remains 

amongst the estimated 425 

million people living with 

diabetes globally.”

“AstraZeneca shares a 

commitment with health 

authorities in the region to 

support patients in fulfilling those 

needs and in achieving an 

optimal treatment strategy for 

better healthcare management,” 

added Dr. Gjurovic. 

Moreover, Dr. Abdul Razzak Al 

Madani, President of Emirates 

Diabetes Society also noted, “The 

DECLARE-TIMI 58 top line results 

offer compelling evidence that 

SGLT2 inhibitors help address an 

important medical need among a 

diverse group of patients with 

type-2 diabetes by reducing the 

composite of hospitalisation for 

heart failure or CV death. SGLT2 

inhibitors can play a pivotal role 

in improving patient care as 

recent scientific studies have 

even showed positive 

cardiovascular effects.

The results from this landmark 

trial are especially important 

since heart failure is an early and 

frequent complication of 

“Cardiovascular 
disease (CVD) is the 

number one cause of 
death among people 

with type 2 diabetes.” 

our everyday cardiology 

practice.”

Signs and symptoms of type 2 

diabetes often develop slowly. 

Patients need to look out for 

common symptoms that include 

increased thirst and frequent 

urination, increased hunger, 

weight loss, fatigue, blurred 

vision, slow-healing sores or 

frequent infections, as well as 

areas of darkened skin.  

Type 2 Diabetes has a major 

public health impact due to rapid 

economic growth, sedentary 

lifestyles and unhealthy diets 

which are all characteristic to the 

UAE.
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-Study focuses on cardiovascular disease risk implications in type 2 diabetes 

patients

- DECLARE included more than 17,000 patients across 882 sites in 33 countries

- Currently, the prevalence of type 2 diabetes in the Middle East is estimated at 

9.7%. The region has the highest prevalence of diabetes in the world 

- Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of death among people 

with type 2 diabetes, accounting for 52% of deaths in type 2 diabetes worldwide 

United Arab Emirates, 8 October, 

2018: AstraZeneca, one of the 

world’s leading pharmaceutical 

companies announced recently 

results from the Phase III 

DECLARE cardiovascular 

outcomes trial. The study, which 

included more than 17,000 

patients across 882 sites in 33 

countries, focused CV outcomes 

in adults with type 2 diabetes.

The DECLARE trial successfully 

met the primary safety endpoint 

of non-inferiority for major 

adverse cardiovascular events 

across this broad patient 

population.

One of the earliest, most 

common, and most serious 

cardiovascular disorders in 

patients with diabetes is heart 

failure. Many sudden deaths in 

diabetes are related to 

underlying ventricular 

dysfunction rather than a new 

ischemic event. 

The National Agenda of UAE 

2021 emphasizes the importance 

of preventive medicine and seeks 

to reduce lifestyle related 

diseases such as diabetes and 

cardiovascular diseases to ensure 

a longer and healthier life for 

citizens. 

Dr. Anamarija Gjurovic, Medical 

Director Gulf States, at 

AstraZeneca said: “Heart failure 

is a frequent complication of 

diabetes that occurs relatively 

early throughout the disease 

progression. 

ASTRAZENECA 
ANNOUNCES 
RESULTS FROM 
PHASE III 
DECLARE 
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the neck and the back using the 

latest surgical techniques, which 

result in wounds less than one 

centimeter. Patients can move 

and get rid of the pain from day 

one of the surgery.

The Spine Care Center provides 

conservative and surgical 

treatment services for spine 

disorders and chronic back pain 

using limited intervention 

techniques and laparoscopic 

surgery. These techniques 

minimize surgical damages of 

muscles and tissues, which 

reduce the length of stay in the 

hospital and minimize scars.

surgical procedures, the 

operation involved small surgical 

intervention with minimal pain. 

We are confident that the center 

will set a new trend in the field of 

caring and fixing the spine 

thanks to its   advanced 

technologies and upgraded 

surgical techniques that conform 

to the highest quality standards.”

Dr. Thaer added:

“The professionalism and speed 

of the response of the medical 

staff had an impact on the 

success of the operation.  The 

patient has already been 

discharged from the hospital and 

she is now on her way to full 

recovery. Five days from the 

surgery, the patient felt only 

minor pain and she was able to 

take the 20-hour flight back to 

her home country. We will 

continue to provide the best 

treatment services and health 

care solutions that effectively 

address the needs of our patients 

and ensure them a healthy and 

happy life.” 

The Spine Care Center at Prime 

Hospital has conducted many 

successful operations for 

herniated disks and vertebrae in 

“Prime Hospital is 
fully committed to 
providing the best 

health services and 
innovative medical 

treatments.”
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performs delicate spinal operation using 
minimally-invasive spinal surgical technology

UAE, 1 October 2018 – The Spine 

Care Center of Prime Hospital, 

the UAE’s leading healthcare 

service provider, has successfully 

performed a delicate spinal 

operation using minimally 

invasive surgical technologies on 

an Argentinian lady suffering 

from low back pain.  A team of 

specialists headed by Dr. Thaer 

Darwich, Consultant-

Neurosurgeon and Spine Care, 

conducted the risky surgical 

procedure. Prime Hospital’s 

recently opened Spine Care 

Center was established to 

provide spinal care solutions, 

starting from diagnosis and pain 

management to advanced 

surgical techniques and 

physiotherapy.

Dr. Jamil Ahmed, Managing 

Director of Prime Hospital, said: 

“Prime Hospital is fully 

committed to providing the best 

health services and innovative 

medical treatments, including 

minimally invasive spinal surgery, 

to all our patients in the hope of 

delivering the highest patient 

satisfaction.  The surgery 

performed using minimally 

invasive surgical technologies has 

reduced the patient’s exposure to 

scars and pain. Our team used 

small endoscopes to meet our 

goals.”

 Dr.  Thaer added: “Upon 

admission, the patient underwent 

the necessary tests. Based on the 

test results, we decided to do a 

simple surgery on her using the 

latest German techniques critical 

to her speedy recovery and 

essential to reducing the risk of 

infection. Compared to other 

PRIME HOSPITAL 

Newly opened Spine Care Center 
provides modern treatment methods
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and we exchanged ideas with 

them.

Seven associations came together 

at the end of this process and 

Turkish Health Tourism Federation 

was founded. With this federation, 

we have a stronger structure. 

With all our efforts we are trying 

to develop health tourism in 

Turkey.

As a latest development, we’ve 

partnered with TURSAB (Turkey 

Travel Agencies Association) and 

I think that this cooperation 

strengthens us even more.

You are targeting foreign 

patients as well as domestic ones 

I guess...!

That’s right, we are trying to bring 

patients to Turkey from other 

countries as well. We have friends 

from various professional groups 

under the roof of our association. 

There are lawyers, tourism 

professionals and physicians in 

these occupational groups. We 

are all human and we all need 

health care.

Especially in terms of foreign 

patients, we work together with 

our tourism professional 

personnel’. As I said before, our 

cooperation with TURSAB at this 

point is very important.

Could you tell a bit about Izmir’s 

healthcare tourism potential?

Izmir is a region with significantly 

high potential for health tourism. 

We have quite beautiful hospitals, 

world famous and legendary 

thermal resources. 

We are in good condition in terms 

of our facilities and we are getting 

better each and everyday. We are 

also in such a position that is able 

to enrich health tourism with 

other types of tourism. 

Our ancient cities and beaches 

around Izmir are very famous. We 

also have urban tourism 

opportunities in downtown Izmir. 

In this sense, we are trying to 

bring Izmir to the forefront in 

aesthetic and plastic surgery 

field. We perform all kinds of 

medical diagnosis and 

treatments.

We have very good doctors and 

there is no treatment that can 

not be done in izmir.

We also want to plan our thermal 

facilities for third-age tourism. 

But it’s a real disadvantage that 

there are few direct flights to 

Izmir from world cities. Patients 

get more ill when they are trying 

to transfer from international 

terminal to domestic terminal at 

Istanbul Ataturk Airport. The 

increase of direct flights to Izmir 

will make a big contribution to 

the city.

We have negotiations with 

Turkish Airlines in this regard.

Recently, Pegasus Airlines 

started Izmir-Amman direct 

flights. What sort of 

contribution can this make?

It is very important that direct 

flights between Izmir-Amman 

have started. We are very 

pleased with this. I examined 

Jordan; I saw the rehabilitation 

areas and health facilities. Jordan 

and Turkey are such countries 

that can perfectly run a 

cooperation in terms of health 

tourism. In this respect, starting 

of Izmir-Amman flights will be 

instrumental in increasing our 

cooperation.

And finally please tell us about 

your own facility?

Our story began in 1995. At that 

time people just started to notice 

the importance of healthcare 

tourism in Turkey and I thought I 

could do this. 

There were foreigners who were 

coming to Turkey to be treated. 

However, I witnessed that they 

had great difficulties in their 

arrival and departure.

I implemented a system like 

medical company / intermediary 

company. I made contracts with 

insurance firms abroad and 

founded a company that does 

medical organizations for foreign 

patients. Now we have a call 

center. For example, they are 

calling from Jordan saying “I’m 

planning a vacation in Turkey and 

in the meantime, I want to have 

hair transplantation.” We are in 

the service of these guests from 

the airport transfer to the hotel 

and to the facility where they will 

be treated. Now we are trying to 

improve it. We will soon be able 

to serve on several more 

languages. 
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Engin Tatlibal in Turkey has run 

the following interview with Dr. 

Cinel.

Could you tell us about Izmir 

Health Tourism Association and 

its activities?

Health tourism in Turkey began 

to be a major subject during 

mid-90s. Within the Ministry of 

Health, “Health Tourism 

Directorate” was established in 

accordance with health policies 

in 2012.

In the meantime, we wanted to 

create a structure in Izmir that 

fits such a process. Izmir Health 

Tourism Association was born 

with this thought.

Our association was founded in 

2012 and our first goal is to 

improve health tourism in Izmir, 

then spread this activity 

throughout Turkey. 

We aim to create a synergy with 

all public institutions and create 

brands with advertisements 

abroad. 

We aimed to provide a solidarity 

spirit in the sector. Of course, this 

process did not remain only in 

Izmir. Other similar association 

was founded in different cities 

Interview with

DR. BULENT
CINEL:
“We can perfectly handle all
treatments in Izmir”
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We have met Dr. Bulant,

Director of ABC insurance 

company,

who provides services to tourists 

and visitors; through a distinctive 

medical network.

He is also the head of medical 

tourism assembly in Izmir 

(IZSATU). He spoke about future 

plans for marketing medical 

tourism; 

including marketing Izmir city as 

medical tourism site in the Middle 

East. 

We have visited Promomedical 

factory, for manufacturing 

medical furniture, where we were 

introduced to different stages of 

production. 

We had the pleasure to meet 

with Ms. Sara, the head of 

outreach department, and we 

knew that the factory uses the 

best Turkish raw material, under 

advanced technical supervision. 

The factory acquires European 

CE certificate; and is 

characterized by its high-quality 

production and competitive 

prices. The factory exports to 

several Arab and Western 

countries.

It is noteworthy that the 

delegation brought together, Mr. 

Mohammed El-Qawassemy, 

director of IMC company for 

public relations and tourism 

marketing,

Ms. Hanan Al-Foqaha, director 

and editor in chief of JoHeart 

and Arab Heart magazines; that 

are both specialized in covering 

medical issues and medical 

tourism.

This is in addition to media 

personnel, Mr. Ibrahim Ghaith and 

Mr. Raed Al-Foqaha. And on the 

Turkish side, Mr. Rostom Yuksul, 

the touristic consultant, and Mr. 

Injin Tatlibal, representing Media.

On our behalf, as media 

personnel, we highly value and 

respect their passion for work, 

progress, supporting their 

citizens, and restoring the role of 

Izmir city in trade, industry, 

health and tourism.

We have been received by 

governmental and private 

institutions; and we were deeply 

touched by their welcoming and 

generous reception. This is yet 

another proof of strong Turkish 

Jordanian relations throughout 

history; and mutual trust. We 

hope for both countries attaining 

international standards through 

hard work and commitment.

Finally, we thank Mr. Mourad 

Karajunta, director of tourism in 

Izmir, for this opportunity to 

explore this charming place. We 

extend our gratitude to all the 

organizers; 

with special thanks to Mr. Rostom 

Yuksul, for the arrangements. We 

also thank Pegasus Airlines, 

Swiss Hotel, Altin Yunus hotel, 

Kaya resort, Paltcho Thermal 

resort, Petola company for 

tourism and media personnel, Ms. 

Folia and Mr. Ahmed Aktash.

We have met

Dr. Bulant, 
director 
of ABC 
insurance 
company, 
Who provides 

services to

tourists and 

visitors;

We have 
visited
Promomedical
factory,
manufacturing
medical
 furniture,
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We have also met with Dr. Nouri 

Naseer, the Director of Hastanesi 

Egepol hospital, he is also the 

president of Private hospitals 

assembly in Izmir.

He talked about the high-quality 

services, provided by hospitals in 

Izmir; and their role in medical 

tourism. 

The hospital includes all medical 

specialties, with notable 

consultants who are top experts, 

and offers reasonable prices; with 

success rates are approaching 

international ones.

 

  

We have also met with

DR. NOURI 
NASEER,
director of Hastanesi Egepol 
hospital, 
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We had the chance to meet 

notable hospital managers, one 

of which is, Dr. Hassan, director 

of Özel Ege Şehir Hastanesi 

hospital; he is also the founder of 

a group of dialysis centers in 

Izmir. He talked with us about the 

high quality of hospitals in Izmir 

and medical tourism services 

they provide.

The hospital is at the center of 

the city and includes all 

medical specialties and offers 

all kinds of surgical operations; 

except for cardiac ones. It is 

noteworthy that success rates 

here, approach international 

ones.

The hospital is open for patients 

from across the world, and they 

have a special department for 

obstetrics and gynecology,

Infertility and premature labor. It 

has been in service, just three years 

ago; which makes it equipped with 

the latest devices and 

technologies,

As well as management strategies.

The staff involves notable 

consultants who are top experts,  

and the hospital offers reasonable 

prices.

  

We had the chance to meet 
notable hospital managers, 
one of which is,

DR. HASSAN,
director of Özel Ege Şehir 
Hastanesi 
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Dr. Albaslan, is the CEO of Kaya 

resort, and we have made a tour 

in the hotel. 

The resort is pretty big, for the 

convenience and the privacy of 

the visitors, it includes a 

physiotherapy center,

And it offers a special package 

for stress relief; as well as Turkish 

hamam. 

The resort has also a conference 

center,

That can host up to 2500 

persons; and did host several 

medical and scientific 

conferences.

We have also met with

DR. 
ALBASLAN, 
CEO OF 
KAYARESORT
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followed by assessment; then, 

putting a treatment plan. 

Percentage of healing reaches 

80%. 

Visitors from Norway have been 

healed; and they were surprised 

that water can also help in 

treating back curvatures to an 

excellent extent.

Other diseases that are treated 

there include, arthritis, 

rehabilitation of bone and head 

injuries, fibromyalgia and 

vertebral column injuries. All 

these treatments are done under 

the supervision of doctors, who 

have both passion and 

experience.  This is in addition to 

the charming nature, that works 

to achieve the inner balance.

We have also met Ms. Aisha, 

marketing manager of Swiss 

Hotel, which includes many 

artistic pieces and drawings; that 

give the hotel its distinctive 

flavor of creativity and excellent 

service. The hotel has also been 

awarded the luxury award last 

year.

We have also met Olcay Derya 
Guloren, manager of

BALCOVA 
THERMAL OTEL 
RESORT.



recommended that both 

magazines act as permanent 

media partners; with plans to 

market Izmir city, in collaboration 

with El-Qawassemy.

Uger talked with the delegation 

about the position of the 

fascinating city, in medicine and 

medical tourism.

In addition to its well-established 

hospitals, the expertise of their 

doctors, it is the place that 

invented the pharmacies’ symbol 

of the two snakes; together with 

Prigma city, that is considered 

among the oldest spots for 

convening, and that hosts 

important international 

conferences. He has also talked 

about future plans for progress in 

different arenas; according to the 

vision of the president and the 

will to market for different fields.

 

It has been also a pleasure

meeting with the director of 

tourism in Izmir, Mr. Mourad 

Karajunta; who told us about 

Izmir distinctive features, that 

made it a special destination for 

medical tourism. He has stressed 

the importance of resorts with 

mineral water that is believed to 

have a healing effect for arthritis 

and joints’ pain. Here, the country 

and the ministry pay utmost 

attention, to make this 

experience special. This is 

especially correct for a city that 

is known of its history and 

charming beauty, this no doubt, 

gives the visitor inner peace they 

need in a healing trip.

Arab Heart had the opportunity 

to meet with managers of hotels 

and resorts, who offer mineral 

water healing; among other 

services. We were pleased to 

meet with managers of Altin 

Yunis Cecme in Cecme (one of 

Izmir suburbs). This resort is 

famous of providing mineral 

water healing; under medical 

supervision. It is also known by 

its fascinating sea view, and 

special smooth sand. 

   

We have also met Olcay Derya 

Guloren, manager of Balcova 

Thermal Otel resort. He talked 

with Arab Heart about the 

success story of the resort, in 

healing hundreds of thousands of 

cases with mineral water, and 

other physiotherapy and 

rehabilitation techniques. The 

resort helps in doing preliminary 

investigations for the visitors, 
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Media Delegation with 

ARAB HEART 
TEAM VISITS 
IZMIR CITY IN 
TURKEY 

Arab Heart-Turkey

Responding to an official 

invitation from Izmir tourism 

directorate, media 

representatives had the 

opportunity to attend number of 

events; organized by both public 

and private sectors. They have 

also met Deputy Governor of 

Izmir, Mr. Uger Kolsuz, who has 

welcomed the cooperation 

between Turkey and the Middle 

East in different fields, one of 

which, is marketing touristic 

attractions, medical tourism and 

exchanging experiences in the 

field of organizing conferences. 

This is especially true because 

Izmir witnesses many medical 

conferences. 

Mr. Ugur welcomed teams of 

Arab Heart and JoHeart 

magazines; along with Mr. 

Mohammed El-Qawassemy, 

director of IMC company for 

public relations and tourism 

marketing. Mr. Uger also 
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DR. BRAULIO 
PERAMO 
(SPAIN)
Participated as a Speaker at 
(MEFS) 2018 LEBANON,

“Dr. Braulio Peramo has 

participated as Speaker at 

MEFS (Middle East Fertility 

Society) Congress in Lebanon 

last 1st/November. 

He presented a lecture about 

the importance of personalizing 

the gonadotropins dose in high 

responders.

He is medical director for Al 

Ain Fertility Center (AAFC) in 

the UAE, and one of the most 

well known experts in his field.

MEFS is a society created 25 

years ago, and for the annual 

congress most important 

specialists in fertility are 

gathering to exchange 

knowledge in reproductive 

medicine.” 
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joints, and small joints of the 

hands. Combined effect of 

rheumatoid arthritis and 

obesity promotes reduced 

bone quality (osteopenia) of 

bones in spine and hips. 

 	 Fibromyalgia: It is more 

common in females; and more 

than 80% of these patients 

are either overweight or 

obese. Obesity predisposes 

patients to fibromyalgia, by 

altering pain reception and 

increasing the need for pain 

killers and unwarranted 

procedures.

 	 Bone quality: Many old studies 

have shown that obesity 

protects against poor quality 

of bone (osteopenia/

osteoporosis). But recent 

researches show that 

adipokine and other pro-

inflammatory cytokines in 

obese patients, increase bone 

resorption and the risk of 

poor bone quality and 

fractures. Although some 

studies have shown a 

protective role of obesity 

against osteoporosis, yet, 

recent evidence suggests that 

obesity, and thus fat mass, 

may prove to be risk factors 

for decreased bone density 

and fracture.

 	 Gout: Obesity increases the 

risk of increased uric acid in 

the blood, which further leads 

to gout attacks of pain & 

swelling in the joints of 

extremity. Repeated attacks 

of gout lead to cartilage 

damage and gouty arthritis.

 	 Chronic nonspecific pain/ 

abdomen pain: Severe obesity 

occurring to elderly patients, 

might even double the risk of 

chronic pain. Studies also 

show that chronic pain is 

related to larger waist 

circumference and raised 

lipoproteins; linking chronic 

pain to increased risk of 

metabolic syndrome. 

So extra weight or obesity puts 

extra pressure on weight bearing 

joints by changing the normal 

biomechanics of the body. Extra 

pressure damages the cartilage, 

ligaments, tendons and 

predispose to early osteoarthritis 

of different joints. Obesity affects 

the spine, leading to disc 

degeneration, neurological 

manifestations and reduced bone 

quality. Overenthusiastic efforts 

to reduce weight by joining 

different kinds of gyms or weight 

reduction program, without 

proper supervision or training, 

further complicate obesity 

related problem. People should 

make long term goals to reduce 

weight by regular exercises, 

starting first with non-weight 

bearing exercises (cycling, 

swimming, light weight (5-10 kgs) 

gym exercises) 3-5 times a week. 

This should be followed by brisk 

walking/jogging 3-5 times a 

week for the next 3-5 months; 

before going for high impact 

.

exercises (running, high weight 

exercises, body pump). One 

should not increase the intensity 

or duration of theses trainings 

more than 10 in a week. If any 

time, the person feels pain or 

discomfort after any exercise, it 

should be stopped or reduced in 

intensity. Obesity is a preventable 

disease in most of the cases, and 

with regular exercises, healthy 

diet and balanced life style; 

obesity can be avoided, along 

with its complications. 
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Obesity is known to have various 

adverse effects on functional 

capacity and quality of life in 

general population. Obesity also 

increases the risk of chronic pain 

in different parts of the body; 

especially bones and joints. Both 

obesity and chronic pain might 

deteriorate general health, 

increase the risk of mental health 

disorders, increase the 

requirement of medicines and 

surgical procedures.

Obesity has shown to be 

associated with the following 

chronic bone problems:

 	 Low back pain: Obesity is a 

common cause of low back 

pain; particularly in blue collar 

workers. Maximum loading of 

spine in sitting position (more 

than standing position), poor 

posture, long working hours 

lead to more wear and tear in 

the spine and intervertebral 

disc in obese patients. 

Increased tummy size also 

increases back curvature 

(lordosis), and causes 

crowding of the front part of 

spine, which puts pressure on 

the exiting nerves; leading to 

neurological manifestations 

(radiating pain, numbness, 

pins & needle) in the lower 

limbs.

 	 Knee & ankle pain: Knee and 

ankle joints are two of the 

main weight bearing joints of 

the body. Extra weight or 

obesity puts extra pressure on 

knee & ankle joints. It is 

estimated that each pound of 

excess body weight puts 

about 4 pounds of extra 

pressure on the knee joints. 

This leads to increased risk of 

developing early osteoarthritis 

of the knee joint, strain of the 

side ligaments (more in the 

inner ligament called MCL) of 

the knee; and stiffness of 

muscles on the back of the 

knee. Once osteoarthritis 

affects the knee, obesity leads 

to increased rate of 

progressive damage to knee 

structure, which requires early 

total artificial knee joint; and 

additional accessory metallic 

implant. Obesity also 

increases the risk of delayed 

wound healing, wound 

infection, fracture around the 

knee joint after artificial knee 

replacement surgery. Due to 

these problems, artificial knee 

replacement is 

contraindicated in patients 

having morbid obesity. Obese 

patient also, tend to have 

strain of ankle ligament and 

persistent swelling around the 

ankle ligaments and heel pain.

 	 Rheumatoid arthritis. Obesity 

increases the level of some 

harmful factors in the joints 

like adipokines, tumor 

necrosis factor-alpha (TNF-

alpha) and interleukin-1 (IL-1). 

These factors promote more 

inflammation in the joints. 

Obese patients are more likely 

to have synovitis of the ankle 

OBESITY
AND ITS EFFECTS
ON BONE & 
JOINTS.

Dr. Ashok Kumar

Orthopedic Surgeon

Saudi German Hospital, Dubai
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increases risk of breast, 

ovarian and endometrial 

cancer.

 	 Effects of obesity on fetus 

and newborn health:

 	 Obesity affects the growth of 

fetus and might lead to 

premature labor.

 	 Obesity induces gestational 

diabetes, increases the size of 

the baby (macrosomia), these 

babies are more prone to 

obstructed labor, suffer 

shoulder dystocia, birth 

fracture and neonatal 

hypoglycemia.

 	 Obesity also increases the risk 

of congenital heart disease 

like neural tube defects.

 	 How can we help or prevent 

obesity related problems in 

mother and children?

 	 Preconception counselling: It 

has some role in planned 

pregnancy, but most of the 

time, pregnancy is unplanned, 

thus, it might be difficult to 

reduce or maintain weight in 

short period of time. 

 	 Exercises: Regular exercises 

during pregnancy help in 

maintaining healthy weight 

gain, increases general muscle 

strength & one of the pelvic 

muscles which help in 

reducing risk of hypertension, 

gestational diabetes and 

prolonged or obstructed 

labor.

 	 Regular checkup: It helps in 

early detection of the medical 

problems, maternal morbidity 

and mortality.

 	 Balanced nutritious diet: A 

balanced diet might prevent 

excessive undesired weight 

gain, improve general health 

of the mother and her baby.

Although obesity has been 

shown to have many problems in 

mothers and children, but it does 

not mean that each obese 

pregnant woman is going to have 

these complications. Obese 

pregnant women should not feel 

low or socially stigmatized, as 

proper diet, exercise and regular 

medical check-up, might prevent 

these obesity related problems. 

And always keep in mind that 

there is always an opportunity to 

manage weight after the delivery 

of the baby. 
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Number of obese females are 

increasing dramatically across 

the globe. Research on 

overweight and obesity in 

pregnancy has clearly shown that 

healthy body weights are better 

for mothers, as well as babies. 

Obese pregnant women are more 

likely to have both short-term 

and long-term health problems; 

compared to those having 

healthy body weights.

The health of the fetus or new 

born may also be affected 

immediately, during gestation 

and delivery; and on the longer 

term. 

Following negative effects of 

maternal overweight and obesity 

on the physical health of women 

and fetal/neonates have been 

documented in the current 

literature:

Effects of obesity on mother’s 

health:

 	 Reproductive Health: Obesity 

causes infrequent menstrual 

cycle, an-ovulation, and 

increased risk of: reduced 

fertility, endometriosis, 

polycystic ovarian syndrome 

and reduced success rates in 

assisted reproductive 

techniques.

 	 Risk of medical disease: 

Obese pregnant women are 

more likely to have medical 

problems like gestational 

diabetes, hypertension, deep 

vein thrombosis, back & knee 

pain.

 	 Effects on pregnancy: Obese 

women are more likely to have 

spontaneous abortion,  

prolonged pregnancy, difficult 

labor, instrumental deliveries, 

caesarean section, 

postpartum hemorrhage, 

wound infection, urinary tract 

infection, and difficulty in 

breast feeding.

 	 Risk of cancer: Due to 

disturbed menstrual cycle and 

ovarian functions, obesity 

OBESITY AND 
REPRODUCTIVE 
HEALTH OF 
WOMEN
Dr. Sharda Brata Ghosh

Specialist Obstetrician and Gynecology and laparoscopic 

Surgeries
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Interview

“I believe 
that Sheikh 
Mohd’s 
vision is to 
make Dubai 
a medical 
tourism 
destination 
and I think 
it’s a great 
idea.”

slightly lower cost but with the 

same level of medical care.

What is your message to future 

patients on obesity?

My message to people already 

suffering from obesity, do give 

bariatric surgery a chance as that 

is a safe, permanent and effective 

method to obesity-related issues. 

For people who are overweight 

or who are gaining weight, Sugar 

is your worst enemy! Sugar is 

what causes obesity and leads to 

multiple other illnesses including 

diabetes. If you can cut sugar 

from your diet, please try and do 

it as soon as possible. We are too 

accustomed to consuming sugar 

on a daily basis, in our tea, other 

beverages, in our food, in 

desserts etc. but we must try not 

using sugar at all, if possible! I 

also have started this hashtag 

back in India, #SayNoToSugar. It 

is part of what we practice at 

office, in Dubai and Mumbai as 

well. So stay healthy and eat 

healthy!.   
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options. We also have an entire 

MDT team, which we believe is 

very vital for success with any 

bariatric surgery. Bariatric 

surgery needs a follow-up and I 

intend to come down every 

fortnight to UAE as our numbers 

in UAE increase. I’ve been doing 

a lot of roadshows in Kuwait, 

Saudi Arabia etc. and have very 

recently operated in Bahrain as 

well, teaching other surgeons. I 

thought it’s time to bring my 

expertise to the UAE. Rather than 

the patients coming to us in 

India, we would reach out to 

them. Another trend is the rise of 

revisional bariatric surgery (redo 

bariatric surgery) and I believe 

we have the experience to deliver 

the results for these patients and 

it will help such patients here in 

UAE.

How did obesity surgery 

contribute to medical tourism? 

And What countries do 

patients come from?

I believe that Sheikh Mohd’s 

vision is to make Dubai a medical 

tourism destination and I think 

it’s a great idea. I think Dubai sits 

in the middle of the world. You 

can have patients that can get 

easy access as the Emirates 

airline is well connected to every 

part of the world. The facilities 

available in Dubai are very good 

and up-to-date with some of the 

latest features. As bariatric 

surgery becomes one of the most 

prominent surgeries across the 

world. There are more and more 

people struggling with obesity 

and I think Dubai can serve to be 

a great hub for medical tourism 

not only for patients for 

surrounding regions like Kuwait, 

Saudi Arabia etc. but also 

countries in Africa, America and 

Europe who are struggling with 

increasing healthcare costs Dubai 

can give them the option at a 
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Medical CompaniesMedical CompaniesMedical Companies

Its our honor having this 

interview with you DR MUFFI as a 

leader in obesity procedures,

Please answer these questions: -

 ARAB HEART: WE start by 

asking you to told us about your 

success story and how you have 

reached this important position 

as the leader of obesity?

I still don’t believe that I have 

reached a very successful 

platform but I have made small 

inroads in this entire battle 

against obesity. It all started 

when I was trained to be a 

laparoscopic and a 

gastrointestinal surgeon and 

there was need for surgeries in 

India who wanted to venture into 

the field of bariatric surgery or 

obesity surgery. At that time, 

none of the senior surgeons 

wanted to get into this field 

because they thought that there 

were not enough obesity cases in 

India and there were a lot of risks 

associated with the surgery. 

Today, as we stand, almost every 

general surgeon in India wants to 

do bariatric surgery.

I was lucky I took the field in 

2004, at a time when there 

weren’t too many people, thus 

becoming one of the pioneers in 

India and the rest as they say is 

history! What followed was, we 

were lucky enough to do the first 

few famous politicians in India 

and then they got us more 

patients as the media wrote 

about it and one thing led to 

another. Allah has been kind and 

I have been bestowed with 

decent amount of success. The 

only thing I always kept in mind 

is to stay up-to-date with 

whatever is the latest in the field. 

When I trained in America and 

came back, I realized that the 

gastric bypass would be the 

surgery of the future and I 

started doing them. Then in India, 

we came to a point wherein 

younger women wanted the 

surgery but did not want to 

speak about the surgery or did 

not want the scars to show, that’s 

how I ventured into the field of 

Single Incision Bariatric Surgery. 

Today, God willing, I have the 

largest numbers in the world only 

to give some of the patients what 

they were looking for, that is, 

anonymity with bariatric surgery.

I also believe that bariatric 

surgery is not a lone wolf 

practice, you need to have an 

entire team around you. Right 

from the beginning, I started 

getting my own team of 

nutritionists. Today, we have got 

4-5 nutritionists who are part of 

our team, we’ve got 

endocrinologists and they believe 

in what we do and we believe in 

what they say. We’ve also got 

psychologists, nephrologists, 

hepatologists, chest physicians 

etc. which make up the entire 

team. At my new clinic, I have 

also set up a rehab facility for all 

those struggling with weight 

issues. We also have a team of 

plastic surgeons who are 

associated with us who can help 

with body contouring after the 

patients have lost a lot of weight. 

What is new in obesity surgery 

and is it suitable for all patients?

Obesity surgery or bariatric 

surgery has been around for 

more than 50 odd years. It was 

first practiced in America, where, 

most of which were open 

surgeries. Hence, it had a lot of 

morbidity associated with it. 

Today, it’s all done 

laparoscopically. Bariatric surgery 

practice is mainly metabolic 

surgery today. It’s not only for 

weight loss but also remission or 

resolution for Type 2 Diabetes, 

Hypertension, Dyslipidemia, 

Sleep Apnea, Gout etc. Bariatric 

surgery has changed in its intent. 

Advanced Single Incision surgery 

and endoscopic surgery has also 

advanced and today we have a 

lot of endoscopic options for 

patients struggling with obesity 

and overweight.

There is also an approach where 

we combine some of the newer 

drug molecules with bariatric 

surgery. The good thing is that 

most Diabetic associations in the 

world like the ADA, IDH etc. 

believes that bariatric surgery 

should be one of the key 

components of therapy for obese 

diabetics who are struggling with 

control of their sugars.

What are your future plans for 

expanding in the Arab 

countries?

Obesity is very rampant in the 

Middle East and UAE, probably 

because of the food and the 

lifestyle. Therefore, obesity 

related illnesses like Type 2 

Diabetes, Sleep Apnea, 

Hypertension, Heart diseases etc. 

all associated with obesity play a 

very important role. Add to that 

the fact that a lot of women in 

the Middle East don’t want to be 

overweight or obese. Therefore, 

there is an increase in demand of 

bariatric surgery in the Middle 

East. I intend to use the same 

principles that we laid out in 

India and bring the same good 

practices to our UAE practice. 

Therefore, we set up our own 

clinic with a nutritionist on board 

who can counsel patients in 

terms of locally available food 
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Interview with one of 
the leaders in obesity 
procedures, 

DR MUFFI  
I still don’t believe that I have 
reached a very successful 
platform but I have made 
small inroads in this entire 
battle against obesity.
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contributes to approximately 

40% of the obesity worldwide. 

This gene is associated with 

localized fat distribution as well 

as fat cell size and fat 

metabolism. 

Cross studies also show a link 

between Obesity and Diabetes 

through the FTO gene, making 

individuals suffering from obesity, 

highly disposed to diabetes type 2.  

More common forms of obesity 

with an underlying genetic cause 

are known as polygenetic 

obesity. 

Researches are analysing the 

specific impact of these genes 

and running functional studies to 

discover the impact of the SNP 

and its significance. 

One of the main aims of studying 

the genetics of obesity, is to 

identify the mechanism and 

pathways in which obesity 

related genes are involved; and 

to facilitate the development of 

treatment options with a high 

success rate.

Scientists are suggesting the lack 

of understanding of the key 

cause of obesity, is behind the 

failure in many treatment plans; 

both exercise-based or caloric 

restriction. 

These obesity genes- if correctly 

identified- can be used to 

identify the best treatment 

approach from a different clinical 

perspective. Obese patients with 

a genetic predisposition to 

decreased food satisfaction, 

might benefit from consuming 

food in shorter intervals (5 

smaller meals method) and 

exercise-based diets.

On the other hand, research 

suggests that patients who have 

a predisposition to fat storage 

and decreased fat metabolism 

might not lose fat with food 

restriction and exercise; and a 

surgical intervention is more 

effective. Yet, all of the genetic 

based treatment plans require 

further confirmation clinically. 
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GENETICS 
OF OBESITY

The national health and 

nutritional examination survey IV 

stated that 16% of the children 

today are obese; and 31% are at a 

high risk of becoming over 

weight. 

Additionally, the Institutes for 

Health Metrics and Evaluation 

reported in 2014 that 66% and 

60% of men and women 

respectively in the UAE have 

passed the overweight margin. 

The medical, social and economic 

burden of obesity has increased 

by more than 40% in the past 

decade. More evidence is 

confirming the underlying 

genetic effect of obesity 

specially at a younger age. Other 

environmental factor and 

behavioural aspects do play a 

significant role in the progression 

of diabetes. Projects such as the 

human obesity gene map 

identified more than 40 genes to 

be related to obesity and fat 

distribution.

Twin studies show an estimate 

heritability of body mass index to 

be 40-70% in children and adults. 

Obesity is classified to syndromic 

and non-syndromic obesity. 

Genes variations known as Single 

nucleotide polymorphism (SNP) 

contribute to kinds of obesity 

differently. 

Symptomatic obesity is a form of 

obesity caused by certain genetic 

disorders and chromosomal 

abnormalities such as Klinefelter 

and Down syndrome. Such 

obesity is challenging due to the 

complicated genomic 

interactions and imbalanced 

metabolism. However, 

understanding the genetic 

contribution of these 

chromosomal imbalances helps 

monitor the diet of individuals 

carrying such disorders from a 

younger age. 

Non-symptomatic obesity 

happens due to environmental or 

genetic factors; or the 

interactions between both. Today 

we will focus only on genetic 

contribution to obesity via 

multiple genes. 

One of the genes strongly 

associated with obesity, is the 

Leptin gene and the Leptin gene 

receptor (LepR). Leptin protein 

has a role in controlling appetite 

by maintaining the energy level 

controlled, through the 

regulation of food intake and 

metabolism. 

The hunger hormone signals to 

the brain and results in the 

suppression of appetite once we 

are full.  The four identified 

mutations in the Lep and LepR 

result in a deformed protein and 

result in excessive hunger, 

massive weight gain, and 

malfunctioning puberty 

hormones. Although the effect of 

these mutations is noticeable 

during childhood, they continue 

to appear throughout 

adolescence. Research also 

proved that SNPs in Lep and 

LepR contribute to the 

predisposition to obesity due to 

hyperplasia.  

Various SNPs in a gene called 

MC4R, are related to early onset 

of obesity. This gene is involved 

in the fat cell size and 

metabolism of fats. 

Another SNP in FTO gene 

Kholoud Hafsi

MSc. Advanced Biomedical Sciences

Patient educator specialised in Genetics 

Emirates Integra Medical and Surgery 

Centre
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subsequent reduced libido. 

It can also affect erection, 

making it harder to achieve. On 

the other hand, obese women 

usually suffer psychologically, 

feeling uncomfortable with their 

bodies, thus avoid intimate 

relationship; fearing their 

husbands’ perception of their 

obesity. This does not apply for 

every woman though. 

 
Arab Heart: How does obesity 

affect men’s fertility?

The increase in conversion from 

testosterone to estradiol causes a 

drastic fall in endogenous 

testosterone; which is a very 

important hormone that plays a 

major role in the testicle to help 

produce and mature sperm. Thus, 

the count and quality of sperms 

are negatively affected.

 

Arab Heart: What is the 

relationship between obesity 

and both male and female 

hormones?

In males and females, estradiol 

increases in obese people. For 

males, sperms are negatively 

affected, and in women, the 

higher than normal estradiol 

levels lead to a hormonal 

imbalance and anovulation; 

negatively affecting the quality 

of eggs and endometrium.

 

Arab Heart: Will diet or surgical 

interventions to lose weight, 

help regaining normal sexual 

and reproductive health?

Yes, definitely losing weight will 

improve their reproductive 

outcomes and their sexual 

relationship. Diet and exercise 

are usually the first line 

treatment for overweight and 

obesity category I individuals. 

For obese category II and above, 

surgical interventions are usually 

more successful in decreasing 

weight.
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THE
RELATIONSHIP 
BETWEEN
OBESITY & 
WOMEN HEALTH

Arab Heart: Does obesity impact 

women’s chance to get pregnant 

or not? How?

Yes, Obesity decreases the 

likelihood of getting pregnant 

and increases the likelihood of 

miscarriage and gestational 

complications. There is a direct 

correlation between the severity 

of obesity and the impact on 

fertility and obstetrical 

complications. The higher the 

degree of obesity the greater the 

impact on fertility and obstetrical 

complications. For example, the 

dose of gonadotrophin for 

stimulation is usually much 

higher in obese patients, than in 

patients with normal BMI; and 

many obese women suffer from 

anovulation,

That is sometimes coupled with 

Polycystic ovarian syndrome. 

Also, obese women have lower 

quality of eggs; and their 

endometrium is negatively 

affected. It is noteworthy that 

obesity increases the likelihood 

of miscarriage, preterm delivery, 

preeclampsia and gestational 

diabetes. In men, obesity affects 

the count and the quality of 

sperms; due to the conversion of 

androgens to estradiol that takes 

place in adipose tissue.

 
Arab Heart:  How does obesity 

reflect on intimate relationship 

between spouses?

In men, the desire for intimate 

relationship is decreased since 

testosterone is converted to 

estradiol in adipose tissue, which 

leads to decreased testosterone 

and increased estradiol; with 

Arab Heart had the pleasure to interview 

Dr. Michael Fakih, who elaborated more on 

the relationship between obesity and women health.
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Jordan. I hope other surgeries 

follow suit. Patients come from 

more than 45 countries, both 

Arab and otherwise.

Arab Heart: What is your 

message to the patients?

Dr Khrais:I would like to assert 

what we all know, that the 

internet has in fact revolutionized

access to information. So, I 

advise people before searching 

for a specific operation to decide 

first on the expert they trust. This 

is how they should start.

In Jordan, we have an edge 

regarding technology, where all 

devices used are of the highest 

quality.

Arab Heart: What is your 

message to doctors? 

Dr Khrais: Being honest with the 

patients is always the key. We 

should guide them to the best 

solution for their case, along with 

continuously following up new

advancements and technologies 

globally. On the other hand, 

advances should be taken 

carefully, making sure the results 

are valid before applying them.

  

Arab Heart: Can we say that the 

surgical option is “one size fits 

all”?

Dr Khrais: No, of course not, it’s a 

case by case thing. It is essential 

here to know the age of the 

patient, BMI and whether they 

have diabetes or hypertension, 

etc. 

For example, in case of kids, 

flabbiness is mostly non-existent, 

but for adults, they might need 

plastic surgeries to treat it.

Arab Heart: What are your 

hobbies/interests?

Dr Khrais: It has been tennis 

before, now I feel more interested 

in reading (literature, poetry and 

novels). I like very much 

Motanabi poems, I learn 80% of it 

by heart!
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products/techniques that are not 

yet proven through studies.

Arab Heart: What are your 

future plans for Al-Kindi 

hospital?

Dr Khrais: The hospital has been 

established according to global 

standards and aims at acquiring 

accreditation, with the help of 

renowned German company

S&S for construction, and the 

American Universal systems in 

the planning of the hospital 

programs. The hospital is in the 

phase of finishing now.

We have 8 operating rooms, 4 of 

them dedicated for obesity 

surgeries. We also have special 

departments for cardiovascular 

surgery, orthopedic surgery,

laparoscopy and urology. In this 

respect, we opted to purchase a 

robot,

which is a device that can reach 

tiny locations that are hard to 

reach through conventional 

methods. This helps in reducing 

complications and spares the

patient the hassle of the 

operation and the patient returns 

home on the same day. This is 

the first of its kind in Jordan and 

is available for urology 

interventions so far.

Arab Heart: What is new with Dr. 

Khrais? 

Dr Khrais: It is now legal to 

practice in licensed clinics in the 

UK, after getting the license.

I am there, for the last four days 

each month, per request of some 

patients.

And because our experience in 

Jordan is highly valuable, we 

have met patients in the UK, and 

send them to pursue their 

treatment here in Jordan as 

operations here in Jordan are far 

less expensive.

I can say we have acquired the 

trust of patients worldwide. The 

most common operation we do is 

Laparoscopic Sleeve 

Gastrectomy. It has several

advantages. On one hand, it has 

good results, and on the other 

hand, patients have a speedy 

recovery. This is done through 

laparoscopy, which saves time, 

and provides better Aesthetic 

results.

Arab Heart: How have obesity 

surgeries contributed to medical 

tourism?

Dr Khrais: Obesity surgeries top 

the list of medical tourism in 
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days of my studies, where I have 

worked in government hospitals 

licensed by (GMC); we were only 

allowed then to work for the 

government/public medical 

sector.

I aim at being well known there, 

having a license and performing 

operations,

so, to help in treating patients, 

who might be still waiting their 

turn, as obesity surgeries have 

been included in the British 

medical insurance with a

percentage of 45%. In my 

experience, the operation costs 

around 2.5 - 3 thousand 

Jordanian dinars, equivalent to 

(4.4 – 5.5 thousand Pounds), 

while it costs around 13 – 14 

thousand Pounds in the UK. 

This gives Jordan the 

opportunity to host patients who 

want to undergo this surgery 

where the country will get 

financial gains and reputation in 

the field of medical tourism.

In this regard, I would like to 

draw the attention of whoever is 

involved in medical tourism 

business in Jordan, to the fact 

that there are patients there,

who need treatment. It is our job 

to make them choose Jordan 

over other countries.

Arab Heart: How can we best 

understand obesity. Is it really a 

disease?

Dr Khrais: Obesity is widespread 

in western communities and it 

recently became widespread in 

our region. The definition of an 

obese person is the one who has

fat tissues, and his/her body 

mass index (BMI) exceeds 

30kgm/m2. Fat tissues have very 

bad consequences like, diabetes, 

hypertension, pain in the knees, 

back and joints.

Arab Heart: What causes 

obesity?

Dr Khrais: Obesity, until recently, 

was linked to sedentary lifestyle 

(that comes from sitting down a 

lot), and consuming high calorie 

diet. In addition to this, we now

know that hereditary factors also 

play an important role.

Arab Heart: What are the 

complications of obesity?

Dr Khrais: There are several 

diseases, that are more common 

in obese people, like for example, 

type 2 diabetes type, 

hypertension, coronary diseases 

and psychological and endocrine 

disorders. Also, obese women are 

more likely to have pregnancy 

and delivery complications. 

Obesity in general, is related to 

high mortality worldwide.

Arab Heart: What are different 

interventions to deal with 

obesity?

Dr Khrais: First: Non-surgical 

methods:

This includes following a diet and 

practicing sports. However, 

studies show that only 20% of 

patients can lose weight, and 

sustain it after 2 years. Also,

patients can use medicine that 

burn fats and help in reducing 

appetite. But medicines are not 

enough, and essentially it needs 

a doctor’s involvement.

Second: Laparoscopic Surgeries:

Surgeries target patients who are 

severely obese, whose BMI 

exceeds 35kgs/m2, where they 

help reduce the amount of food, 

feeling of hunger and appetite. 

Some surgeries also help getting 

rid of accompanying disorders

like type 2 diabetes, hypertension 

and back pain.

Arab Heart: How do you follow 

up with patients afterwards?

Dr Khrais:We start our follow up 

from the second day after the 

operation, up to two years. 

Follow up takes place every three 

months, in addition to providing

the patients with comprehensive 

nutrition programs, essential 

minerals and periodic labs to do.

It is noteworthy that we put the 

patient’s information on the IFSO

database. IFSO accreditation is 

an important step from several 

perspectives, and it requires 

linking all operations done by 

Dr. Khrais to the International

Federation with all relevant 

details. This facilitates 

communication with the

patient at any given place.

Arab Heart: We want to take this 

opportunity to ask what is latest 

in the field?

Dr Khrais: Thanks for this 

question. Yes, there are many 

interventions, some through

the mouth, and other surgeries 

are done through the abdomen. 

The most common surgical 

interventions are:

Gastric Sleeve Surgery: where a 

part of the stomach is removed, 

and the remaining parts are then 

joined together to make a new 

stomach (smaller in size, referred 

to as “sleeve”). Operations that 

involve removing

part of the stomach are based on 

sound studies that have been 

done for decades with error 

percentage of about 1%. However, 

operations that depend on 

maneuvers through the mouth 

have not proven to be effective 

yet and have poor results.

We have noticed that patients 

are becoming increasingly aware, 

this is good news.

This is because some companies 

are continuously exerting

pressure on practitioners to use 
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Dr. Mohammad Khrais,

Consultant of laparoscopy, 

obesity and metabolic surgery.

There’s no doubt medical 

leadership is not limited by time 

or place; it is more about vision, 

ambition and hard work.

Our guest succeeded in gaining 

the trust of the patients from 

different nationalities and 

backgrounds. With his 

knowledge, gifted fingers and 

hard work, he became a 

prominent figure in the field of

laparoscopic obesity surgery, 

providing possibilities for obese 

patients coming to Jordan to 

achieve their perfect weight. He 

therefore got to the top in

this field, getting his name known 

as a renowned expert in different 

fora, as well as the country of 

Jordan.

Dr. Khrais’s center has acquired 

“The International Federation for 

the Surgery of Obesity and 

Metabolic Disorders (IFSO)” 

accreditation, thanks to God,

and to the hard work of the 

doctor and his staff. This 

accreditation helps in getting a 

global certificate of “Excellence”.

The center also became a 

reference for obesity surgeries.

“My work means a lot to me, I like 

it so much; and I feel proud, 

being able to help people and 

shift their lifestyle to better. I add 

every patient who had a 

successful operation to my list of 

accomplishments”.

A new achievement of Dr. Khrais 

is establishing Al-Kindi hospital,

which meets the highest global 

standards. The hospital includes 

specialized centers one of which 

is for obesity and GIT surgeries.

After he has graduated as a 

medical doctor from the 

University of Jordan, he pursued 

his post graduate studies in UK 

and France. He is a member in 7

internationally-renowned 

organizations, has participated in 

38 scientific courses and more 

than 21 conference across the 

globe, among other activities

throughout 32 years of 

continuous work in service of 

people’s medical needs.

Dr. Khrais is now working in his 

private center, in addition to 

investing in and promoting 

development in Jordan through 

establishing of Al-Kindi hospital 

in Amman which aims to become 

a leading hospital in the region. 

The hospital is distinguished by 

being the largest and the most 

highly-developed center in the 

region in the field of surgeries 

and interventions for obesity, 

vascular surgery, urology and 

orthopedic surgery, among other 

specialties.

Dr. Khrais has a distinctive 

footprint as a leading specialist in 

the field of laparoscopy and 

obesity surgery in Jordan and the 

Middle East. He has performed 

surgery on a number of Arab 

princes, ministers & ambassadors.

It has been the pleasure of Arab 

Heart magazine to have the 

following interview with Dr. 

Khrais:

Arab Heart: Can you tell us more 

about your success story, & how 

you have reached this status as a 

leading laparoscopic & obesity 

surgeon in the region?

Dr. Khrais: First, I want to thank 

Arab Heart magazine for this 

opportunity. I am a graduate of 

University of Jordan, and I’ve 

been among top students in the 

country in high school. I have 

specialized in surgery and got 

the Jordanian

board of surgery. I have then 

moved to the UK and got the 

MRCS and worked in GIT surgery 

in the UK.

 Afterwards I have returned to 

Jordan and worked

for the private sector, it is 

impressive how this field has 

developed since I have finished 

my degree, and development is 

still ongoing.

Medical advancements have been 

made at a very quick pace in the 

last 30 years, on one hand, 

because of new technologies and 

devices and medical and surgical 

practices as well. Every year, 

there is a conference, convened 

in Europe and the US, relevant to 

advancements in the field of 

laparoscope, robotic surgeries 

and other fields of surgery.

I always aim to follow up research

and workshops in Europe. The 

thing is, if we just get satisfied 

with our education, that dates to 

25 years ago, we won’t be able to 

reach this prestigious position; 

this is the case for any doctor 

who wants to fulfill his/her 

ambitions; hard work is a must.

When the person puts a goal 

ahead of him or her, he can invest 

his/her passion and potential to 

achieve what he/she aspires. It is 

not enough now to stick to what 

you have learnt, medicine is 

evolving everyday all over the 

world, let alone new 

technologies.

Arab Heart: You work in the UK, 

and this is no doubt an example 

of success and progress. Would 

you tell us more about this 

experience? 

Dr. Khrais: I have been working in 

the medical sector, since my first 
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Editor`S Letter

Obesity is defined as the medical status in which the 
accumulation of extra fats in the body, leads to negative health 
impacts; and reduces the average expected age of the person. 

Other than obesity attributed to medical conditions, the human 
desire to enjoy different tasty foods is the core of the problem. 
This is especially true for tasty foods that are significantly high in 
fats and sugar.
Strategies for weight loss are very diverse, and continuously 
evolving. For mild and moderate levels of obesity, diet and 
sports would help, however, for certain cases of severe obesity, 
surgery might be the answer.

This is the reason why we see obesity surgeries on the rise, with 
techniques developing day after day; with subsequent more 
diverse options for both doctors and patients. 

It is noteworthy that Jordan, as well as the rest of the region kept 
the global pace since its very beginning, and we now have 
specialized hospitals and clinics in the field. These medical 
centers are well known in the region and across the globe, and 
with their renowned experts; we became on top of medical 
tourism in the field of obesity.

We chose to make obesity the theme of this issue; where we 
have gathered all what you need to know about obesity 
treatments; through interviewing group of the best doctors.

We wish everyone to enjoy health bodies that are always in 
shape.
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