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السمنة
بيتا بلوس



مفهوم البيتا بلوس
السمنة

يئس وخوف مرضى السمنة
الكل يعرف خوف ويئس مرضى السمنة واالمراض 
المتعددة المصاحبة له. لحسن الحظ يوجد  اليوم 

عالج فعال ضد السمنة. نوفر لمرضى السمنة  مركز 
خاص  متعدد االختصاصات وفريق مؤهل و خبير 
الذي يوجهكم ويعالجكم.العرض الذي نقدمه ببيتا 

كلينك بلوس يتكون من استشارة وتوجيه عميق، 
تشخيص شامل وعالج فردي سريع.

هنا يتم اجراء عالج خارجي وداخلي بدون تعقيدات 
لتوفير جو مريح لعالج مرضى السمنة. المريض 
يستفيد من العالج كامال في مستشفى واحدة، 

تشخيص وعالج االمراض المصاحبة مهم كذلك مع  
تخفيض الوزن و عمليات شد الجسم المترهل بعد 

خسارة الوزن. نوفر طوال فترة العالج موظف مختص  
لالجابة عن كل تساؤالتكم.



العالج

تتقن البيتا كلينك عمليات تصغير المعدة „تكميم 
المعدة „، جراحة المجازة المعدية، مجرى تحويلي 

صغير، زراعة بالون المعدة بالمنظار.

زراعة  بالون المعدة
27,0kg/بالون المعدة ممكن ان يكون اكبر من

m² منسب لكتلة الجسم. هذا البلون صغير وناعم 
من السلكون وممتأل بمحلول الملح الذي يوضع 

في المعدة لوقت مؤقت. بالون يمأل المعدة جزئيا 
ويعطي احساس بالشبع. وبذلك يستطيع المرضى 

تغير عادات اكل الطعام بكثرة واالستمرار على ذلك 
حتى بعد ازالة البالون والحفاظ على الوزن الناقص.  

يمكن ان يفقد المرضى من15 الى 20 كيلوجرام.

تكميم المعدة
خالل عمليات تكميم االمعاء يتم ازالة جزء كبير من 
المعدة واليتبقى سوا جزء صغير من المعدة شكله 

كلخرطوم.
الجزء المتبقي من المعدة يستطيع تلقي القليل 
من الطعام والمريض يشبع بسرعة. فالجزء الذي 

تتم ازالته من المعدة  هو المكان الذي يتكون فيه 
هرمون جريلين الذي يعطي احساس بالجوع. بهذا 

يتم نقص االحساس بالجوع القوي.

المجازة المعدية
في عملية المجازة المعدية يتم دمج االنزيمات 

الهاضمة وسوء االمتصاص.
يتم تقسيم المعدة وينتج عن ذلك حقيبة معدة 

صغيرة ,واخرى كبيرة عباره عن جزء متبقي فعال من 
المعدة.

حقيبة المعدة يمكنها استقبال القليل من الطعام 
فتمأل بسرعة وبذلك تنشط المستقبالت العصبية 

التي تبعت اشارات تنبيهية للدماغ بالشبع. المرضى 
يشعرون بالشبع بسرعة ولمدة طويلة.

من غير هذا يتم تحويل اتجاه االمعاء الدقيقة لكي ال 
تصل العصارات الهضمية من المرارة والبنكرياس الى 

االكل اال بعد ان يتجاوز جزء من االمعاء الدقيقة. جزء 
من المواد الغدائية والسعرات الحرارية ال يتم هضمها 

بل تخرج من الجسم عن طريق البراز.

تكميم المعدة

الجزء الذي سوف 
تتم ازالته من 

المعدة  

المجازة المعدية

جزء متبقي 
فعال من 

المعدة

حقيبة المعدة



فريقكم العايل الكفاءة

البرفسور اندرياس تيغالر

طبيب جراحة البطن واختصاصي في  جراحة تصغير المعدة. اول 
Focus طبيب في مجاله في المانيا حسب مجلة

الدكتور يوف بيتز

طبيب جراحة البطن، اختصاصي في جراحة تصغير المعدة.

الدكتور تروف ايفا فولف

اختصاصية التغدية و المديرة المختصة في تصغير المعدة 
والسمنة.

الدكتور دانيال زتاله
طبيب اختصاصي في التجميل والجراحة التجميلية.

كارمن فارجل
طبيبة اختصاصية في طب النفس ،العالج النفسي، الطب الفيزيائي والطب التأهيلي وطب االلم.

بروفسور اوتو شڤاب
طبيب الباطنية والقلب، التدخل الجراحي القلبي.

الدكتورة كاترين الزابيت ڭاي هبلمان
دكتورة في الطب العام، اختصاصية في التغدية.

الدكتور ماركوس كلينڭنبرڭ
طبيب اختصاصي في العظام والرياضة الطبية.

الدكتور زايبت
صيدلي ومختص في علم الجينات.

بروفسور سفن  شينه
طبيب الباطنية، علم الغدد الصماء و علم داءالسكري.



عب ء ومشاكل الوزن 
الزائد

عالجات متعددة للسمنة
السمنة المرضية التعني فقط زيادة 

الكيلوات في الميزان ولكن كذلك سنوات 
من التعب الجسدي والنفسي. السمنة 

تسبب كذلك امراض اخرى كضغط الدم، داء 
السكري، انِْقطاُع النََّفِس اثناء النوم وخشونة 
المفاصل. التاتير على مستوى الحياة اليومية 

يكون كبير جدا. تبدا هذه المشاكل من 
الصحة الجسدية تليها الصحة النفسية 
وصوال الى االنطواء على الذات وقصر 

متوسط العمر.

اسباب السمنة ممكن ان تكون وراثية )جينية( 
او من طريقة التغذية. مرضى السمنة ياكلون اكل 

غير صحي و اليمارسون الرياضة. الضغط واالرهاق 
واالمراض النفسية كذلك تسبب السمنة.

في السنوات االخيرة تم تاكيد الكثير من الطرق لعالج 
مرضى السمنة بتعاون بين االطباء و االختصاصين 

النفسين. في المستشفى الخاص الدولي بيتا كلينيك 
يتعاون كل من االطباء المختصين في السمنة و 
اختصاصي التغدية و النفس في معالجة مرضى 

السمنة بطرق مختلفة.



لمزيد من المعلومات و الخذ موعد يمكنكم االتصال على االرقام الثالية او القدوم الى العنوان الثالي:

الخدمة و العنوان

Beta Klinik GmbH

 Die Internationale Privatklinik 

Joseph-Schumpeter-Allee 15

Bonn 53227

+49228909075-0 الهاتف: 
+49228909075-11 التلفاكس: 

info@betaklinik.de االميل: 
www.betaklinik.de ويب: 

فكرة البيتا بلوس

ككلينك متعدد االختصاصات نوفر لكم في البيتا كلينك بلوس مجموعة 
من العالجات المراض و اعراض مختلفة.

ستستفيدون دائما من عالج جيد يركز على مشاكلكم وسيرافقكم دائما 
فريق متعدد االختصاصات الذي يتوفر على معرفة عملية كبيرة من 

 Bonner المستوى الجامعي. عالج منظم وقصير وفعال. العالج يتم في
Bogen، قريب جدا من نهر الرين . بيتا كلينك توفر لكم حجر مريحة و 

عصرية ومحيط مريح.

 www.betaklinik.de/beta-plus :االكتروني الموقع  البيتا كلينك تجدونها على  كل عروض 


