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Two and a half years of Cairo Gamma Knife 
he Cairo Center Leksell Gamma 
Knife has been in use for two and 
half years and has treated over 
480 patients since it began opera-

tion in June 2001. This has been a 
truly exciting time both for the Center 
and for the world out-
side. Yet for all the 
troubles and upheav-
als in the world out-
side, the need for 
radiosurgery remains 
unchanged. The 
Gamma Knife Center 
has become a stable 
component of medical 
care in Cairo and in-
deed serves all Egypt. 
For all those who 
have the pleasure of 
working here this has 
been a gratifying de-
velopment. Much of 
the success that has 
been achieved is not 
merely the result of 
the Center itself but is 
also a consequence of 
the substantial sup-
port and encourage-
ment that has been 
extended to the Cen-
ter. In particular the 
Nasser Institute ad-
ministration and doc-
tors, The Ministry of 
Health and Population 
and its agencies, the 
neurosurgeons and 
other doctors in Cairo 
and Egypt must be 
singled out for a spe-
cial thank you. Not 
least we should con-
gratulate our patients 
for their friendliness 
and support. 

The Last Year 

The Gamma Knife Center has seen a 
number of changes. The most impor-
tant are that there is now a permanent 
staff which has been stable since we 

opened. The routines and method have 
been well established. The new MRI 
upstairs in our own building has been 
opened and is a tremendous help. The 

staff there is always doing 
their best to help us to 
perform our work effi-
ciently. There is now a 
new lift installed to carry 
the patients to the MRI 
and avoid the staircase. 
This is very important 
with our more elderly pa-
tients.  
Children. 
Roughly 10% of all pa-
tients treated with the 
Gamma Knife are under 
18. The range of illnesses 
for which they are treated 
occur in adult life but oc-
cur more often in child-
hood. Particularly, the 
Center has specialised in 
the treatment of blood 
vessel malformations and 
a benign tumour at the 
base of the brain called a 
craniopharyngioma. Both 
are very difficult to treat 
by conventional means. 
The early results in both 
conditions have been most 
encouraging. Altogether 
the Center has treated 40 
children. They are a 
source of inspiration and 
impress us with the cour-
age they show in their 
fight against illness.  

Gamma Knife Center Cairo on a sunny moment on an unusual rainy spring day.  
 

This is obviously early because it is so quiet. Normally, there is a steady stream of peo-
ple visiting the Center; patients, relatives, colleagues and guests. 

This was a treatment day with two patients being treated. 
On Out-patient days up to 30 families visit us. 

 
The drive in front is wide enough for cars to drive up with patients who cannot walk far 

or who need a wheel chair. There is a chair kept just inside the door. 
 

Photo: Victor Brott/Swedfund 

Foreign Visitors  
The Center has received 
visits from a number of 
people and groups during 



the course of 2003. These have in-
cluded delegations from Norway, Ni-
geria, Saudi Arabia, Libya and Palestine. 
Patients have been treated from Saudi 
Arabia, Ghana, Libya, Syria, Oman, 
Yemen, UAE and Palestine. There have 
in addition been consultations for peo-
ple from the UK, USA and Australia. 
Two of the most significant groups to 
visit us have been from Sweden.  The 
first was from Swedfund a Swedish 
investment agency with an interest in 
the centre. They interviewed some of 

our patients and arranged for profes-
sional photography of the centre. 
The second group consisted of two 
political economists from Gavle Uni-
versity. They were on a trip to examine 
how Swedish activities are faring in 
Africa.  
Medical Tourism 
Medical tourism is a relatively new idea, 
which has taken root now in the Mid-
dle East. It involves the cooperation of 
businesses, government agencies, hos

pitals and doctors with the purpose of 
getting patients to the place where 
they may receive the best treatment. 
This is a growing activity worldwide 
and the Gamma Knife Center was pre-
sent at a big fair in Bahrain in the au-
tumn where there was a lot of interest 
in our activities. Advisors are now in 
place to help with communications and 
to facilitate patient referrals from the 
region. In the modern global world 
activities like this are vital if resources 
are to be used in a sensible way. 

The Staff 
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Dr. Jeremy C. Ganz 
Photo: Victor Brott/Swedfund 

Dr Jeremy Ganz the Clinical Director 
has had a busy year. Apart from the 
clinical responsibilities of running the 
Center, there have been other tasks. 
As the Center has become better rec-
ognised in Egypt there are more meet-
ings to go to and more lectures to give. 
It has been Dr. Ganz’s privilege to take 
part in an MD thesis at Cairo Univer-
sity and to lecture there. In addition to 
all this there are young doctors to 
teach and supervise. The Center is 
happy that a number of young neuro-
surgeons are undertaking their MD or 
PhD examinations, using material 
based on the work done at the Gamma 
Knife Center.  
Dr. Wael Abdel-halim Reda is the most 

senior of the assis-
tant staff. He is a 

qualified 
neurosurgeon who 
specialises in stereo-
taxy and functional 
work. This is helpful 
for the centre be-

cause combined treatments involving 

small stereotactic operations per-
formed in conjunction with the Gamma 
Knife treatment improves the efficiency, 
safety and accuracy of the treatments.  
It should be explained that stereotaxy 
is a special subdivision of neurosurgery. 
It involves placing a navigating device 
in the form of a metal frame on the 
head. It is then possible to direct tiny 
instruments with millimetre precision 
to targets within the brain. This re-
duces damage to an absolute minimum. 
The commonest uses of the method in 
regard to the Gamma Knife is in the 
taking of tissue specimens, or biopsies 
and placing tubes into fluid filled cavi-
ties. The biopsies enable the Gamma 
Knife treatments to be carried out ap-
propriately with knowledge of the le-
sion being treated. The cavity drainage 
enables the reduction of a lesion’s vol-
ume and small targets in the Gamma 
Knife are both simpler and safer to 
treat. Performing these aspirations on 
the day of treatment ensures, using 
imaging control that the target is as 
small as possible. Calculation from the 
images of the amount of fluid removed 
makes the aspiration safer.  

Mr. Moustafa El Asmar 
Photo: Victor Brott/Swedfund 

Dr. Khalid Abdel Karim is the oncolo-
gist who works closely with the centre. 
He is experienced with special treat-

ments of brain 
tumours from be-
fore his time with 
the Gamma Knife 
and is important 
both in terms of 
oncology expertise 
and in discussions 

on the nature of the tumours, which 
are treated.  

Mr. Moustafa El Asmar is the Manag-
ing Director of the Center. He is re-
sponsible for all administration. In this 
last year he has been very active in 
setting up connections with foreign 
health authorities that are interested in 
sending their patients to Cairo for 
treatment. Through him the Center is 
now involved in the expanding field of 
health care tourism. This is a relatively 
new idea whereby patients may be 
taken to a certain place for treatment, 
which is not available locally. This is 
very relevant in the Arab world where 
populations are scattered and expertise 
is focussed in a few centres. Mr. 
Moustafa is working hard in this field 
with encouraging results. 
Dr. Ayman Hafez is the centre’s resi-
dent neurosurgeon. He is undergoing 

formal training in 
Gamma Knife treat-
ment and has become 
most proficient 
within the time he 
has been with the 
centre. Dr. Ayman is 

also something of an expert on diving 



and diving medicine and brings a fresh 
view to the centre about the way a 
number of the illnesses may be treated.  

Eman Azaa Mervat 

No medical institution can manage 
without its nursing staff and our cheer

ful permanent team is shown below. 
They happily cope with all the prob-
lems of care and comforting as well as 

assisting in all aspects of 
the treatment. Their 
conscientious cheerfulness 
is a very important 
component of the centre.  
Last but not least amongst 
are staff is Dr. Marwa 
Badawy. She is the clinical 

coordinator and the first person the 
public meets over the phone or in per-
son.  

She organises all the appointments, 
before and after treatment. She organ-
ises the treatment 
appointments and 
all the investiga-
tions necessary 
for them. She 
also coordinates 
all our files. In 
addition Dr. Marwa has proved expert 
at raising interest in our centre both in 
Egypt and abroad. She is also trained 
in marketing which is very useful and 
helpful at medical meetings. 

Activities Activities 

The chart below shows the number of 
patients assessed every half year since 
the centre opened. It can be seen that  

the number of referrals has remained 
pretty constant. However, it has been 
noticed that as the time passes more  

and more of the patients referred are 
suitable for the Gamma Knife, as more 
and more people get to know what it  
can do.  

e get to know what it  
can do.  
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Another important measure of the cen-
tre’s activity is the number of doctors 
referring to it. These have been in-
creasing since we started as is shown 

Another important measure of the cen-
tre’s activity is the number of doctors 
referring to it. These have been in-
creasing since we started as is shown 

 in the chart on the next page. Yet an-
other measure is the number of pa-
tients who refer themselves. This num-
ber has also begun to increase as the  

 in the chart on the next page. Yet an-
other measure is the number of pa-
tients who refer themselves. This num-
ber has also begun to increase as the  

centre becomes better known in Egypt. 
We are also seeing more referrals from 
outside of Egypt from neighbouring 
countries. 

centre becomes better known in Egypt. 
We are also seeing more referrals from 
outside of Egypt from neighbouring 
countries. 
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The number of referring doctors is gradually increasing, reflecting confidence in the centre.
Many of these physicians are repeat referrers, but there are also new ones who are inter-
ested. The referrals come from all over Egypt.  
No. Self referring patients  per half year
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he number of self-referral patients is also increasing, as the centre gets better known
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GKC Patients Treated per half year
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This chart shows the number of patients treated. Variations relate partly to holidays and
in the 5th half year there was a close association between Ramadan, Christmas, New Year
and the Eid. This has provided much extra work in the next half year already.  

Number of Patients followed up
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his chart shows the number of patients followed up; over 280 so far. The columns
eprepresent the numbers of patients from each half year who have been followed. 
anagement involves 
nt and treatment of 
patient has to be 
st twice a year to  

begin with and in some cases even 
more frequently. Obviously also there 
has to be the possibility of seeing 
patients with unforseen queries  

following the treatment. This takes up 
a lot of the centre’s time and the 
proportion of time spent on this 
activity only increases as the number of 
treated patients increases.  
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Illnesses Treated 
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As the above numbers show, the centre has accumulated a considerable experience of a wide variety of
illnesses. Glomus tumours and craniopharyngiomas in particular are difficult to treat and the center has
been developing and refining the methods used in their management.  
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Visit from Swedfund 

One of the biggest investors in the 
Gamma Knife Center, Cairo is 
Swedfund AB. This is a private 
investment company closely associated 
with the the Swedish Foreign Ministry. 
Thus its support represents a 
considerable degree of official Swedish 
interest in our centre. This has 
numerous advantages. Not only have 

they supported us with investment but 
they provide a direct contact together 
with other Swedish investors to 
Swedish medical expertise and Sweden 
has one of the finest health care 
systems in the world. Moreover, the 
Gamma Knife itself was invented in 
Sweden by the celebrated neuro-
surgeon Lars Leksell and it is 

manufactured by a company run by his 
sons. This spring the centre was visited 
by representatives of Swedfund who 
took a number of photographs of the 
activities of the centre, bringing with 
them a very well known Swedish 
photographer, Victor Brott. The 
following section shows the activities 
of the centre as seen by Mr. Brott.  

This picture taken from a nearby building shows the centre against its background. There is a pleasant garden at the front 
and an adequate blacktop car park for patients, staff and visitors. The picture is taken on one of those rare days in Cairo 
when there was a little rain.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 
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Thoroughness, safety communication 
and humanity are vital components in  

the management of any health institu-
tion. The centre tries to live up to 

 these principles and the following pic-
tures show how this is achieved. 

Here we see a patient being shown his im-
ages after treatment. It is possible using
the measuring device to show convincingly
that the illness that has been treated is
shrinking. This demonstration is more con-
vincing for the patient.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

Naturally people are nervous about
entering a machine containing radia-
tion. Thus it is a part of the Center’s
routines to explain in detail while
they are lying on the couch that it is
entirely painless. They will move
slowly into the machine, stay there a
while and then come out for a new
small radiation dose in a different
position. The process is in fact not
very interesting and it is by no means
unknown for a patient to fall asleep
during treatment. Also, while they are
being treated there is a stereo system
built into the Gamma Knife so that
they may listen to the music of their
choice while they are being treated.
The doctors are outside the room
during treatment. However, there is a
two-way microphone system and a
television so the patient is under con-
stant supervision and can talk to the
physicians and have questions an-
swered. To make sure this works
properly, the music cuts out while a
conversation is taking place and re-
starts a few seconds later.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 
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Explanations do not only take place during the treatment. This young lady is here seen having her questions an-
swered 2 years after she was treated. After a Gamma Knife treatment, patients are followed up for many years at
routine intervals and are encouraged to get in touch with the Gamma Knife Center if they have concerns outside
their routine follow up appointments.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

 

 

And here we see the young lady united with her family, happy
over that everything is going so well for her 
Photo: Victor Brott/Swedfund 
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Explanation isn’t only about patients. No
doctor knows all the answers. It is routine
when a new patient comes to the center,
that colleagues discuss the medical images
and try to work out what they signify.
Then if the patient is to be treated we
have to inform them of the benefits and
risks. However, this is always a team ef-
fort. 
Photo: Victor Brott/Swedfund 

 

When planning a treatment it is essential
that the team agree about what is the tar-
get and how it should be treated. We
have standard parameters, which guide
our work. Nonetheless, not every patient
can conform to these standards. Thus,
every treatment is a mixture of careful
planning and discussion so that as far as
possible all aspects of the patient’s re-
quirements are met.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

 

 

 

 

We also believe that happy
people work well and we are
lucky to have a skilful and
happy staff as this picture illus-
trates.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

This is the place for Mr. Magdy  our
physicist. He is responsible for all techni-
cal aspects of the treatment and has
cheerfully performed this task ever since
we started. The Center is lucky to have
his services. 
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Precision and concentration are essen-
tial to the whole concept of radiosur-
gery. Here Dr. Khalid is seen showing
how even the least detail such as
tightening a screw must be performed
with skill and accuracy.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

 

Since radiosurgery involves radiation the
treatment team cannot be in the room with the
patient. As mentioned above there is TV and
microphone connection between the team and
the patient. It is a rigid rule that a doctor and
a physicist must watch the TV at all times.
Thus, if there is a medical problem the doctor
can react and if there is a technical problem
the physicist can cope. This tradition of obser-
vation goes back to Professor Leksell who in-
vented the machine.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All radiation treatment units in the world need
to have a warning sign above the door. The
Gamma Knife Center is no different. The light
above the door to the treatment room means
nobody can enter without tripping an alarm. This
is all part of the safety arrangements.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 
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Finally, the key to the whole system is the dose planning. The idea is to give
an adequate dose to the target and spare the surrounding important normal
parts. Often the most important normal parts are the nerves of vision. In
this picture the yellow part is the treatment dose and the lilac is the part of
the target not covered by this dose. The blue shape is the nerves of vision.
The picture shows how the dose is shaped to spare these. As long as 90%
or more of the tumour is covered by the prescription dose and as long as
the eye nerves don’t get more than a certain dose (8Gy) the treatment is
safe. The computer program used to enable us to do this is called Leksell
GammaPlan and is uniquely precise in the way it allows radiation to be de-
livered, as illustrated in the above picture.  
Photo: Victor Brott/Swedfund 

For More Information – Find Us at 
Gamma Knife Center, Nasser Institute, Cairo. 

 

Tel: +20 2 432 3839 
Fax: +20 2 203 3024 
Email: gkcairo@link.net 
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تاح نظام العالج هو تخطيط العملية العالجية حيث أن الفكرة هى إن مف را ف تاح نظام العالج هو تخطيط العملية العالجية حيث أن الفكرة هىوأخي إن مف را ف وأخي
إعطاء جرعة آافية من اإلشعاع لمكان الورم مع حمایة األجزاء الهامة من نسيج المخ التىإعطاء جرعة آافية من اإلشعاع لمكان الورم مع حمایة األجزاء الهامة من نسيج المخ التى
ر الصورة أن ذه األجزاء هى أعصاب اإلبصار، وتظه م ه ا تكون أه ادة م ه، وع ر الصورة أنتحيط ب ذه األجزاء هى أعصاب اإلبصار، وتظه م ه ا تكون أه ادة م ه، وع تحيط ب

ال رعة الع ى ج زاء الصفراء ه الاألج رعة الع ى ج زاء الصفراء ه ىاألج ورم ال تتلق ن ال زاء م ى أج وردیة ه زاء ال ىج واألج ورم ال تتلق ن ال زاء م ى أج وردیة ه زاء ال ج واألج
الجرعة القصوى من العالج أما األجزاء الزرقاء تمثل أعصاب اإلبصار، وتظهر الصورةالجرعة القصوى من العالج أما األجزاء الزرقاء تمثل أعصاب اإلبصار، وتظهر الصورة

  ..الكيفية التى یتم بها تشكيل الجرعة اإلشعاعية لحمایة هذه األعصابالكيفية التى یتم بها تشكيل الجرعة اإلشعاعية لحمایة هذه األعصاب
م تغطية الورم بما یعادل أو یفوق تسعين بالمائة من الجرعة المثلى                م تغطية الورم بما یعادل أو یفوق تسعين بالمائة من الجرعة المثلى               وإذا ت للعالج،للعالج،وإذا ت

ادل م تتلقى أعصاب اإلبصار جرعة تع ادلوإذا ل م تتلقى أعصاب اإلبصار جرعة تع  جراى من اإلشعاع فإن ذلك العالج یكون جراى من اإلشعاع فإن ذلك العالج یكون88وإذا ل
نا  نا آم وبرنامج الكمبيوتر الذى یمكننا من الحصول على هذه الدقة هو برنامج لكسل لتخطيطوبرنامج الكمبيوتر الذى یمكننا من الحصول على هذه الدقة هو برنامج لكسل لتخطيط. . آم

ى الء ف ر بج ا یظه عاع آم يه اإلش ى توج ة ف غ الدق و بال ف وه ا نای از الجام عاع لجه ىاإلش الء ف ر بج ا یظه عاع آم يه اإلش ى توج ة ف غ الدق و بال ف وه ا نای از الجام عاع لجه اإلش
  ..ىىالصورة باألعلالصورة باألعل

For More Information – Find Us at 
Gamma Knife Center, Nasser Institute, Cairo. 

 

Tel: +٣٨٣٩ ٤٣٢ ٢ ٢٠ 
Fax: +٣٠٢٤ ٢٠٣ ٢ ٢٠ 
Email: gkcairo@link.net 
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رة اس فك ا أس ز هم ة والترآي رةالدق اس فك ا أس ز هم ة والترآي الدق
رى د         نا ن رى د        الجراحة اإلشعاعية وه نا ن خالد مطبقاخالد مطبقا/ / الجراحة اإلشعاعية وه

ذه األسس فأصغر التفاصيل آتثبيت أجزاء ذه األسس فأصغر التفاصيل آتثبيت أجزاءله له
از بإحكام قبل العالج یجب أن تؤدى بكل از بإحكام قبل العالج یجب أن تؤدى بكلالجه الجه

  ..المهارة والدقةالمهارة والدقة
 

ف یتضمن التعرض ا نای الج بالجام رضوألن الع ف یتضمن التع ا نای الج بالجام وألن الع
تواجد مع المریض فى ریق الطبى ال ی إن الف تواجد مع المریض فىلإلشعاع ف ریق الطبى ال ی إن الف لإلشعاع ف

باء یتواصلون  إن األط رنا ف ا ذآ الج وآم رفة الع باء یتواصلون غ إن األط رنا ف ا ذآ الج وآم رفة الع عغ ع م  م
الج واعد الع ن ق ذا فم الج، وله ناء الع ریض أث الجالم واعد الع ن ق ذا فم الج، وله ناء الع ریض أث الم
راقب الطبيب المریض طوال مدة العالج راقب الطبيب المریض طوال مدة العالجالصارمة أن ی الصارمة أن ی
راقب ا ی ى آم ارئ طب ع أى ط تعامل م ن ال تمكن م راقبلي ا ی ى آم ارئ طب ع أى ط تعامل م ن ال تمكن م لي
وقت للتعامل مع أى مشكلة ى العالج فى ذات ال وقت للتعامل مع أى مشكلةالفيزیائ ى العالج فى ذات ال الفيزیائ
دة وضعها ك القاع دة، وتل ك الم الل تل رأ خ د تط ية ق دة وضعهافن ك القاع دة، وتل ك الم الل تل رأ خ د تط ية ق فن

  .. ابتكر جهاز الجاما نایف ابتكر جهاز الجاما نایفالبروفيسور لكسل الذىالبروفيسور لكسل الذى
 

الم ى الع عاع ف الج باإلش زة الع ل أجه ل آ الموتحم ى الع عاع ف الج باإلش زة الع ل أجه ل آ وتحم
ى أبوابها ومرآزنا فى هذا ال یختلف ریة عل ى أبوابها ومرآزنا فى هذا ال یختلفعالمات تحذی ریة عل عالمات تحذی
رة اب حج ى ب ریة أعل اءة التحذی رین، واإلض ن اآلخ رةع اب حج ى ب ریة أعل اءة التحذی رین، واإلض ن اآلخ ع
نوع أثناء العالج ى الحجرة مم ى أن الدخول إل نوع أثناء العالجالعالج تعن ى الحجرة مم ى أن الدخول إل العالج تعن

ا اآم ناء العالجآم باب أث تح ال م ف ر إذا ت ناء العالج تعمل أجراس التحذی باب أث تح ال م ف ر إذا ت  تعمل أجراس التحذی
  ..آجزء من ترتيبات األمانآجزء من ترتيبات األمان

١١ 



دهم ى وح مل المرض يح ال یش دهموالتوض ى وح مل المرض يح ال یش والتوض
ل ن آ ة ع ك اإلجاب ذى یمل يب ال وجد الطب ال ی لف ن آ ة ع ك اإلجاب ذى یمل يب ال وجد الطب ال ی ف
ور ند حض تدنا ع د إع ذا فق ى ه اؤالت وعل ورالتس ند حض تدنا ع د إع ذا فق ى ه اؤالت وعل التس
عات باء حول آش ناقش األط ز أن یت عاتمریض للمرآ باء حول آش ناقش األط ز أن یت مریض للمرآ
ا وإذا ما قرروا أن ى دالالته ا وإذا ما قرروا أنالمریض للوصول إل ى دالالته المریض للوصول إل

بالجاما نایفبالجاما نایفالمریض یمكن أن یستفيد من العالج       المریض یمكن أن یستفيد من العالج       
اره الج وآث وائد الع ریض ف حون للم إنهم یوض ارهف الج وآث وائد الع ریض ف حون للم إنهم یوض ف
ل إن العم وال ف ل األح ى آ تملة وف ية المح لالجانب إن العم وال ف ل األح ى آ تملة وف ية المح الجانب

  ..یجب أن یكون جماعيایجب أن یكون جماعيا

تفق ب أن ی الج یج يط الع ند تخط تفقوع ب أن ی الج یج يط الع ند تخط وع
وب رض المطل ان الم ول مك ى ح ریق الطب وبالف رض المطل ان الم ول مك ى ح ریق الطب الف

ا العالج            تم به ى ی ية الت ا العالج           عالجه والكيف تم به ى ی ية الت وتوجد لدیناوتوجد لدینا. . عالجه والكيف
د ال واعد ق ذه الق ن ه نا ولك م عمل تة تحك واعد ثاب د الق واعد ق ذه الق ن ه نا ولك م عمل تة تحك واعد ثاب ق
ة ل حال إن آ ذا ف االت وله ل الح ى آ بق عل ةتنط ل حال إن آ ذا ف االت وله ل الح ى آ بق عل تنط
ة يق والمناقش يط الدق تاج للتخط ا تح ةنعالجه يق والمناقش يط الدق تاج للتخط ا تح نعالجه

ى   ة حت ى  المستفيض ة حت الجالمستفيض بات ع ل متطل ى آ الجنلب بات ع ل متطل ى آ نلب
  ..المریضالمریض

 

ين ؤمن أن العامل ن ن ينونح ؤمن أن العامل ن ن ونح
كل أفضل م بش ؤدون عمله عداء ی لالس كل أفض م بش ؤدون عمله عداء ی الس
نا ون أن لدی نحن محظوظ ذا ف ناوله ون أن لدی نحن محظوظ ذا ف وله
ذلك ارة وآ ز بالمه يا یتمي ا طب ذلكطاقم ارة وآ ز بالمه يا یتمي ا طب طاقم

  ..البشاشة آما تظهر هذه الصورةالبشاشة آما تظهر هذه الصورة

 فيزیائى فيزیائىمجدى حافظ مجدى حافظ / / األستاذاألستاذونرى هنا   ونرى هنا   
ل  بء آ تحمل ع ذى ی ل ل ز  بء آ تحمل ع ذى ی ل يةز  ور التقن يةاألم ور التقن األم

وم بعمله على أآمل وجه منذ العالج ویق وم بعمله على أآمل وجه منذة العالج ویق ة
رآز ونحن سعداء بإستفادتنا من قدراته رآز ونحن سعداء بإستفادتنا من قدراتهال ال

 ..ةة

١٠ 
المرآالمرآ
الخاصالخاص
تاح  تاح افت افت
المتميزالمتميز
اا
 ب ب
مم
 



نا نرى ذات الفتاه مع باقى أسرتها وهو یشعرون بالسعادة ألن آل نا نرى ذات الفتاه مع باقى أسرتها وهو یشعرون بالسعادة ألن آلوه وه
  ..شئ یسير على ما یرامشئ یسير على ما یرام

 

تاه آما نرى تتلقى اإلجابة على تساؤالتها بعد عامين من عالجها، فبعد العالج وتوضيح األمور للمرضى ال یتم أثناء العالج فقط فهذه الف
بالجاما نایف نقوم بمتابعة المرضى لسنوات عدیدة على فترات منتظمة ونشجعهم على اإلتصال بنا إذا ما طرأ ما یثير قلقهم قبل مواعيد 

 .المتابعة

 

٩ 



ونات حيویة فى إدارة المراآز الطبية، ومرآزنا یسعى جاهدا لإللتزام بهذه األسس آما نرى                تعامل هى مك ان والتواصل اإلنسانى فى ال ة واألم ونات حيویة فى إدارة المراآز الطبية، ومرآزنا یسعى جاهدا لإللتزام بهذه األسس آما نرى               الدق تعامل هى مك ان والتواصل اإلنسانى فى ال ة واألم الدق
  ::فى الصور التاليةفى الصور التالية

نا د  رى ه نا أن ن نا د یمكن رى ه نا أن ن رح  / / یمكن ز یش رح  جان ز یش جان
  ألحدألحد

  

  

  

ى  ه ف ة ب عة الخاص ى اآلش ى  المرض ه ف ة ب عة الخاص ى اآلش  المرض
تابعة  رة الم تابعة فت رة الم ائل    فت بعض وس تمكن ب يث ی ائل     ح بعض وس تمكن ب يث ی  ح

ذا      ورم، وبه مور ال يح ض ن توض ياس م ذا     الق ورم، وبه مور ال يح ض ن توض ياس م الق
  ..یصبح الشرح أآثر إقناعا للمریضیصبح الشرح أآثر إقناعا للمریض

  

  

  

  

  

  
ى   عر المرض ى أن یش ن الطبيع ى  م عر المرض ى أن یش ن الطبيع م
ة عالجهم بالجراحة اإلشعاعية      ر فى بدای ة عالجهم بالجراحة اإلشعاعية     بالتوت ر فى بدای بالتوت
تم    ز أن ی الج بالمرآ واعد الع ن ق إن م ذا ف تم   وله ز أن ی الج بالمرآ واعد الع ن ق إن م ذا ف وله
ة تفاصيل جلسة العالج للمرضى        ة تفاصيل جلسة العالج للمرضى       توضيح آاف توضيح آاف

تلقون على     م مس تلقون على    وه م مس  سریر العالج والتأآيد على   سریر العالج والتأآيد على  وه
أنهم      الق، وب ى اإلط ؤلم عل ر م الج غي أنهم     أن الع الق، وب ى اإلط ؤلم عل ر م الج غي أن الع
ون    از ویظل ل الجه ى داخ بطء إل يتحرآون ب ون   س از ویظل ل الجه ى داخ بطء إل يتحرآون ب س
ع       تعدیل وض دها ل رجون بع زة یخ رة وجي ع      لفت تعدیل وض دها ل رجون بع زة یخ رة وجي لفت

الج  ة الع ى خط ى ف الج العالج للوضع التال ة الع ى خط ى ف وألن وألن . . العالج للوضع التال
ك الخطوات ال تثير إهتمام المریض فإنه من           ك الخطوات ال تثير إهتمام المریض فإنه من          تل تل

نام بعض المرضى أثنا            ر المستغرب أن ی نام بعض المرضى أثنا           غي ر المستغرب أن ی ء ء غي
  ..عالجهمعالجهم

رآب    ام صوتى م وجد نظ ه ی ا أن رآب   آم ام صوتى م وجد نظ ه ی ا أن آم
ماع    ن س ریض م ن الم ف یمك ا نای ماع   بالجام ن س ریض م ن الم ف یمك ا نای بالجام

  ..الموسيقى أثناء العالج إذا ما رغب فى ذلكالموسيقى أثناء العالج إذا ما رغب فى ذلك
ریق الطبى المریض من       راقب الف ریق الطبى المریض من      وی راقب الف وی
ام  نا نظ ا قل ناك آم الج وه رة الع ارج حج ام خ نا نظ ا قل ناك آم الج وه رة الع ارج حج خ
راقبة      مح بم زیونية تس رة تلف وتى ودائ راقبة     ص مح بم زیونية تس رة تلف وتى ودائ ص
ة     ه واإلجاب ثب والتواصل مع ن آ ریض ع ة    الم ه واإلجاب ثب والتواصل مع ن آ ریض ع الم

ا    ا   عن تس ناء العالج    عن تس ناء العالج    ؤالته أث وللتأآد من مراقبة   وللتأآد من مراقبة   . . ؤالته أث
وار       ناء ح توقف أث يقى ت إن الموس ریض ف وار      الم ناء ح توقف أث يقى ت إن الموس ریض ف الم
المریض مع األطباء وتتواصل بعد ذلك بثوان         المریض مع األطباء وتتواصل بعد ذلك بثوان         

  ..معدودةمعدودة
  

  
  
  

٨ 



  زيارة سويدفند
ر المستثمرین فى مرآز الجاما نایف بالقاهرة، وهى شرآة استثمار خاصة تعمل                     ر سویدفند من أآب ر المستثمرین فى مرآز الجاما نایف بالقاهرة، وهى شرآة استثمار خاصة تعمل                    تعتب ر سویدفند من أآب بتعاون بتعاون تعتب

ع وزارة ال يق م ع وزارة الوث يق م مى    وث ویدى الرس دعم الس ات ال دى درج زنا إح رآة لمرآ ذه الش م ه ر دع ذا یعتب ویدیة وله ية الس مى    خارج ویدى الرس دعم الس ات ال دى درج زنا إح رآة لمرآ ذه الش م ه ر دع ذا یعتب ویدیة وله ية الس دة  . . خارج وائد عدی دعم ف ذا ال دة  وله وائد عدی دعم ف ذا ال وله
ك السوید أحد أفضل أنظمته على                      ذى تمل راء فى المجال الطبى ال تثمرین من السوید والخب ناك أیضا االتصاالت بالمس تثمارات فه ك السوید أحد أفضل أنظمته على                     قباإلضافة لالس ذى تمل راء فى المجال الطبى ال تثمرین من السوید والخب ناك أیضا االتصاالت بالمس تثمارات فه قباإلضافة لالس

  ..مستوى العالممستوى العالم

ذا باإل   ذا باإل  ه رعت فى السوید بواسطة جراح المخ واألعصاب الشهير                         ه د أخت ا نایف ق ى أن الجام رعت فى السوید بواسطة جراح المخ واألعصاب الشهير                         ضافة إل د أخت ا نایف ق ى أن الجام ، وتصنع فى شرآة ، وتصنع فى شرآة الرس لكسلالرس لكسل. . ددضافة إل
  ..یدیرها إبنهیدیرها إبنه

م المصور السویدى المعروف                     ثلون عن شرآة سویدفند مصطحبين معه ربيع مم ذا ال زنا ه د زار مرآ م المصور السویدى المعروف                    وق ثلون عن شرآة سویدفند مصطحبين معه ربيع مم ذا ال زنا ه د زار مرآ روت  / / وق تور ب روت  فيك تور ب  الذى نرى فى  الذى نرى فى فيك
  .. مرآزنا ومختلف أنشطته من خالل رؤیة عدسته مرآزنا ومختلف أنشطته من خالل رؤیة عدستهالجزء التالى من هذه النشرةالجزء التالى من هذه النشرة

  

زنا                  ى مجاور مرآ تقطت من مبن ى ال ذه الصورة الت زنا                 وتظهر ه ى مجاور مرآ تقطت من مبن ى ال ذه الصورة الت ه      وتظهر ه ية المحيطة ب ه       مع الخلف ية المحيطة ب تظار سيارات المرضى والعاملين‘ ‘  مع الخلف ه و ساحة إن يلة أمام ة الجم رى الحدیق تظار سيارات المرضى والعاملينون ه و ساحة إن يلة أمام ة الجم رى الحدیق ون
  والزواروالزوار

  ..والتقطت هذه الصورة فى أحد األیام النادرة التى تمطر فيها سماء القاهرةوالتقطت هذه الصورة فى أحد األیام النادرة التى تمطر فيها سماء القاهرة

  

  

  

٧ 



ا تظهر األرقام أعاله فقد تجمعت لدى مرآزنا خبرة عن مجموعة مختلفة من األمراض التى یصعب عالجها بالوسائل التقليدیة والتى                      ا تظهر األرقام أعاله فقد تجمعت لدى مرآزنا خبرة عن مجموعة مختلفة من األمراض التى یصعب عالجها بالوسائل التقليدیة والتى                     وآم وآم
  ..طورنا أساليب عالجهاطورنا أساليب عالجها
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Meningioma

Vestibular Schwannoma

Arteriovenous
Malformation

Glioma

Pituitary Adenoma

Craniopharyngioma

Cavernous
Haemangioma

Other Schwannoma

Glomus Jugulare Tumor

Functional

Miscellaneous

Pineal Region Tumour

٢Neurofibromatosis 

Metastasis

Haemangioblastoma

 األعداد

التشخيص  أعداد المرضي

٦ 
  



م أآ                تهم بالمرآز وه ذین تمت متابع ذا الشكل عدد المرضى ال م أآ               ویظهر ه تهم بالمرآز وه ذین تمت متابع ذا الشكل عدد المرضى ال دة األعداد          ویظهر ه ى اآلن، وتظهر األعم ون مریضا حت تان وثمان ر من مائ دة األعداد          ث ى اآلن، وتظهر األعم ون مریضا حت تان وثمان ر من مائ عدد عدد ث
  ..آل ستة أشهرآل ستة أشهر   أشهر أشهر66عدد المرضي الذین تم عالجهم بمرآز الجاما ناف آل عدد المرضي الذین تم عالجهم بمرآز الجاما ناف آل    أشهر أشهر66المرضي الذین تم عالجهم بمرآز الجاما ناف آل المرضي الذین تم عالجهم بمرآز الجاما ناف آل 

٧٢

١٠٢

٩٣ ٩١
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٢٠
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٨٠
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١٢٠

١ ٢ ٣ ٤ ٥

  أشهر6عدد المرضي الذين تم عالجهم بمرآز الجاما ناف آل 

 نصف سنة

 التشخيص

يم وعالج المرضى ولكن آل مریض ی                      ط تقي ا نایف ال تشمل فق ثل الجام يم وعالج المرضى ولكن آل مریض ی                     وإدارة مرآز م ط تقي ا نایف ال تشمل فق ثل الجام جب أن تتم متابعة حالته مرتين سنویا على األقل جب أن تتم متابعة حالته مرتين سنویا على األقل وإدارة مرآز م
  ..فى البدایة وفى بعض الحاالت على فترات أقرب بالنسبة للمرضى الذین قد یعانون من أیة متاعب خالل فترة المتابعةفى البدایة وفى بعض الحاالت على فترات أقرب بالنسبة للمرضى الذین قد یعانون من أیة متاعب خالل فترة المتابعة

  ..الجهمالجهموعملية المتابعة تحتاج للكثير من وقت المرآز ویزداد هذا النشاط طردیا مع ازدیاد عدد المرضى الذین نقوم بعوعملية المتابعة تحتاج للكثير من وقت المرآز ویزداد هذا النشاط طردیا مع ازدیاد عدد المرضى الذین نقوم بع
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٦٤

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٩٠

١ ٢ ٣ ٤

 معدد المرضى الذين تمت متابعته

١٠٠
 التشخيص

 نصف سنة

٥ 
  



ذین یقومون بتحویل حاالتهم للمرآز مقياسا هاما لنشاطنا، وقد زاد هذا العدد منذ االفتتاح آمایظهر الشكل التالى                        ر عدد األطباء ال ذین یقومون بتحویل حاالتهم للمرآز مقياسا هاما لنشاطنا، وقد زاد هذا العدد منذ االفتتاح آمایظهر الشكل التالى                       ویعتب ر عدد األطباء ال وأیضا فإن  وأیضا فإن  . . ویعتب
نا من تلقاء أنفسهم قد ازداد بشكل واضح بما یمكن أن یشير لزیادة المعرفة عن المرآز ف                ذین یحضرون إلي نا من تلقاء أنفسهم قد ازداد بشكل واضح بما یمكن أن یشير لزیادة المعرفة عن المرآز ف               عدد المرضى ال ذین یحضرون إلي ى مصر إضافة إلى أننا ى مصر إضافة إلى أننا عدد المرضى ال

  أصبحنا نناظر حاالت محولة من بعض األقطارأصبحنا نناظر حاالت محولة من بعض األقطار

  .. الشقيقة الشقيقة
ذین یحولون مرضاهم لنا یعكس الثقة فى مرآزنا، والعدید من هؤالء األطباء یحولون المرضى                         زیادة المضطردة فى أعداد األطباء ال ذین یحولون مرضاهم لنا یعكس الثقة فى مرآزنا، والعدید من هؤالء األطباء یحولون المرضى                        وال زیادة المضطردة فى أعداد األطباء ال وال

م من األطباء الذین أظهروا اهتما                 بعض اآلخر ه نما ال م من األطباء الذین أظهروا اهتما                بشكل متكرر بي بعض اآلخر ه نما ال ما ألول مرة بالمرآز مع مالحظة أن تحویالت المرضى تأتى من آل أرجاء             ما ألول مرة بالمرآز مع مالحظة أن تحویالت المرضى تأتى من آل أرجاء             بشكل متكرر بي
  ..مصرمصر

  ..وتزداد أعداد المرضى الذین یحضرون إلينا من تلقاء أنفسهم بزیادة المعرفة عن المرآز وتزداد أعداد المرضى الذین یحضرون إلينا من تلقاء أنفسهم بزیادة المعرفة عن المرآز 
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٢٠
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٨٠
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١٢٠

١٤٠

٢ ٣ ٤ ٥١

 عدد األطباء
 عدد مختلف األطباء الذين حولوا  حاالتهم للمرآز

 نصف سنة

رتبط اإلختالفات فى األعداد بالعطالت وفى الفترة النصف                            ذین عولجوا بالمرآز وت ذا الشكل عدد المرضى ال رتبط اإلختالفات فى األعداد بالعطالت وفى الفترة النصف                           ویظهر ه ذین عولجوا بالمرآز وت ذا الشكل عدد المرضى ال سنویة الخامسة سنویة الخامسة ویظهر ه
د وقد مثل هذا األمر ضغطا فى العمل فى نصف                                  ام الجدی ة الع ياد والكریسماس وبدای بارك واألع ذا اإلختالف بإجازات شهر رمضان الم بط ه د وقد مثل هذا األمر ضغطا فى العمل فى نصف                                 إرت ام الجدی ة الع ياد والكریسماس وبدای بارك واألع ذا اإلختالف بإجازات شهر رمضان الم بط ه إرت
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 نصف سنة

 التشخيص

عدد المرضي الذين حضروا من تلقاء أنفسهم على فترات نصف سنوية

٤ 



  

عله عله  هو نائب جراحة المخ واألعصاب بالمرآز وقد تلقى تدریبا تخصصيا على العالج بالجاما نایف ج    هو نائب جراحة المخ واألعصاب بالمرآز وقد تلقى تدریبا تخصصيا على العالج بالجاما نایف ج   أيمن حافظ   أيمن حافظ   . . دد
نذ انضمامه للمرآز، آما أن د                  ذا المجال م زین فى ه نذ انضمامه للمرآز، آما أن د                 من المتمي ذا المجال م زین فى ه أیمن خبير بالغوص وطب األعماق وقد أفاد المرآز بمنظوره         أیمن خبير بالغوص وطب األعماق وقد أفاد المرآز بمنظوره         / / من المتمي

  ..المتطور لألمراض وعالجهاالمتطور لألمراض وعالجها

اءة،         م بالكف ریض تتس ئة للتم دون هي نجاح ب ق ال ى أن یحق ز عالج ن ألى مرآ اءة،        وال یمك م بالكف ریض تتس ئة للتم دون هي نجاح ب ق ال ى أن یحق ز عالج ن ألى مرآ وال یمك
راهم بالصو  ا ن زنا آم دائم بمرآ ریض ال ریق التم راهم بالصو وف ا ن زنا آم دائم بمرآ ریض ال ریق التم ى  وف ون عل ة ویعمل ریض ببشاش ون الم ى  رة یقابل ون عل ة ویعمل ریض ببشاش ون الم رة یقابل

راحل العالج آما أن شخصياتهن المتفائلة               ا یتصل بم راحة للمرضى فى آل م رعایة وال يق ال راحل العالج آما أن شخصياتهن المتفائلة              تحق ا یتصل بم راحة للمرضى فى آل م رعایة وال يق ال تحق
  ..نعتبرها من أهم مميزات مرآزنانعتبرها من أهم مميزات مرآزنا

  

يس آخرا   را ول يس آخرا  وأخي را ول تورة وأخي تورة فدآ بدوى/ / فدآ روة ال بدوىم روة ال ى   م رددین عل ل المت ية للمرآز وهى أول وجه یقاب ى    هى المنسقة الطب رددین عل ل المت ية للمرآز وهى أول وجه یقاب  هى المنسقة الطب
  ..ول صوت یسمعونه عبر الهاتفول صوت یسمعونه عبر الهاتفالمرآز وأالمرآز وأ

وم د   وم د  وتق روة بتنظيم المواعيد قبل وبعد العالج وتنظيم عمل الفحوص الالزمة للمریض، آما تبذل الجهد لتنظيم                 . . وتق روة بتنظيم المواعيد قبل وبعد العالج وتنظيم عمل الفحوص الالزمة للمریض، آما تبذل الجهد لتنظيم                 م م
يا حيث أنها مدربة على                          . . سجالت المرضى   سجالت المرضى    يا وخارج تمام بالمرآز محل و االه رتها فى نم د ساعدت خب ذا فق يا حيث أنها مدربة على                          وباإلضافة له يا وخارج تمام بالمرآز محل و االه رتها فى نم د ساعدت خب ذا فق وباإلضافة له

  ..الغ األهمية فى اللقاءات الطبيةالغ األهمية فى اللقاءات الطبيةالتسویق مما یجعل دورها بالتسویق مما یجعل دورها ب
  

  أنشـــطــة المــــرآـــز
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سنة نصف

 التشخيص
 المرضي الذين تم تقييمهم على فترات نصف سنوية

يم حاالتهم بشكل نصف سنوى منذ افتتاح المرآز، ویالحظ أن حدد الحاالت المحولة ظل                         م تقي ذین ت ى عدد المرضى ال يم حاالتهم بشكل نصف سنوى منذ افتتاح المرآز، ویالحظ أن حدد الحاالت المحولة ظل                         الشكل التال م تقي ذین ت ى عدد المرضى ال  الشكل التال
إن عدد المرضى المحولين                      وقت ف ه یالحظ أن بمرور ال ة حال فإن ى أی إن عدد المرضى المحولين                     ل وقت ف ه یالحظ أن بمرور ال ة حال فإن ى أی  الذین یتم قبول عالجهم بالمرآز یزداد باضطراد حيث أن           الذین یتم قبول عالجهم بالمرآز یزداد باضطراد حيث أن          ل

 .. قد صاروا یعرفون ماذا یمكن للمرآز أن یقدم لهم من خدمات قد صاروا یعرفون ماذا یمكن للمرآز أن یقدم لهم من خدمات

٣ 
ریظهر یظه
ریبا    تا تق ریبا   ثاب تا تق وعوع. . ثاب

الكثير من الناسالكثير من الناس



يا وفلسطين يا وفلسطينوليب تحدة  وفلسطين،   . . وليب ربية الم ارات الع ة اإلم يمن ودول ان وال وریا وعم يا وس ا وليب عودیة وغان ن الس ن المرضى م د م نا العدی تحدة  وفلسطين،   وعالج ربية الم ارات الع ة اإلم يمن ودول ان وال وریا وعم يا وس ا وليب عودیة وغان ن الس ن المرضى م د م نا العدی وعالج
  ..ضافة لإلستشارات الطبية لمرضى من المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكية واسترالياضافة لإلستشارات الطبية لمرضى من المملكة المتحدة والوالیات المتحدة األمریكية واسترالياباإلباإل

نا مجموعتان من السوید، األولى من شرآة سویدفند وهى شرآة إستثمارات تبدى اهتماما بالمرآز حيث           ى زارت م المجموعات الت نا مجموعتان من السوید، األولى من شرآة سویدفند وهى شرآة إستثمارات تبدى اهتماما بالمرآز حيث          ومن أه ى زارت م المجموعات الت ومن أه
  ..طة مصورین محترفينطة مصورین محترفينأجروا حوارات مع بعض مرضانا وقاموا بتصویر المرآز بواسأجروا حوارات مع بعض مرضانا وقاموا بتصویر المرآز بواس

ين من العاملين بالسياسات االقتصادیة بجامعة جافل السویدیة وقد حضرا فى رحلة خاصة لبحث                 د تكونت من إثن ية فق ا المجموعة الثان ين من العاملين بالسياسات االقتصادیة بجامعة جافل السویدیة وقد حضرا فى رحلة خاصة لبحث                أم د تكونت من إثن ية فق ا المجموعة الثان أم
  ..إزدهار األنشطة السویدیة فى إفریقياإزدهار األنشطة السویدیة فى إفریقيا

  ::الســياحــة العـــالجــيةالســياحــة العـــالجــية
ى الش دأ یزدهر ف بيا ب وم حدیث نس ية هى مفه ياحة العالج ى الشالس دأ یزدهر ف بيا ب وم حدیث نس ية هى مفه ياحة العالج ية الس وآاالت الحكوم ين المشروعات وال ا ب ية رق األوسط حيث یتضمن تعاون وآاالت الحكوم ين المشروعات وال ا ب رق األوسط حيث یتضمن تعاون

  ..والمستشفيات واألطباء بهدف تشجيع المرضى على الحضور لألماآن التى تضمن لهم الحصول على أفضل الخدمات العالجيةوالمستشفيات واألطباء بهدف تشجيع المرضى على الحضور لألماآن التى تضمن لهم الحصول على أفضل الخدمات العالجية

واجد مرآزنا بمعرض آبير للسياحة العالجية بالبحرین                     د ت الم، وق نمو حول الع ذا النشاط آخذ فى ال واجد مرآزنا بمعرض آبير للسياحة العالجية بالبحرین                    وه د ت الم، وق نمو حول الع ذا النشاط آخذ فى ال  فى الخریف الماضى حيث قوبلت  فى الخریف الماضى حيث قوبلت وه
  ..أنشطتنا باهتمام بالغ وأصبح هناك تواجد للخبراء الذین یساهمون فى اإلتصاالت التى تجرى لتحویل المرضى لمرآزنا من مختلف دول المنطقةأنشطتنا باهتمام بالغ وأصبح هناك تواجد للخبراء الذین یساهمون فى اإلتصاالت التى تجرى لتحویل المرضى لمرآزنا من مختلف دول المنطقة

  ..وفى العالم الكونى اليوم تصبح مثل هذه األنشطة حيویة لإلستخدام األمثل للموارد المتاحةوفى العالم الكونى اليوم تصبح مثل هذه األنشطة حيویة لإلستخدام األمثل للموارد المتاحة

  الــمــرآــزالـعـامـلـــون ب
  ::جيرمى جانزجيرمى جانز. . دد

ية فى                           . . دد ئولياته الطب ا حافال فباإلضافة لمس د شهد عام ز، وق ر الطبى للمرآ ز هو المدی ية فى                           جيرمى جان ئولياته الطب ا حافال فباإلضافة لمس د شهد عام ز، وق ر الطبى للمرآ ز هو المدی جيرمى جان
د آانت هناك بعض المهام األخرى حيث صار مرآزنا معروفا فى مصر وأصبح هناك المزید           د آانت هناك بعض المهام األخرى حيث صار مرآزنا معروفا فى مصر وأصبح هناك المزید          إدارة المرآز فق إدارة المرآز فق

  .. عليه أن یلقيها عليه أن یلقيهامن اللقاءات العلمية التى یحضرها والمحاضرات التىمن اللقاءات العلمية التى یحضرها والمحاضرات التى

ناك        ى ه ى وألق تحن خارج رة آمم ة القاه توراه بجامع الة دآ ى رس ارك ف ه ش ر أن ه الفخ ان ل د آ ناك       وق ى ه ى وألق تحن خارج رة آمم ة القاه توراه بجامع الة دآ ى رس ارك ف ه ش ر أن ه الفخ ان ل د آ وق
  ..محاضرة وأصبح لدیه مجموعة من شباب األطباء ليتولى تدریبهم واإلشراف عليهممحاضرة وأصبح لدیه مجموعة من شباب األطباء ليتولى تدریبهم واإلشراف عليهم

ى ى ویسعد المرآز أن عددا من جراحى المخ واألعصاب یجرون أبحاثهم لرسالة الدآتوراه معتمدین عل             ویسعد المرآز أن عددا من جراحى المخ واألعصاب یجرون أبحاثهم لرسالة الدآتوراه معتمدین عل             
  ..معلومات مبنية على عملنا بمرآز الجاما نایفمعلومات مبنية على عملنا بمرآز الجاما نایف

ل عبد الحليم    . . دد ل عبد الحليم    وائ  هو أقدم األطباء العاملين بالطاقم الطبى المعاون وهو یحمل الدآتوراه فى جراحة         هو أقدم األطباء العاملين بالطاقم الطبى المعاون وهو یحمل الدآتوراه فى جراحة        وائ
د تخصص فى الجراحة ثالثية األبعاد وجراحات المخ الوظيفية، وتخصصه هذا یساعد المرآز ألن بعض                     د تخصص فى الجراحة ثالثية األبعاد وجراحات المخ الوظيفية، وتخصصه هذا یساعد المرآز ألن بعض                    المخ واألعصاب وق المخ واألعصاب وق

تا    تا   الحاالت تح ا نایف مما یرفع من آفاءة                    الحاالت تح اد باإلضافة للعالج بالجام ية األبع ا نایف مما یرفع من آفاءة                    ج إلجراء جراحات بسيطة باستخدام الجراحة ثالث اد باإلضافة للعالج بالجام ية األبع ج إلجراء جراحات بسيطة باستخدام الجراحة ثالث
ة العالج      ان ودق ة العالج     وأم ان ودق ویجدر بنا اإلشارة هنا إلى أن الجراحة ثالثية األبعاد هى فرع متخصص من جراحة المخ واألعصاب یتم             ویجدر بنا اإلشارة هنا إلى أن الجراحة ثالثية األبعاد هى فرع متخصص من جراحة المخ واألعصاب یتم             . . وأم

از للتوجيه فى صورة إطار معدنى على                يه وضع جه از للتوجيه فى صورة إطار معدنى على               ف يه وضع جه الرأس نتمكن بواسطته من توجيه أدوات خاصة بدقة فائقة ألورام داخل       الرأس نتمكن بواسطته من توجيه أدوات خاصة بدقة فائقة ألورام داخل       ف
ل حد ممكن                ل من األضرار ألق ا یقل ل حد ممكن               المخ مم ل من األضرار ألق ا یقل ذه الطریقة شيوعا فى مرآزنا هى الحصول على عينة من              . . المخ مم ر استخدامات ه ذه الطریقة شيوعا فى مرآزنا هى الحصول على عينة من              وأآث ر استخدامات ه وأآث

ى سوائل حيث أن العينة النسيجية تمك                         ورم المحتویة عل يب داخل أجزاء ال ورم أو لوضع أناب ى سوائل حيث أن العينة النسيجية تمك                        نسيج ال ورم المحتویة عل يب داخل أجزاء ال ورم أو لوضع أناب ننا من القيام بالعالج على     ننا من القيام بالعالج على     نسيج ال
ل من حجمه ليصبح العالج                       ورم یقل ذل السوائل من داخل تجویف ال يق للمرض باإلضافة ألن ب ليم والدق ل من حجمه ليصبح العالج                      أساس التشخيص الس ورم یقل ذل السوائل من داخل تجویف ال يق للمرض باإلضافة ألن ب ليم والدق أساس التشخيص الس

  ..بالجاما نایف فى هذه الحالة أآثر سهولة وأمانا وباألخص إذا تم هذا البذل فى نفس یوم العالج مع حساب آمية السوائل عن طریق اآلشعةبالجاما نایف فى هذه الحالة أآثر سهولة وأمانا وباألخص إذا تم هذا البذل فى نفس یوم العالج مع حساب آمية السوائل عن طریق اآلشعة

ريم     . . دد د عبد الك ريم     خال د عبد الك د حصل على درجة الدآتوراه  فى عالج األورام وقد تخصص                 خال زنا وق يب األورام بمرآ د حصل على درجة الدآتوراه  فى عالج األورام وقد تخصص                  هو طب زنا وق يب األورام بمرآ  هو طب
فى عالج حاالت أورام المخ لفترة طویلة تسبق انضمامه للعمل مع مرآز الجاما نایف بالقاهرة، وانضمامه لفریق العمل هام          فى عالج حاالت أورام المخ لفترة طویلة تسبق انضمامه للعمل مع مرآز الجاما نایف بالقاهرة، وانضمامه لفریق العمل هام          

  ..ام التى نعالجهاام التى نعالجهالخبرته فى مجال األورام ولمناقشتنا فى طبيعة األورلخبرته فى مجال األورام ولمناقشتنا فى طبيعة األور

ر اإلدارى للمرآز وهو مسئول عن آافة             مصطفى األسمر   مصطفى األسمر   / / األستاذ األستاذ  ر اإلدارى للمرآز وهو مسئول عن آافة              هو المدی  هو المدی
لطات   رتيب االتصال بالس ى ت ا ف اطا فائق ام الماضى نش ى الع ر ف وانب اإلدارة وأظه لطات  ج رتيب االتصال بالس ى ت ا ف اطا فائق ام الماضى نش ى الع ر ف وانب اإلدارة وأظه ج

  ..الصحية بمختلف الدول التى أبدت اهتماما بإرسال مرضاها للعالج بالقاهرةالصحية بمختلف الدول التى أبدت اهتماما بإرسال مرضاها للعالج بالقاهرة

ن فى نشاط السياحة العالجية وهى فكرة حدیثة نسبيا تتيح عالج           ن فى نشاط السياحة العالجية وهى فكرة حدیثة نسبيا تتيح عالج           ومن خالل جهوده یتوسع المرآز اآل     ومن خالل جهوده یتوسع المرآز اآل     
  ..المرضى فى مراآز توفر عالجا غير متاح لهم محلياالمرضى فى مراآز توفر عالجا غير متاح لهم محليا

رات        ز الخب كانية وتترآ ثافات الس يه الك رق ف ذى تتف ى ال وطن العرب ى ال نظور عل ذا الم بق ه رات       وینط ز الخب كانية وتترآ ثافات الس يه الك رق ف ذى تتف ى ال وطن العرب ى ال نظور عل ذا الم بق ه وینط
  ..ذا المجال نتائج مبشرة للغایةذا المجال نتائج مبشرة للغایةمصطفى فى همصطفى فى ه/ / العالجية فى مراآز محدودة، وقد أظهر العمل الجاد لألستاذالعالجية فى مراآز محدودة، وقد أظهر العمل الجاد لألستاذ

٢ 



  جــريــدة جـــامـــا
  2004 مارس – القاهرة –نشرة غير دورية تصدر عن مرآز الجاما نايف 

   العدد الثالث–الجزء األول 
ى      ف عل ان ونص ى عام د مض ى     لق ف عل ان ونص ى عام د مض غيل  لق غيل  تش تش

ن      ر م ا أآث ت خالله رة، عالج زها بالقاه ف بمرآ ا نای ن     الجام ر م ا أآث ت خالله رة، عالج زها بالقاه ف بمرآ ا نای الجام
  ..20012001ونيو ونيو أربعمائة وخمسين مریضا بدایة من یأربعمائة وخمسين مریضا بدایة من ی

الم        ز وللع ة للمرآ رة للغای رة مثي ذه الفت ت ه الم       وآان ز وللع ة للمرآ رة للغای رة مثي ذه الفت ت ه وآان
ى      تالحقة الت رات الم اآل والتغيي ن المش رغم م ه، فبال ى     خارج تالحقة الت رات الم اآل والتغيي ن المش رغم م ه، فبال خارج
ا     ت دونم عاعية ظل راحة اإلش ة للج إن الحاج الم ف هدها الع ا    ش ت دونم عاعية ظل راحة اإلش ة للج إن الحاج الم ف هدها الع ش

  ..تغييرتغيير

ا نایف عنصرا راسخا من             د أصبح مرآز الجام ا نایف عنصرا راسخا من            وق د أصبح مرآز الجام وق
ى مصر آل    يد ف رة وبالتأآ ية بالقاه ة الطب ى مصر آل   عناصر الخدم يد ف رة وبالتأآ ية بالقاه ة الطب اعناصر الخدم اه . . ه

وبالنسبة لكل من حالهم الحظ بالعمل فى هذا المرآز فإن هذا            وبالنسبة لكل من حالهم الحظ بالعمل فى هذا المرآز فإن هذا            
التطور یدعو للفخر، وال یمكن أن نعزى هذا النجاح لمرآزنا          التطور یدعو للفخر، وال یمكن أن نعزى هذا النجاح لمرآزنا          
وحده وإنما هو نتاج للدعم المستمر والتشجيع الذى حظينا به           وحده وإنما هو نتاج للدعم المستمر والتشجيع الذى حظينا به           
ى وجه الخصوص من إدارة معهد ناصر وأطباؤه ومن              ى وجه الخصوص من إدارة معهد ناصر وأطباؤه ومن             وعل وعل

تابعة ل    ئات ال كان والهي حة والس تابعة ل   وزارة الص ئات ال كان والهي حة والس بة   وزارة الص ا بالنس ا، أم بة   ه ا بالنس ا، أم ه
لجراحى المخ واألعصاب ومختلف أطباء القاهرة بل ومصر        لجراحى المخ واألعصاب ومختلف أطباء القاهرة بل ومصر        

  ..فنحن نتوجه بالشكر لكل منهم على حدهفنحن نتوجه بالشكر لكل منهم على حده

ى      انا عل ئ مرض نا نهن را فإن يس آخ را ول ى     وأخي انا عل ئ مرض نا نهن را فإن يس آخ را ول وأخي
  ..صداقتهم ودعمهم المستمرصداقتهم ودعمهم المستمر

  العــــام الماضــــى
رات،   ن المتغي ددا م ف ع ا نای ز الجام هد مرآ رات،  ش ن المتغي ددا م ف ع ا نای ز الجام هد مرآ ش

ریق ع             نا ف د أصبح لدی ه ق ا أن ریق ع            أهمه نا ف د أصبح لدی ه ق ا أن م بشكل مستقر منذ       أهمه م بشكل مستقر منذ       مل دائ مل دائ
  ..آما أصبح نظام العمل ووسائله أآثر ثباتاآما أصبح نظام العمل ووسائله أآثر ثباتا. . اإلفتتاحاإلفتتاح

دور       ى بال رنين المغناطيس از ال غيل جه م تش دور      وت ى بال رنين المغناطيس از ال غيل جه م تش وت
العلوى من المرآز مما شكل عونا هائال لنا حيث أن العاملين           العلوى من المرآز مما شكل عونا هائال لنا حيث أن العاملين           
دهم ليساعدهونا على آداء عملنا على             بذلون قصارى جه ه ی دهم ليساعدهونا على آداء عملنا على            ب بذلون قصارى جه ه ی ب

  ..الوجه األآملالوجه األآمل
مرآز الجاما نایف فى لحظة مشمسة خالل یوم ممطر غير معتاد بالربيع،مرآز الجاما نایف فى لحظة مشمسة خالل یوم ممطر غير معتاد بالربيع،
ى المعتاد دوء، فف تقطت فى الصباح الباآر حيث اله بدو بوضوح أن الصورة ال ى المعتادوی دوء، فف تقطت فى الصباح الباآر حيث اله بدو بوضوح أن الصورة ال وی

ى و     ز آالمرض رى المرآ ن زائ تمر م تابع مس ناك ت د ه ى و    نج ز آالمرض رى المرآ ن زائ تمر م تابع مس ناك ت د ه زمالءنج ارب وال زمالءاألق ارب وال األق
  ..والضيوف بينما التقطت الصورة فى أحد أیام العالج التى عولج فيها مریضانوالضيوف بينما التقطت الصورة فى أحد أیام العالج التى عولج فيها مریضان

ز، زور المرآ ين أسرة ت رابة الثالث إن ق ية ف يادة الخارج ام الع ا عن أی ز،وأم زور المرآ ين أسرة ت رابة الثالث إن ق ية ف يادة الخارج ام الع ا عن أی وأم
والممر الموجود أمام باب المرآز متسع بما یسمح للسيارات بإدخال المرضى الذینوالممر الموجود أمام باب المرآز متسع بما یسمح للسيارات بإدخال المرضى الذین

و افات ط ى لمس تطيعون المش وال یس افات ط ى لمس تطيعون المش ىال یس تخدام الكرس تاجون إلس ذین یح ىیلة أو ال تخدام الكرس تاجون إلس ذین یح یلة أو ال
ة((  . . المتحرك، حيث یوجد أحد هذه الكراسى خلف باب المرآز مباشرةالمتحرك، حيث یوجد أحد هذه الكراسى خلف باب المرآز مباشرة ةعدس //عدس

 ..)) سويدفند سويدفند–فيكتور بروتفيكتور بروت

رآيب مصعد          نا بت د قم رآيب مصعد         وق نا بت د قم د لتوصيل المرضى     وق د لتوصيل المرضى     جدی جدی
ذا األمر بالنسبة                ية ه زداد أهم رنين المغناطيسى وت از ال ذا األمر بالنسبة               لجه ية ه زداد أهم رنين المغناطيسى وت از ال لجه

  ..للمرضى آبار السنللمرضى آبار السن
  ::األطــفـــــالاألطــفـــــال

ثل المرضى من األطفال             ى یم ثل المرضى من األطفال            بشكل تقریب ى یم أو من  أو من  ((بشكل تقریب
ا            ية عشر عام نهم عن ثمان ل س ا           یق ية عشر عام نهم عن ثمان ل س ى عشرة بالمائة من      ) ) یق ى عشرة بالمائة من      حوال حوال

م        ف، ومعظ ا نای از الجام م بجه م عالجه ذین ت ى ال م       المرض ف، ومعظ ا نای از الجام م بجه م عالجه ذین ت ى ال المرض
  .. التى تصيب هذه الفئة العمریة قد تحدث فى البالغين ولكن معدل حدوثها یزید بين األطفال التى تصيب هذه الفئة العمریة قد تحدث فى البالغين ولكن معدل حدوثها یزید بين األطفالاألمراضاألمراض

ذه الحاالت                                   ثل ه ر عالج م خ، ویعتب اع الم يدة بق ویة للمخ واألورام الحم ية باألوعية الدم يوب الخلق د تخصص المرآز فى عالج الع ذه الحاالت                                  ولق ثل ه ر عالج م خ، ویعتب اع الم يدة بق ویة للمخ واألورام الحم ية باألوعية الدم يوب الخلق د تخصص المرآز فى عالج الع ولق
  ..صعبا بالوسائل التقليدیةصعبا بالوسائل التقليدیة

ية لعالج ه        تائج األول ية لعالج ه       وآانت الن تائج األول وعلى الرغم من أن المرآز قد عالج زهاء أربعين طفال فقد آانوا            وعلى الرغم من أن المرآز قد عالج زهاء أربعين طفال فقد آانوا            . . اتين الحالتين بالجاما نایف مبشرة للغایة     اتين الحالتين بالجاما نایف مبشرة للغایة     وآانت الن
  ..جميعا مصدرا لإللهام وأثروا فينا جميعا بشجاعتهم التى أظهروها فى مواجهة المرضجميعا مصدرا لإللهام وأثروا فينا جميعا بشجاعتهم التى أظهروها فى مواجهة المرض

  ::الـزائــرون األجــانــبالـزائــرون األجــانــب
   تضمنت موفدین من النرویج ونيجيریا والمملكة العربية السعودیة  تضمنت موفدین من النرویج ونيجيریا والمملكة العربية السعودیة 22003003استقبل المرآز زیارات من العدید من المجموعات خالل عام استقبل المرآز زیارات من العدید من المجموعات خالل عام 
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