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حلول كاملة لـ

 
التدريب والتعليم واإلشراف.

أنظمة عالج السمنة ألخّصائّيي الرعاية الصحية.

التطبيب عن بعد.

عالج السمنة الفردية عبر اإلنترنت.

أي مزيج من أعاله.

حلول قابلة للتطوير؛ يمكن أن تستوعب أعداًدا كبيرة من المرضى.
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الحلول القائمة عىل األدلة

عالج أكثر من 10.000 مريض من خالل منهج Dr Holm لعالج السمنة منذ عام 2007.

،Dr Holm والتي أنشأها ،"The Children’s Obesity Clinic" وحدة األطفال الذين يعانون من زيادة الوزن

"European Centre of Obesity Management - COM" هي مركز معتمد من إدارة السمنة األوروبية

وحاصلة عىل شهادة EASO معترف بها.

البنك الحيوي الدنماركي لسمنة الطفولة The Biobank الذي أنشأه Dr Holm، وهو أنتج أكثر من 120 مقالة

علمية دولية، وتشمل مجالت عالية المستوى (متوفرة هنا).

نتائج العالج التي تم نشرها في أكثر من 35 مقالة من األبحاث العلمية الدولية (متوفرة هنا).

معدالت عالية من فقدان الوزن والمضاعفات ذات الصلة.
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فقدان الوزن لدى 65-85٪ من المرضى و ...

التخفيض في:

ضغط الدم المرتفع*

نسبة الكوليسترول المرتفع في الدم *

دهون الكبد *

توقف التنفس أثناء النوم*

الشهية*

ر* الّتنمُّ

الّتحسين في:

نوعية الحياة*

المزاج*

الّتصّور الجَسدي*

الرغبة في فقدان الوزن*

... ومستقل عن الطبقة االجتماعية، ودرجة السمنة عند بدء العالج، واألكِل الُمضَطرِِب، 
ونتائج الخطر الوراثي للجينات عند السمنة؛ وبتكلفة منخفضة.

* المراجع: اضغط هنا
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عالج السمنة ألخصائي الرعاية الصحية

من قبل متخصصين مدرَّبين في الرعاية الصحية (من ِقَبِلَك أو من ِقَبِل موظفينا). 

يوّفر عالًجا مخصًصا وفّعاًال ومهنًيا.

The Obesity Treatment Tool Pro – البرنامج االحترافّي لعالِج الّسمنِة لألخّصائيين المحترفين

يجعل سير العمل أسهل.

يوفر الوقت ألخصائيي الرعاية الصحية.

لديه ضمان الجودة المدمج.

يشمل الدعم عبر اإلنترنت.

تقييمات سهلة.

الدورات

تعمل شركة Dr Holm Health عىل تطوير المتخصصين 

      في الرعاية الصحية في ندوات ثقافّية عن السمنة.

www.jenschristianholm.net انظر المزيد عىل ·

http://www.jemschristianholm.dk/arabic
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التطبيب عن بعد

 
استشارات عبر الفيديو أو الهاتف.

منصة تطبيق للمريض.

عالج مستمر للمرضى ـ أيًضا كما االستشارات الطبية في العيادة.

مكتبة واسعة النطاق في ثقافة السمنة.

وصفات صحية ودليل التسوق.

 إلهام للنشاط البدني.

تقييم نتائج العالج.

 

اللغات المتوفرة (المزيد في المستقبل): اإلنجليزية، والعربية، والدنماركية، والنرويجية.

:The Obesity Treatment Tool Pro – البرنامج االحترافّي لعالِج الّسمنِة لألخّصائيين المحترفين
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قم بنفسك لعالج السمنة

 الخاص عبر اإلنترنت
تأثير إضافي عند الجمع بين العالج عبر اإلنترنت 

وأخّصائّيي الرعاية الصحية.

النشاط البدني.

جودة الحياة.

المزاج.

الشهية.

ر. الّتنمُّ

الرَّغبة في فقدان الوزن.

الّتصّور الجَسدي.

٪72 من المرضى يحققون فقدان الوزن عن طريق

العالج الذي تقوم فعله بنفسك

ْن:    يَُحسِّ

Eliane elias Obeid
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Dr Holm مؤسس ومبتكر منهج

 
طبيب، ودكتوراه في الطب، ودكتوراه في الفلسفة، واستشاري في طب االطفال، وأستاذ دكتور (بروفيسور).

."The Children’s Obesity Clinic" مؤسس وحدة األطفال للسمنة

حاصل عىل شهادة من المركز األوروبي المعتمد إلدارة السمنة "European Centre of Obesity Management" والبنك الحيوي الدنماركي

."The Danish Childhood Obesity Biobank" لسمنة األطفال

."EASO" في الرابطة األوروبية لدراسة السمنة "The Childhood Obesity Task Force" رئيس فريق عمل السمنة لدى األطفال

استشارات عالمية.

أسس وأنتج أكثر من 120 بحث علمي دولي متعلًقا بالسمنة (اطلع عليها جميعها هنا).

ر منهج Dr Holm وكذلك التدريب والتعليم للمرضى وللمتخصصين في الرعاية الصحّية، باإلضافة إىل الحلول الرقمية للمرضى طوَّ

والمؤسسات بأربع لغات.

االهتمام الدولي في المؤتمرات العلمية ونشر األفكار دولًيا، ونموذٌج عىل ذلك البث اإلذاعي عىل قناتي BBC World Health Check في

2014 وعىل BBC World News في 2020.

.Dr Holm و ،Dr Holm App ApS و ،Dr Holm Health ApS الرئيس التنفيذي للشركات

Jens-Christian Holm الدكتور

 



دكتوراه في الطب ودكتوراه في الفلسفة.

مطور الخوارزميات / نظام الحلول الحسابية في البرنامج االحترافّي لعالِج الّسمنِة

لألخّصائيين المحترفين – The Obesity Treatment Tool Pro وكذلك لتطبيق

.DrHolmApp

باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة كوبنهاغن.

خبرة في عالج السمنة منذ عام 2009.

حاصل عىل درجة الدكتوراه في سمنة األطفال ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

أنتج أكثر من 35 بحث علمي دولي (اطلع عليها جميعها هنا).

.DrHolmApp و Dr Holm Health Aps المسؤول التنفيذي عن إدارة الشركتين

Dr Holm Health

Dr Holm Health مؤسس مشارك لـ

 
Cilius Esmann Fonvig الدكتور
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للمزيد من المعلومات يرجى الّتواصل مع:

 

Jens-Christian Holm الرئيس التنفيذي

jch@drholm.com :البريد اإللكتروني

الهاتف: 26207533 45+ 




