طب التوليد

أعلى مستويات الطب األملاني احلديث يثمر عن سعادة العائلة:
العالج للمساعدة على اإلجناب «صنع في أملانيا»
«»أخريا حصل األمر :العالمة الحاسمة غاية يف الرقة عىل الرشيط االختباري .نحن سعداء للغاية وسوف نبدأ يومنا بضحكة سعيدة! شكرا ً جزيالً للعناية الفائقة لديكم يف العيادة ودوركم الفعال يف اإلحساس بهذا
الشعور الجميل حني أصبحنا آباء!» (هيلني وكارسنت جي)

أ .د .طبيب شتيفان ديترله ،أ .د.
طبيب روبرت إر جريب ود.
طبيب أندرياس إم نوير المدير
الطبي لمركز المساعدة في
اإلنجاب في دورتموند

العيادة يسعد بأن بلغت نسب النجاح يف هذه العمليات معدالت عالية:
«واآلن ميكن أن تصبح نسبة  60إىل  %80من جميع املحرومني من اإلنجاب آبا ًء
بواسطة ما نقدمه لهم من وسائل مساعدة .وهو ما يعني بالتحديد :منذ إنشاء
العيادة يف نهاية التسعينات استطعنا تحقيق حوايل  7000عملية حمل ناجحة
لدينا يف مركز املساعدة عىل اإلنجاب».
أعىل املستويات الطبية  -شفافية التوثيق

إذا مل تتحقق الرغبة يف الحصول عىل األطفال ،ميكن أن يصل األمر إىل وقوع
الزوجني تحت إجهاد نفيس كبري .يتوجه األزواج األملان إىل الخرباء املتخصصني
لطلب املساعدة عىل اإلنجاب وفقاً ألعىل املستويات الطبية .ويعد عالج
املساعدة عىل اإلنجاب يف أملانيا خري مثال عىل نجاح مثل هذه العمليات نتيجة
ملا يتم تطبيقه من معايري الجودة الخاصة ووثائق الخربة العالية« .كان من نتائج
البحث الطبي املكثف خالل األعوام األخرية التوصل إىل طرق عالجية جديدة
ومتطورة نستطيع من خاللها مساعدة هؤالء األزواج املحرومني من اإلنجاب وال
يزال لديهم أمل يف الحصول عىل أطفال» كام أوضح أ .د .طبيب شتيفان ديرتله،
مؤسس مركز املساعدة عىل اإلنجاب يف دورمتوند ،والية شامل الراين وستفاليا.
نسب نجاح عالية
يعد أ .د .ديرتله واحدا ً من األطباء الرواد يف مركز الرعاية الطبي الذي يضم أيضاً
موقعي دورسنت وزيجن يف والية شامل الراين وستفاليا .وباالشرتاك مع رشكاء
العيادة أ .د .طبيب روبرت إر جريب ود .طبيب أندرياس إم نوير فإن مؤسس

حتى ميكن اعتامد املركز يف أملانيا كجهة معرتف بها يف مجال طب الوالدة ،فإن
مركز املساعدة عىل اإلنجاب يف دورمتوند يخضع ملراقبة بالغة للتأكد من تطبيق
رشوط الجودة .وكانت أملانيا األوىل من بني دول االتحاد األورويب بالتي قامت
بإنشاء سجل يوثق فيه بدقة جميع العمليات  IVFو  ICSIالخاصة بالتخصيب
الصناعي منذ بداية األمر .ويتم نرش النتائج سنوياً واإلرشاف عليها من قبل
نقابات األطباء األملانية.
طب التوليد  -عىل أرقى املستويات
«نحن يف مركزنا متخصصون يف رعاية األزواج املحرومني من اإلنجاب .ويرتكز
نشاطنا األسايس يف تقديم النصح واملشورة يف حاالت العقم» ،كام يرصح د .نوير
من مركز املساعدة عىل اإلنجاب .ونحن نقدم عروضاً تشمل طرقاً كاملة من
مجال طب التوليد الحديث بغرض التشخيص والعالج ( IVFو  ICSIو TESE
وما إىل ذلك) .صحيح أن هذه الطرق ال تضمن القدرة عىل اإلنجاب ،لكننا
«نستطيع دعم الطبيعة بالشكل الذي يتيح تسهيل حصول الحمل» .ويف هذا
اإلطار ال يكون من الرضوري بصفة دامئة إجراء التخصيب الصناعي .ويف أغلب
األحوال ال يحتاج األمر أكرث من توفري الدعم الطبي والتحديد الدقيق لعملية
التبويض لدى املرأة.

كفاءة شاملة  -عىل املستويني الطبي واإلنساين
يشرتك مركز املساعدة عىل اإلنجاب يف دورمتوند يف العديد من دورات التدريب
املتخصص واالرتقايئ لطالب كلية الطب وطب النسا والتوليد التطبيقي.
وباإلضافة إىل ذلك فإن املركز تربطه عالقات وثيقة بالجهات البحثية والتدريسية
يف عدد من جامعات والية شامل الراين وستفاليا يف مونسرت وفينت/هريديكه.
كام أنه مجهز بأحدث التقنيات املعملية والتطبيقية ويف جو مريح ،وهو يعتمد
يف جميع مجاالته عىل العاملة فائقة التدريب .وإىل جانب الكفاءة الفنية لفريق
العمل يف مركز املساعدة عىل اإلنجاب فإن املركز يويل أهمية كبرية لكفاءة
التعامل اإلنساين أيضاً .وهام األمران اللذان يؤكدهام أ .د .جريب لكل األزواج
الباحثني عن اإلنجاب« :يضمن لك فريق العمل املكون من األطباء وخرباء علوم
األحياء والنفس والعاملني يف املعمل واملساعدين أن رغبتك ف اإلنجاب محل
اهتامم بالغ لدينا .فنحن ال ندخر جهدا ً ميكننا بذله من أجلك!».

