
االسمنة عالجج  مركز 

أأقل ووززننٌٌ 
أأفضل صحةٌٌ 
أأفضل حياةةٌٌ 

BCH_Weight Management_ver_arabic flow.indd   20 3/11/13   11:01:29 AM



ووااالنحناءء ووااملشي. ووقد  أأووااجه صعوبة في ااحلركة  بيني ووبني نفسي، لكنِّي كنت  أأرردد ااالعتراافف بذلك  ررمبا لم  أأوو  ووززني عليّّ  يؤثر  أأددرركك كيف كانن  أأََكن  "لم 
أأخبرووني أأنن ززياددةة االوززنن سببٌٌ ررئيسي في قصر معدلل االعمر ااملتوقع مبقداارر ااثني عشرةة عاما، ووقد منحتني ااجلرااحة ووسيلة جيدةة لعيش حياةة جديدةة، ووااليومم أأقضي 

ًً في االتخطيط لكل ااألشياءء االتي أأنويي االقيامم بها." ووقتاًً مميزاا
مريض أأجرىى عملية حتويل مسارر ااملعدةة
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 إإنن هدفنا في مركز عالجج االسمنة مبستشفى بوبا كروومويل هو مساعدتك 
على االتخلص من االوززنن االزاائد.

إإنن معظم ززووااررنا من ااملرضى قضواا سنوااتت طويلة في محارربة ززياددةة االوززنن، وولعلك مثلهم تُُدرركك متاماًً االتأثيرااتت االسلبية على االصحة جرااءء ززياددةة االوززنن، كما تُُدرركك أأيضا 
أأنن فقداانن االوززنن االزاائد سيجلب لك منافع عدةة من بينها ززياددةة مستوىى تقديركك لذااتك ووتعزيز ثقتك بنفسك.

 
إإننا في مركز عالجج االسمنة نأخذ في ااالعتبارر ظرووفك االشخصية وونعمل سوياًً ملساعدتك على إإنقاصص ووززنك، ووقد يكونن ذذلك عبر إإجرااءء إإحدىى جرااحاتت االسمنة 

االعناية  ااملناسب لك، فستجد عندنا  ااخليارر  باألددووية ألشخاصصٍٍ آآخرين. ووأأياًً كانن  االعالجج  أأوو  ااحلياةة  أأوو عن طريق تغيير منط  للوززنن) بالنسبة لبعض ااألشخاصص،  (إإنقاصص 
لعني. ُُطَّ االفائقة من خاللل فريقٍٍ من ااخلبرااءء اامل

ًً من مستشفى بوبا كروومويل االشهير، فإننا نستفيد من  يتناوولل هذاا االكتيب مقدمة موجزةة عن مركز عالجج االسمنة ووأأنوااعع االعالجج االتي نقدمها. ووبوصفنا جزءءاا
اامتالكك ااملستشفى ملراافق عالجية ووتشخيصية رراائدةة، إإلى جانب طرقق االعالجج ااتلفة ووااخلدماتت ااملساندةة ااملتواافرةة حتت سقفٍٍ ووااحد.

االبريد  للحصولل على مزيدٍٍ من ااملعلوماتت عن مركز عالجج االسمنة أأوو االرغبة في حجز موعد، يُُرجى ااالتصالل بنا على االرقم 1055 169 0800 أأوو مرااسلتنا عبر 
. . اااللكترووني: 

نحن نتفهم أأنن ااتخاذذ ااخلطوةة ااألوولى نحو حتديد أأوولل موعد قد يكونن صعبا، وومع ذذلك نأمل أأنن تُُشجعك قصص االنجاحح االتي تقرأأها في هذاا االكتيب على ااتخاذذ هذهه 
ااخلطوةة، وونتطلع من جانبنا إإلى أأنن نكونن قاددررين على مساعدتك.

لالتصالل بأحد أأعضاءء فريق مركز عالجج االسمنة، يُُرجى ااالتصالل على 

 

اااللكترووني:  االبريد   االرقم 1055 169 0800 أأوو مرااسلتنا عبر 
.
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االطاقة ووكنت مصابة مبرحلة ما قبل مرضض  باإلررهاقق ووفقداانن  االعامم ووأأشتكي من مشاكل كثيرةة، ووكنت أأشعر  أأززوورر طبيبي  "كنت 
ًً، وولكن كيف ميكنني ذذلك؟  االسكر. ووكانن االطبيب االعامم دداائماًً ما يخبرني بأنه يتعني علي إإنقاصص ووززني قبل أأنن تزدداادد حالتي سوءءاا

لقد ززاادد ووززني بشدةة، ووكانت إإررااددتي إلنقاصص االوززنن منعدمة.

وومنذ أأنن أأجريت لي االعملية قبل عامم، أأصبحت حياتي االصحية ووااملهنية وواالشخصية جيدةة. وولنكن صاددقني، فاألشخاصص االبدناءء 
يُُحكم عليهم بشكل سلبي حتى قبل أأنن ينطقواا كلمة ووااحدةة. لقد فقدتت ٣٥ كجم من ووززني وواانخفض مقاسي من ٢٢ إإلى ١٢، 

ووأأصبحت بالتأكيد بعيدةة عن ااإلصابة بالسكريي مفعمة بالطاقة وواالنشاطط وومليئة بالثقة. إإنه أأفضل ااستثمارر في حياتي."

مريضة أأجرتت عملية تكميم للمعدةة
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مشكلة االوززنن
ًً منذ  قد يصبح االشخص بديناًً في أأيي مرحلة عمرية ووألسبابب مختلفة، ووررمبا كانن ووززنك ززاائداا
طفولتك، إإذذاا كنت اامرأأةة قد يزيد ووززنك بعد ااحلمل. ووقد يزدداادد ووززنك تدرريجياًً مع مروورر االوقت، أأوو 

نتيجة مشكلة صحية أأوو عاطفية.

ًً بالغاًً على  أأياًً كانن سبب ززياددةة ووززنك، تبقى حقيقة ووااحدةة ووهي أأنن ززياددةة االوززنن ميكن أأنن تسبب ضررراا
صحتك ووتؤثر على نوعية حياتك من نوااحي متعدددةة.

االبياني ملؤشر كتلة ااجلسم  االرسم  (اانظر  ااملتوقع أأقصر  االبُُدناءء يكونن عمرهم   إإنن ااألشخاصص 
في نهاية هذاا االكتيب) باإلضافة إإلى ااررتفاعع معدلل إإصابتهم بأمرااضض خطيرةة؛ منها مرضض 

االسكر، وومشاكل االقلب وواالرئتني، ووااررتفاعع ضغط االدمم، ووااررتفاعع نسبة االكولستروولل، وواالربو، وواالعقم، 
ووآآالمم ااملفاصل، ووتوقف االنفس أأثناءء االنومم. كما أأنن ززياددةة ووززنك تؤثر على مظهركك االعامم، ووبالتالي تؤثر 

على حالتك االنفسية.

ثمة فواائد عديدةة للتخلص من االوززنن االزاائد، على سبيل ااملثالل سيتحسن ضغط االدمم، ووينخفض 
مستوىى االكولستروولل، وويقل شعورركك بألم ااملفاصل، وولو كنت مصاباًً بالسكر ستلحظ حتسناًً 

ًً. ناهيك عن أأنك قد تشعر بسعاددةة أأكبر مبظهركك مما يكونن  ًً في حالتك أأوو يختفي ااملرضض متاما كبيراا
له أأثرٌٌ كبير في تعزيز االثقة بنفسك.
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ااحتياجاتك، حتدياتك، ووأأهداافك
عندما نبدأأ معك برنامج إإنقاصص االوززنن، سنضع دداائماًً في ااعتباررنا أأنك حالة خاصة محاطة مبجموعة من االظرووفف وواالتحدياتت، لذلك سيكونن مفتاحنا ملساعدتك على 

االتخلص من االوززنن االزاائد هو فهمنا االكامل لشخصيتك ووأأسلوبب حياتك.

نقدمم ثالثة براامج مختلفة:

عياددةة منط ااحلياةة
باألددووية االتخسيس  عياددةة   

ااملعدةة) ااملعدةة، ووعملية حتويل مسارر  ااملعدةة، ووعملية تكميم  رربط  (مثل عملية  باجلرااحة  عياددةة عالجج االسمنة   

ووغالباًً ما تعني هذهه االوسائل االعالجية تغيرااتت كبيرةة في منط ااحلياةة، لذلك سنتحدثث معكم بصرااحة ووووضوحح عما يشمله ذذلك. ووسنعطيك تقييماًً صحياًً كامال 
يشمل فحصاًً ذذهنياًً بوااسطة طبيب نفسي، ووسيساعدكك ذذلك على ااختيارر االبرنامج ااألنسب لك.

ووستجدوونن ددااخل هذاا االكتيب إإشاررااتت إإلى مؤشر كتلة ااجلسم. يدلل مؤشر كتلة ااجلسم على كمية االدهونن في جسمك وويوضح ما إإذذاا كانن ووززنك مناسباًً لطولك أأمم 
ال. إإذذاا لم تكن على علمٍٍ مبؤشر كتلة ااجلسم ااخلاصص بك، ميكنك ااحلصولل عليه من ااجلدوولل ااملدررجج في نهاية هذاا االكتيب.

االوززنن،  إإنقاصص  االدعم ااملستمر من قبل فريق  أأنه من خاللل  أأعلم  ااملناسبة، وولكني  ااألغذية  ًً ااختيارر  ااأليامم يكونن من االصعب بل من االصعب جداا "في بعض 
سأووااصل االنجاحح ووأأصبح أأكثر ررشاقة ووصحة."

مريض أأجرىى عملية حتويل مسارر معدةة
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عياددةة منط ااحلياةة
هذهه االعياددةة مخصصة لألشخاصص االذين يريدوونن االتخلص من االوززنن االزاائد عن طريق تغيير منط حياتهم؛ ووتستوجب تلك االطريقة االتزااماًً ملدةة ستة أأشهر، 

 

ووهي بشكل عامم أأفضل ووأأنسب طريقة لألشخاصص االذين يتطلعونن إلنقاصص ١٠٪ من ووززنهم ااألوولي.

سوفف تستفيد من برنامج ااملستشفى االذيي يديرهه أأخصائي في حمياتت االتخسيس، وواالذيي سيقدمم لك برنامجاًً خاصاًً ملدةة ستة أأشهر يناسب أأهداافك ااخلاصة.

سيشمل ذذلك االبرنامج:

االعاددااتت االغذاائية ووتقدمي نصيحة محدددةة حولل كيفية تغيير هذهه  نقاشاًً حولل عاددااتك   
االغذاائية مشوررةة ووااضحة للحمية   

ااملزيد لتحسني صحتك االرياضي ووتقدمي ااملشوررةة حولل كيفية عمل  تقييم لنشاطك   
االقدمية االسلوكك  أأمناطط  نصائح لتغيير منط ااحلياةة بشكل عامم ليحل محل   

االوززنن إإنقاصص  تناوولل عالجج  ااالعتبارر  إإذذاا كانن يتعني عليك ااألخذ بعني  تقييماًً ملعرفة ما   
ددعم وومشوررةة مستمرةة من أأخصائي ااحلمية لدينا  

االتحويل ألقسامم ووخدماتت أأخرىى عند ااحلاجة  

االعالجج باألددووية
تتوفر االعديد من ااألددووية ملساعدتك على االتخلص من ووززنك االزاائد. ووسيقدمم فريقنا االنصيحة لك بشأنن ما إإذذاا كانن االعالجج باألددووية سيكونن مناسباًً لك ثم يوضح لك 

ااخلياررااتت ااملتاحة أأمامك.

تتناوولل أأحد هذهه ااألددووية مع االوجباتت حيث مينع هضم حواالي ٣٠٪ من االدهونن ااملوجوددةة في االوجبة. ووبتقليل عددد االسعرااتت ااحلرااررية االتي ميتصها جسمك ستستطيع 
إإنقاصص ووززنك. ووحتقق هذهه ااألددووية أأفضل االنتائج عند ااستخداامها باستمراارر بجانب مماررسة االرياضة يومياًً وواااللتزاامم بحمية قليلة االسعرااتت. كما توجد أأنوااعع أأخرىى من 

ااألددووية االتي تقلل االشهية.

ملحوظة: يناسب االعالجج االدوواائي عموماًً ااملرضى االذين يكونن لديهم مؤشر كتلة ااجلسم أأعلى من ٣٠، على أأال يكونن االشخص يعاني من أأمرااضض أأخرىى، أأوو للمرضى االذين يكونن مؤشر كتلة ااجلسم لديهم 
أأعلى من ٢٧ لكنهم يعانونن من نوععٍٍ ووااحدٍٍ أأوو أأكثر من ااألمرااضض مثل أأمرااضض االقلب أأوو االسكر.

BCH_Weight Management_ver_arabic flow.indd   14 3/11/13   11:01:17 AM



BCH_Weight Management_ver_arabic flow.indd   13 3/11/13   11:01:17 AM



عالجج االسمنة باجلرااحة
تُُعد ااجلرااحة إإحدىى عالجاتت االسمنة ذذااتت االشهرةة وواالفاعلية ااملتزاايدةة. فإذذاا لم تنجح ااحلمية وواالرياضة ووااألددووية في إإنقاصص ووززنك، فقد 

تفكر في ااجلرااحة لتحقيق هدفك.

هناكك أأنوااععٌٌ عديدةة من ااجلرااحة ااملتاحة لدينا، ميكننا مناقشة ااجلرااحة ااألكثر مالءءمة لك.

عملية حتويل مسارر ااملعدةة هي جرااحة لتصغير حجم ااملعدةة ووتقصير طولل ااألمعاءء االدقيقة.

عملية رربط ااملعدةة ووهي جرااحة باملنظارر لتقليل قدررةة ااستيعابب معدتك، وويشمل ذذلك رربط حزاامم قابل للنفخ حولل ااجلزءء االعلويي من 
ااملعدةة. ووهذاا ااحلزاامم يقلل من سرعة حتركك االطعامم إإلى معدتك، مما يجعلك تشعر باالمتالءء سريعاًً وويقلل من االكمية االتي ترغب في 

أأكلها.

عملية تكميم ااملعدةة تتضمن هذهه ااجلرااحة إإززاالة جزءء من ااملعدةة بحيث يصبح ااجلزءء ااملتبقي على هيئة أأنبوبب طويل ررفيع ووهذاا يعني 
شعورركك باالمتالءء بوقت أأسرعع وولفترةة أأطولل ووبالتالي تأكل كمية طعامم أأقل.

االتفاصيل حولل  يُُرجى ااالتصالل مبركز عالجج االسمنة على االرقم 1055 169 0800 إإذذاا كنت ترغب في ااحلصولل على مزيدٍٍ من 
ااألنوااعع ااتلفة لعالجج االسمنة باجلرااحة.
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االطريق االصحيح لتحقيق ذذلك. لقد نقص محيط خصريي ووأأصبحت  ااملزيد لكني أأسير على  أأمامي  ززاالل  ااآلنن، ووال  للموااززين) حتى  (ووفقاًً  "فقدتت ٢٨ كجم 
مالبسي االقدمية فضفاضة ووأأشعر بحيوية أأكثر مقاررنةًً باملاضي. ووأأشير إإلى أأنن االعالجج االذيي حصلت عليه من ددكتورر أأحمد ووفريقه ال ميكن أأنن يُُضاهى، وواالشيءء 

االوحيد االذيي أأندمم عليه حالياًً هو أأنني لم أأفعل ذذلك منذ ززمنٍٍ طويل."
مريض أأجرىى عملية رربط معدةة

يد  بإجرااءء ااجلرااحة على  ااألوولى. وومنحني ذذلك حياةةًً جديدةة ووأأشعر بسعاددةة غامرةة، أأووصي من أأعماقق قلبي  االستة أأشهر  ووززني خاللل  أأكثر من ٣٨٪ من  "فقدتت 
االدكتورر أأحمد."

مريض أأجرىى عملية تغيير مسارر ااملعدةة

ااحلياةة مرةة أأخرىى." االتي منحتني  ااملعدةة منذ ستة أأشهر وونصف، وومنذ ذذلك ااحلني فقدتت حواالي ٤١ كجم، ووهذهه ااجلرااحة هي  "أأجريت عملية تغيير مسارر 
مريض أأجرىى عملية تغيير مسارر ااملعدةة
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االقراارر ااجلرااحي
إإذذاا كنت تُُفكر في إإجرااءء جرااحة، فإنن ااستشارريي جرااحة االتخسيس لدينا سيقدمونن ررأأياًً مخلصاًً عن مدىى مالئمة حالتك إلجرااءء 

جرااحة االتخسيس، أأخذوونن في ااالعتبارر أأنن صحتك ووسالمتك هي ااألوولوية ااألوولى لديهم.

رىى باستخداامم ااملنظارر ااجلرااحي. وويتميز ااستشارريونا بقياددةة االدكتورر  جديرٌٌ بالذكر أأنن جميع عملياتت االتخسيس باجلرااحة لدينا جتُُ
 ااحمد بأنهم خبرااءء في مجالهم ووميتلكونن خبرةة جرااحية كبيرةة في هذهه االعملياتت، وويدعمهم في ذذلك أأخصائي تخدير متخصص 

رىى بصوررةة منتظمة في ااملستشفى، حيث منتلك سجال يتميز  في عملياتت جرااحاتت االسمنة . جديرٌٌ بالذكر أأنن جرااحة االتخسيس جتُُ
بالسالمة االعالية وواالنتائج ااملمتاززةة.

ميكن إإجرااءء جرااحة رربط ااملعدةة ضمن جرااحاتت االيومم االوااحد أأوو من خاللل ااملبيت ليلة ووااحدةة في ااملستشفى. لكن في حالة ااجرااءء 
جرااحة تغيير مسارر ااملعدةة أأوو عملية تكميم ااملعدةة فستحتاجج بشكل عامم للمبيت ليلتني في ااملستشفى.
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ررعاية ااستثنائية
نسعى دداائماًً في مستشفى بوبا كروومويل لتقدمي أأفضل مستوياتت االعناية باملرضى.

كما أأنن فريق مركز عالجج االسمنة يتميزوونن بالودد ووااللطف، ووباإلضافة إإلى ااملعرفة ووااخلبرةة االعالية. نضمن لك ااحلصولل على االوقت االكافي ووااملعلوماتت االتي حتتاجها 
التخاذذ االقرااررااتت االتي ستُُعتبر شديدةة ااألهمية بالنسبة لصحتك في ااملستقبل.

كما نضمن لك ااحلصولل على ددعم وومساندةة االفريق طواالل االبرنامج؛ إإلي جانب خبرتهم االوااسعة، هذاا باإلضافة إإلى مجموعة ووااسعة من االعالجاتت ااإلضافية االتي قد 
جتدها مفيدةة مبا في ذذلك براامج االتأهيل االرئويي لألشخاصص االذين يعانونن من صعوبة في االتنفس. 

إإذذاا قرررتت إإجرااءء جرااحة، ميكنك أأنن تثق في خبرةة االفريق االطبي؛ فسالمتك ووصحتك هي أأوولى أأوولوياتهم، كما أأنهم يسعونن ووبجهد لتحقيق أأقصى ددررجاتت االنجاحح في 
عمليتك ااجلرااحية، آآخذين بعني ااالعتبارر أأهمية االعناية بك في فترةة قبل ووبعد ااجلرااحة. وويعمل بجانب هذاا االطاقم من ااجلرااحني طاقمٌٌ آآخر من ممرضاتت االتخسيس ذذووااتت 

ااخلبرةة االعالية.

إإننا كمستشفى Bupa Cromwell نستثمر ووباستمراارر في أأحدثث االتقنياتت االطبية، ووتساهم أأجهزةة وومعدااتت االتشخيص وواالعالجج االراائدةة االتي نستخدمها في 
تعزيز قدررااتنا ووخصوصا في االتخصصاتت ااألرربعة لدينا: االقلب وواالسرطانن ووااألطفالل ووااجلرااحة. فإذذاا كنت تعاني من مشاكل صحية متعلقة بزياددةة االوززنن، فتأكد أأنك 

تتلقى االعالجج في مستشفى ذذااتت إإمكانياتتٍٍ هائلة ميكنها توفير أأفضل أأنوااعع االرعاية حتت سقفٍٍ ووااحد.
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أأفضل هدية في عيد ميالدد...
ااقتربت من ااالحتفالل بعيد ميالدديي في هذاا االسن  ااألرربعني، لكن عندما  تبدأأ عند سن  ااحلياةة  أأنن  "يقولونن 

بداا مستقبلي يائساًً في ااحلقيقة؛ فبعد حياةةٍٍ طويلة من ااملوااظبة على ااحلمية االغذاائية ووفقداانن االوززنن 
ًً (١٩٧ كجم).  ووااكتسابه من جديد، اانتهى بي ااملطافف ليكونن طولي ٥٫٢ قدماًً (١٥٢ سم) ووووززني ٣١ حجراا

وومثل االعديد غيريي، أأخفيت هذاا االيأسس ووااحلزنن بشخصية مبتهجة وواابتسامة مشرقة، لكن لم أأستطع إإخفاءء 
تلك االقائمة ااملتزاايدةة من ااملشاكل ااملرتبطة بزياددةة ووززني؛ فاأللم ااملفزعع في ظهريي وورركبتي كانن يعني أأنني لم 

 ًً أأعد قاددررةة على االوقوفف ألكثر من ددقائق معدووددةة، ووغداا ااملشي مؤملاًً بشدةة ووصعباًً للغاية لدررجة أأنني كنت ناددرراا
ما أأغاددرر منزلي.

شاهدتت براامج تليفزيونية عديدةة حولل جرااحة عالجج االسمنة، ووكنت أأشعر بالغيرةة االشديدةة عندما أأقرأأ عن 
ًً ووااستطاعواا االتخلص منه لألبد. ااجنذبت بشدةة لذلك، لكن أأصابني بعض ااخلوفف  أأشخاصص فقدوواا ووززناًً كثيراا
ألنني علمت أأنن إإجرااءء أأيي نوعع من ااجلرااحاتت ملن هم في مثل حجمي سيكونن له مخاطرهه، وولكن ذذلك لم يكن 

مصدرر قلقي، كانن ااملهم هو أأنه كيف ميكنني االعيش بقية حياتي ددوونن أأنن أأكونن قاددررةة على تناوولل حجم االوجبة 
ًً؟ كانن االطعامم صديقي وومصدرر ررااحتي لكنه في االوقت ذذااته كانن أألد أأعداائي ووسبب تدهورر  ااملناسب مجددداا

ًً فاصالًً، حيث كانت االهدية ااملميزةة االتي قرررتت أأنن  حالتي. لذلك ااتخذتت في عيد ميالدديي هذاا االذيي ال يُُنسى قراارراا
أأميز بها عيد ميالدديي هي عملية تكميم ااملعدةة.

ووبعد مروورر خمسة أأشهر، كيف تبدوو ااألمورر؟ كانن االطعامم ال يفاررقق تفكيريي، لكنه لم يعد ااآلنن يشغل بالي 
على ااإلطالقق؛ بداا ااألمر ووكأنه عبءءٌٌ كبيرٌٌ اانزااحح عن كاهلي. ال توجد أأنوااعع طعامم ال ميكنني االتحكم فيها، 
 .ًً ووأأتناوولل كمية بسيطة للغاية جتعلني أأشعر بالشبع االتامم لدررجة أأنني ال أأشعر باحلرمانن أأوو ااجلوعع أأبداا

ووبالفعل اانخفض ووززني عشرةة أأحجارر وونصف (٦٧ كجم) ووال ززاالل ووززني ينخفض. ووااآلنن ميكنني ااملشي ووصعودد 
ًً ووقياددةة سياررتي وواالنومم في فرااشي وواالنومم ملدةة سبع ساعاتت متوااصلة ألوولل مرةة منذ سنوااتت.  االسلم مجددداا
كما ااكتسبت طاقة وونشاطط ووحيوية كبيرةة لدررجة أأنن كل من حولي مبهوررين من هذاا االتغير االشديد االذيي 

طرأأ علي، ووااآلنن ميكنني االقيامم ببعض االتماررين االرياضية وويزدداادد نشاطي ووقوتي يوماًً بعد يومم.

لقد كانت بحق أأفضل هدية متنيتها على ااإلطالقق، وويرجع االفضل في ذذلك للدكتورر أأحمد ووفريقه. ووااآلنن 
أأصبحت أأؤؤمن باملقولة االشهيرةة تبدأأ ااحلياةة عند سن ااألرربعني."

مر يضة أأجرتت عملية تكميم للمعدةة
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االفريق
يتألف فريق االتخسيس ااخلبير لدينا من جرااحي سمنة ووأأخصائيي تخدير جلرااحاتت االسمنة ووأأطباءء نفسيني ووممرضاتت متخصصاتت ووأأخصائيني في ااحلمية االغذاائية 

لعالجج االسمنة.

كبير ااجلرااحني: االدكتورر أأحمد رر. أأحمد حاصل على بكالورريوسس االعلومم مع مرتبة االشرفف، ووحاصل على ززمالة ااجلرااحة 
االعامة من ااجلمعية اامللكية للجرااحني االبريطانيني.

وويعمل االدكتورر أأحمد كاستشارريي في جرااحة ااجلهازز االهضمي ووااملنظارر وواانقاصص االوززنن. ووبجانب عمله في مستشفى بوبا كروومويل، فإنه كبير جرااحي ووحدةة جرااحاتت 
.( االتخسيس وواالتمثيل االغذاائي في أأمانة ااخلدماتت االصحية االقومية في أأمبريالل كوليدجج للرعاية االصحية (    

تلقى االدكتورر أأحمد تدرريبه في ااجلرااحة االعامة للجهازز االهضمي ووااملعدةة في كلٍٍ من اامللكة ااملتحدةة وواالوالياتت ااملتحدةة ااألمريكية، مبا في ذذلك سنة ززمالة في جرااحة 
ااملناظير ووجرااحة االتخسيس في ااملركز االطبي بجامعة ررووشستر بنيويورركك، ووهو أأحد ااملرااكز االعاملية االراائدةة في مجالل جرااحاتت االتخسيس. كما أأنه يشارركك بفاعلية 
ااألمريكية جلرااحي ااجلهازز  )، ووعضو ااجلمعية  في مجالل أأبحاثث جرااحة االتخسيس ووعضو في ااجلمعية ااألمريكية جلرااحاتت االتخسيس وواالتمثيل االغذاائي (

). ووقد حصل االسيد  )، ووجمعية جرااحة االسمنة االبريطانية ( )، ووعضو جمعية جرااحي ااجلهازز االهضمي االعلويي ( االهضمي ووااملناظير (
االتي تتقدمم للحصولل على ددررجة  ااملرااكز  االتي تتفقد  ااخلبرااءء  )، ووهو عضوٌٌ في هيئة  أأحمد عامم ٢٠٠٧ على منحة ددررااسة من ااالحتادد االدوولي جلرااحة االسمنة (

االتميز". "مركز 

ووززمالة  االطب ووااجلرااحة،  كبير أأخصائيي االتخدير: االدكتورر جوناثانن كاززنز، ااحلاصل على بكالورريوسس علومم، ووبكالورريوسس 
االكلية اامللكية ألطباءء االتخدير باجنلتراا

لة خصيصاًً لهذاا االغرضض تسمح بالعوددةة االسريعة للقدررةة االكاملة  تخصص االدكتورر كاززنز في االتخدير ااخلاصص بجرااحاتت االتخسيس، ووقد اابتكر حزمة تخدير مفصّّ
.ًً على ااحلركة ووووظائف االتنفس للمرضى االذين يكونن مؤشر كتلة ااجلسم عندهم مرتفعا

وويعكف كاززنر حالياًً على إإجرااءء أأبحاثث عن االتجلط االذيي يالززمم جرااحاتت االتخسيس في مركز أأمبريالل كوليدجج للرعاية االصحية، ووهو مسؤووللٌٌ عن سبل االرعاية 
ااملشتركة بعد إإجرااءء االعملياتت. ووبصفته مؤسساًً جلمعية أأطباءء تخدير جرااحاتت االتخسيس في ااململكة ااملتحدةة، فهو مشتركك في ااملشارريع ااحمللية وواالقومية 

االراامية لتحسني خدماتت االتخدير ااخلاصة بجرااحاتت االتخسيس في أأررجاءء ااململكة ااملتحدةة.

االذيي  االوقت  لتوااجديي معهم هو  باالررتياحح  االتخسيس. ما جعلني أأشعر  رراائدوونن في مجالل جرااحاتت  للغاية ووهم  "إإنه فريقٌٌ من ااألطباءء ااحملترفني 
".ًً منحوني إإياهه، وولم يترددددوواا في إإجابة أأيي سؤاالل مهما كانن يبدوو غبياًً أأوو سخيفا

مريض أأجرىى عملية تكميم للمعدةة
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اامللكية  بالكلية  وواالعضو  االطب ووااجلرااحة،  كبير ااألطباءء االنفسيني: االدكتوررةة سامانثا شولتز ااحلاصلة على بكالورريوسس 
لألطباءء االنفسيني، ووااحلاصلة على ددبلومم االعالجج االسلوكي ااملعرفي.

االدكتوررةة شولتز هي ااستشاررية نفسية فخرية ووززميلة في ااحتادد وويلكومم لتمويل ااألبحاثث في قسم جرااحة االتخسيس وواالتمثيل االغذاائي في أأمانة ااخلدماتت االصحية 
االقومية في مستشفى أأمبريالل كوليدجج للرعاية االصحية ووووحدةة ررووبرتت ستينر للتصوير بالرنني ااملغناطيسي، وومستشفى هامرسميث، وواالكلية اامللكية في لندنن. 

ووتقدمم شولتز تقييماتت متخصصة وواالدعم للمرضى االذين يجروونن جرااحاتت االتخسيس. 

تخرجت االدكتوررةة شولتز من جامعة ستيلنبوشش ووأأكملت تدرريبها االعالي ااملتخصص في جامعة سانن جوررجج في لندنن ووحصلت على تدرريب متخصص في إإددااررةة ااملرضى 
ااملصابني باضطرااباتت في تناوولل االطعامم، وومنذ عامم ٢٠٠٦ تخصصت فقط في عالجج االسمنة. كما تدرربت على عدةة طرقق للعالجاتت االنفسية تشمل تقنياتت االسلوكك 

ااملعرفي وواالتحليل ااملعرفي ووتقنياتت ااملساعدةة االذااتية ااملوجهة لدعم ااملرضى االذين يستخدمونن االغذااءء كماددةة لتنظيم االعوااطف بعد جرااحة اانقاصص االوززنن.

ريي شولتز أأبحاثث في مركز االبحوثث االطبية مبركز االعلومم االطبية ووأأمبريالل كوليدجج لندنن حولل تغيرااتت االشهية االتي تتبع جرااحة اانقاصص االوززنن باستخداامم االتصوير  ووجتُُ
االوظيفي بالرنني ااملغناطيسي، كما قامت بنشر أأبحاثث في ااالتت اااززةة علميا حولل ااضطرااباتت االتغذية وواالسمنة.

أأووددوونيل ااملمرضة: كاررين 
كايرنن أأووددوونيل هي ممرضتنا ااألوولى ااملتخصصة في مجالل جرااحاتت االسمنة ووإإددااررةة االتخسيس ووهي خبيرةة في مجالها وولديها خبرةة ااكثر من ١٤ عاماًً في مجالل جرااحاتت 

ااجلهازز االهضمي (إإنقاصص االوززنن ووسرطانن ااجلهازز االهضمي االعلويي، جرااحاتت االبنكرياسس وواالكبد ووااملرااررةة، ووجرااحاتت االقولونن ووااملستقيم) ووقد ززااررتت عدةة مرااكز جلرااحاتت 
االسمنة عبر أأووررووبا ووحصلت على ددووررااتت بها.

ووتقومم كاررين بعملياتت تعديل ررباطط ااملعدةة ووتشكل جهة ووصل ررئيسية بني ااملرضى ووهذهه ااخلدمة، ووتُُقدمم ااملشوررةة وواالدعم للمرضى ووااألقارربب وواالقائمني بالرعاية، ووميكنها 
من خاللل معرفتها ااملتخصصة االتنسيق مع ااملماررسني االعموميني ووغيرهم من ممتهني االرعاية االصحية بالنيابةًً عنكم.

 

أأخصائية ااحلمية االغذاائية: كانديس بوفيل تايلورر
كانديس بوفيل تايلورر هي أأخصائية ااحلمية االغذاائية ااالكلينيكية وومتخصصة في مرضض االسكريي ووإإددااررةة إإنقاصص االوززنن. ووبجانب عملها مع ااملرضى في مركز إإددااررةة االوززنن 

مبستشفى بوبا كروومويل، فقد قضت أأكثر عشر سنوااتت في مستشفى هامرسميث بلندنن، سوااءءٌٌ على ااملستوىى االطبي أأوو ااملستوىى االبحثي. 

ووتقدمم كانديس مشوررااتت عديدةة للمرضى حولل ااألمناطط االغذاائية االسليمة ووتدعم مرضى جرااحاتت إإنقاصص االوززنن قبل إإجرااءء االعملية ووبعدها.
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بياناتت ااالتصالل
ميكنكم ااالتصالل بفريق مركز عالجج االسمنة عبر االهاتف أأوو االبريد اااللكترووني:

هاتف: 1055 169 0800
. االبريد اااللكترووني: 

أأوو ميكنكم حتديد موعد ززياررةة للدكتورر أأحمد باالتصالل بفريق موااعيد ااملستشفى على االهاتف: 5700 7460 020.
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