للمرضى الناطقين باللغة العربية
نحن ال نقدم حاليا ً العالج باللغة العربية .إذا كنت ال تزال ترغب في تلقي العالج لدينا ،فمن الضروري أن تُحضر تُرجمانًا فوريًا.
عالجنا
يمكنك التوجه إلينا للحصول على برنامج عالج مكثف مصحوبًا بعملية جراحية .بفضل العملية الجراحية تفقد الكثير من وزنك.
بمساعدة برنامج تغيير نمط الحياة الخاص بنا ،سوف تتعلم ترتيب حياتك طبقًا للعملية الجراحية .ونتيجة لذلك ،لن ينقص وزنك فقط؛
ولكن ستختفي أيضًا مشاكلك الصحية وستزداد جودة حياتك .سنضمن معًا التغيير اإليجابي في عاداتك الغذائية وعاداتك المعيشية .بهذه
الطريقة يمكنك السيطرة على وزنك مرة أخرى.
طريقتنا محترفة ومتعددة التخصصات .تعدد التخصصات يعني أنك تتلقى النصيحة من خبراء من مختلف المجاالت .سيتم عالجك من
قبل أخصائي األمراض الباطنية ،طبيب نفساني ،جراح ،طبيب ،اخصائي تغذية وخبير في الحركة .هذا الفريق متخصص في عالج
السمنة ولدى المحترفين سنوات عدة من الخبرة.
يمكنك تحقيق النتيجة األفضل إذا قمنا بإرشادك لفترة طويلة .وهذا ما اتضح من البحث العلمي .األشهر الخمسة عشر األولى هي األكثر
كثافة .ثم سنوجهك بعدها لمدة أربع سنوات أخرى .بهذه الطريقة نضمن نقصان وزنك بشكل دائم .أنت لست وحدك .الجلسات مع
المرضى اآلخرين جزء من برنامج العالج لدينا.
العملية الجراحية
يمكن أن تفقد بالعملية الجراحية  ٪ 30-25من وزنك في وقت قصير نسبيًا .هذا يعني  ٪ 75-50من وزنك الزائد .هل لديك أمراض أو
مشاكل صحية بسبب السمنة؟ فإن الفرصة قائمة بأن تختفي بعد العملية الجراحية .هناك أنواع مختلفة من العمليات الممكنة .لكل عملية
جراحية مزايا وعيوب مختلفة.
الشروط
يجب أن تستوفي عددًا من الشروط لتكون مؤهالً إلجراء عملية:
•
•
•
•
•

أن يكون مؤشر كتلة جسمك ( )BMIأعلى من  .40أو مؤشر كتلة الجسم لديك أعلى من  ،35وفي هذه الحالة يجب أن تكون لديك
مشاكل صحية ناتجة عن زيادة الوزن .وذلك كمرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو توقف التنفس أثناء النوم أو شكاوى
المفاصل ال ُمستفحلة؛
أن تكون مستعدًا لتغيير سلوكك؛
لقد حاولت بجدية إنقاص الوزن .لقد تلقيت على األقل ستة أشهر من المساعدة المحترفة (يمكن إثباته) في السنوات الخمس
الماضية؛
أن يتراوح عمرك بين  18و  65عا ًما؛
إنك تعاني من زيادة الوزن لمدة خمس سنوات على األقل؛

أنت تحتاج أيضًا إلى إحالة من طبيبك العائلي أو أخصائك.
االتصال
لمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال بنا عبر رقم الهاتف العام  088-88 32 444أو البحث عن الموقع األقرب إليك عبر العنوان:
https://www.obesitaskliniek.nl/vestigingen/.

