فحوصات طبية عامّة

خايا جذعية

عاجات لمستقبل
أفضل وأكثر صحة

Adding life to life

الطب والجراحة
التجميلية

مستحضرات
لمكافحة الشيخوخة

*

—
أجوبة شاملة لحياة أطول وأكثر صحة

جميعنا يطمح بالحفاظ قدر اإمكان بروعة مظهرنا ،بلياقة أبداننا ،تشكل عامة "نيسينز" ثمرة المزج بين أرفع الخبرات الطبية
والعملية في مركز محاربة الشيخوخة بعيادة دي جينوليي
بقدراتنا الذهنية وبالطبع بصحة سليمة .فالجميع يحل ُم بحيا ٍة
في سويسرا ،المركز الذي أنشئ قبل  15سنة على يد
مديدة ،بشرطِ أن نسير بها كما نشاء.
تم إنشاء عامة "نيسينز" لمرافقة ك ّل من يرغب في إطالة صحة البروفيسور جاك بروست ،الرائد في علم الشيخوخة الحيوي
وطبّ محاربة الشيخوخة.
أبدانهم والحفاظ على شبابهم.
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*لحياة أفضل وأصح

عيادة نيسينز دي جينوليي  -شارع مويدز  1272 - 5جينولييي  -سويسرا  -الرقم+41 (0) 22 366 93 09 :

البرنامج المعني بصحّ ة الرجل

—

الوقاية من اأمراض الذكوريّة الناجمة عن التق ّدم في السن ومعالجتها

كيف يت ّم َت ُ
نفيذ البرنامج؟
ااستشارات الطب ّية
 إستشارة طبيّة داخليّة  /وقائيّة )أوليّة ونهائيّة( إستشارة طبيب أمراض المسالك البولية وطبيب أمراض الذكورة.تحاليل مخبر ّية تشمل أكثر من  50إختبار:

مصمم خصيصا للرجال الذين تزيد أعمارهم على  40سنة
المعني بهذا البرنامج؟
من هو الجمهور
ّ

بماذا ُيعنى هذا البرنامج؟

إنّ برنامج "نيسينز" المعني بصحة الرجال هو برنامج طبي
يختصّ في كشف العلل والتغيّرات الفيزيولوجية المرضيّة التي
قد تصيب الرجال فقط نتيج َة تقدّمهم في السنّ  ،والوقاية منها
ومعالجتها.

وتقييم بيولوجي للطبّ الوقائي ،يقو ُم اأطباء
بعد إجراء استشار ٍة
ٍ
المشاركون في هذا البرنامج ،مثل أطباء الباطنية وأطباء المسالك
البولية وأطباء أمراض الذكورة ،بفحص العجز الهرموني
)خلل في إفراز الهرمونات الذكرية( ،ومشاكل ُغدّة البروستاتا
)اضطرابات في التبوّ ل( ،وااضطرابات الجنسية )خلل وظيفي
في اانتصاب( ،وكذلك هشاشة العظام وفقدان الكتلة العضلية
)مرض "ساركوبينيا"(.

 -1قياس المؤشرات الحيويّة اأساسية
 -2قياس المؤشرات المتعلقة باأيض
 -3قياس مؤشرات تجدد العظام
 -4قياس مؤشرات أمراض القلب واأوعية الدموية
 -5قياس مؤشرات اأورام
 -6قياس نسبة الهرمونات
 -7قياس نسبة الفيتامينات
 -8فحص لأمراض المنقولة جنسيا
 -9تحاليل البول )الرواسب ،نسبة البروتين في البول ،فحص مستوى بروتين الدم في البول  -اأَ ْلبُومِين(.
التصوير الطبي:
 تصوير بالموجات الفوق صوتية للبطن والحوض ويشمل فحص غدّة البروستاتا قياس هشاشة العظام قياس الكتلة العضليّة ونسبة الدهون في الجسم )قياس تركيب كامل الجسم بواسطة الفحص الضوئي لكثافة العظام(.خطي وشامل
تقرير
ّ

يمكن تقديم خدمات إضافية أخرى مثل :ااستشارات الجنس ّية ،إرشادات حول الطب التجميلي وطب اأسنان
وزراعة الشعر والتغذية والرياضة.

