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 المعالجة الخاصة لغير الناطقين بالهولندية في عيادة السمنة الهولندية

تتوفر في عرضنا الحالي فقط معالجات باللغة الهولندية. إذا كنت تريد الخضوع للعالج في عيادتنا رغم ذلك فمن الضروري إحضار 

 ترجمان. 

 عالجنا

يمكن التوجه إلينا للحصول على برنامج عالج بالتوجيه الفردي مع عملية جراحية. ستفقد الكثير من الوزن بفضل العملية. سيساعدك 

نا لتغيير نمط حياتك على تكييف حياتك مع العملية. نتيجة لذلك لن تفقد الوزن فقط إنما ستختفي أيًضا مشاكلك الصحية إلى برنامج

رة حد كبير وستزداد حياتك جودةً. نضمن معًا أن تغيّر نمَط حياتك والنظام الغذائي اليومي تغييًرا إيجابيًا. بهذه الطريقة تستعيد السيط

 على وزنك.

ريقة عملنا فهي متخصصة وضعها الخبراء. في األغلب سوف يقوم معالج واحد دائم بتوجيهك. يمكنك دائًما طلب إجراء أما ط

محادثة مع معالج من مجال آخر، إذا لزم األمر. ويشارك في العالج في الخلفية العديد من الخبراء من مختلف المجاالت، مثل طبيب 

ئي تغذية وخبير تمرين. فريقنا متخصص في عالج السمنة ويتمتع الخبراء بسنوات عديدة باطني وعالم نفسي وجراح وطبيب وأخصا

 من الخبرة. ننظر في جميع العوامل التي تؤثر على وزنك وصحتك. 

ستحقق أفضل النتائج إذا قمنا بإرشادك لفترة أطول من الوقت. تبين هذا من خالل البحوث العلمية. األشهر الخمسة عشر األولى هي 

ألكثر كثافة. بعد ذلك ستعود إلى العيادة كل عام إلجراء فحص طبي، وسنراقب حالتك بهذه الطريقة لمدة أربع سنوات أخرى. خالل ا

 هذه الفترة يمكنك دائًما طلب محادثة إضافية أو االستعانة بنا. نضمن لك بهذه الطريقة فقدان الوزن بشكل دائم. 

 العملية الجراحية 

% من وزنك في وقت قصير نسبيًا. هل تعاني من أمراض أو مشاكل صحية نتيجة 30-25راحة أن تفقد يمكنك من خالل الج

السمنة؟ في هذه الحالة هناك احتمال كبير أن تختفي )إلى حد كبير( بعد العملية. هناك أنواع مختلفة من العمليات. وكل عملية لها 

 إيجابيات وسلبيات مختلفة.

 الشروط

 دد من الشروط لتكون مؤهالً للعملية:يجب عليك استيفاء ع

  يبلغ( مؤشر كتلة الجسمBMI)  أو يبلغ مؤشر 40الخاص بك أكثر من .BMI  وفي هذه الحالة تعاني من 35أكثر من ،

تنتج عن الوزن الزائد. فّكر على سبيل المثال في مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو انقطاع التنفس  مشاكل صحية

 خالل النوم أو آالم شديدة في المفاصل؛ 

 أنت متحمس لتغيير سلوكك؛ 

  عمرك على األقل؛سنة من  18تبلغ 

 .كنت تعاني من الوزن الزائد بشكل خطير لمدة خمس سنوات على األقل 

 باإلضافة إلى ذلك تحتاج إلى إحالة من طبيب األسرة أو األخصائي. 

 االتصال بنا 

أو راجع هنا أين يوجد أقرب مقر.  088-88 32 444لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بنا عبر رقم الهاتف العام 

/https://www.obesitaskliniek.nl/vestigingen.  
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