أسئلة عامة
ما معدل نجاح طر يقة دكتور أويزي لعالج حاالت الصداع النصفي وألم الجمجمة والوجه
ألم الجمجمة والوجه ،وصداع الجمجمة والوجه المستقل ،والصداع النصفي وألم العصب الثالثي
جميعها مرادفات مستخدمة في الكتابة الطبية .ويمكن تقسيم كل منها إلى عدة فئات متباينة تتطلب
طرقًا محددة للعالج .ولذلك فإن التصنيف االفتراضي صعب وقائم على اختيار العالج المتبع.
وأغلب اختيارات العالجات اخأخر المتوفرة إما أنها غير فعالة بالكامل أو جئئيًا .بينما تشير نتائج
عالجنا نسبة نج ۹۵ %في جلسة واحدة فقط .لكن قد يحتاج  %۵من المرضى جلسة ثانية
للحصول على النتيجة النهائية .قد يواجه المرضى الذين يعانون من مشكالت في الرقبة أو العمود
الفقري أو إصابات سابقة بالرقبة أو العمود الفقري أل ًما في الرقبة أو العمود الفقري وحاالت صداع
مرتبطة بين الحين واآلخر ،وهذه الحالة ال تشفى عادة عن طريق عالجنا.
ما الفئة العمرية التي بإمكانها أن تستفيد من هذا العالج؟
ال يميئ الصداع النصفي العمر أو الجنس .نستقبل المرضى من كل اخأعمار ،لكن العالج يتوقف
على مدة الصداع النصفي وألم الوجه ونعالج مرضى بين أعمار  ١٢و ٨٧عام.
ما الفارق بين نجاح طر يقة العالج دكتور أويزي لعالج الصداع النصفي وعالج بوتوكس الحسي
للصداع النصفي؟
يعمل عالج بوتوكس على حل أعراض الصداع النصفي لكنه غير قادر على عالج الصداع النصفي
نفسه .وهذا بسبب أن البوتوكس ال يعمل سو على تخدير اخأطراف العصبية ،ولذلك فهو ال يحقق
نتائج سو لعدة أشهر مع إمكانية عودة اخأعراض بشدة أكبر .وحتى أن عالج البوتوكس قد يؤدي
إلى تكوين أجسام مضادة تئيد من شدة حاالت الصداع النصفي .وفي الناحية اخأخر  ،تصل نسبة
نجاح عالج دكتور أويئي من  %۹۵والفضل في ذلك أن عالجه يحل سبب الصداع النصفي.
أظهرت بعض الدراسات عدم وجود فارق بين بالسيبو وبوتوكس.
ما هي التأثيرات الجانبية والتفاعالت العكسية للعالج المستخدم؟
مقدار كل عالج متبع هو أقل جرعة متوفرة توصي بها إدارة اخأغذية واخأدوية لكل المكونات.
ولذلك فال يوجد تقريبًا أي آثار جانبية متوقعة .يتم استبعاد المرضى ذوي الحساسية خأي من
مكونات العالج إلى أن يتم التخلص من الحساسية.
ما هي أولى خطوات العالج؟
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تبدأ أولى خطوات العالج باالستشارة واإلطالع على الملف الطبي وتقييم السجالت الطبية المتوفرة.
وبنا ًء على السجل الطبي والتقييم ،يحدد الطبيب موعد بدء العالج كما يقرر سواء كان ينبغي على
المريض التوقف عن جميع اخأدوية المتعلقة بالصداع النفسي أم ال .قد نحتاج إلى تقليل بعض اخأدوية
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بالتدريج عند الضرورة .ينبغي على المرضى الذين يستخدمون اخأفيونات منذ ئمن طويل الحصول
على جرعة مئيلة للسمية قبل العالج .يمكن للمرضى الذي يتبعون أدوية مضادة لتجلط الدم التوقف
عن العالجات لمدة  ٧٢ساعة لكن يمكن متابعة تناول ٨١جرام من اخأسبرين في اليوم .يمكن متابعة
جميع اخأدوية اخأخر بأمان.
ماذا أتوقع يوم تلقي العالج؟
إذا كان المريض يعاني من ألم الجمجمة والوجه النشط ،فقد نحدد له موعدًا في اليوم التالي أو في
اخأيام المقبلة .توجد بعض اإلجراءات الصحية التي ينبغي على المريض اتباعها مثل تدليك فروة
الرأس وغسل الشعر بالشامبوه ،ثم يتم وضع المريض على منضدة العالج في وضع استلقاء ثم
مائالً لمتابعة العالج.
هل إجراء العالج مؤلم ،وهل يمكن للجميع تحمله؟
ً
وخئا خفيفًا في البشرة واخألياف تحت الجلد مثل الحقن باإلبرة لمدة
عادة قد تسبب مباشرة العالج
من۵إلى  ١٠ثوان .إذا كان المريض يعاني من حساسية مفرطة من الحقن ،فقد يتلقى عال ًجا ملطفًا
للبشرة قبل إجراء العالج بساعة .يستغرق إجراء العالج ما بين ٦٠و ۹٠دقيقة.
متى أبدأ الشعور بالتحسن؟
فورا .فهذه عملية نفسية تتضمن عدة أعصاب وكتل عصبية كبر وأوردة
قد تشعر بالتحسن ً
وشرايين محيطة بها وهي متضمنة مباشرة في عملية اإلحساس بألم الجمجمة والوجه .يمكن
التخلص من اإلحساس باخألم بسهولة وسرعة بالكامل في غضون من ٤٨إلى  ٧٢ساعة.
ماذا لو استمر الصداع النصفي أو ألم الوجه غير المعتاد؟
أغلب المرضى  %۹۵يشعرون بتحسن من الصداع النصفي في أول عالج ،لكن قد تجد نسبة%۵
نظرا للتنوع
من المرضى أل ًما غير معتادًا في مناطق أخر أو في نفس المنطقة .وهذا طبيعي ً
التشريحي لألعصاب المتضمنة في المرض .ويتلقى هؤالء المرضى الجلسة الثانية فقط لألفرع
العصبية المقاومة.
كم يكلف العالج وهل التأمين الطبي يشمله؟
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نظرا خأن خأسلوبه الجديد ولم يدرج ضمن
ترفض بعض شركات التأمين أن تتضمن هذا العالج ً
القوانين بعد .يتمتع العالج الخاص بنا بانخفاض تكلفته لكل شخص تقريبًا ،كما أننا نقلل خطط الدفع
وال نطلب مقابل لجلسات الحصول على النتيجة النهائية .وقد يمكننا إصدار فواتير للتأمين لئيارات
المتابعة فقط.
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قد تشمل حسابات المدخرات الصحية والمئودين اآلخرين التكاليف بكاملها .وقد نوفر لك بروتوكوالً
للعالج وإيصال دفع وبيانات طبية أخر لتسلمها مع ملفك إلى المسئولين عن التأمين الخاص بك،
لكننا لسنا قادرين على إصدار فواتير بالتأمين مباشرة.
هل العالج معتمد لدى إدارة األغذية واألدوية؟
نعم ،تم استخدام مكونات العالج لدينا لعدة أعوام لعالج العديد من الحاالت.
إلى متى يستمر الشفاء؟
توضح تجربتنا أن الشفاء يستمر طويالً .وكانت أول حالة شفاء من الصداع النصفي لمريضة استمر
لديها الشفاء قرابة  ٧أعوام بدون أي صداع رغم معاناتها من الصداع النصفي المحيطي لمدة ٣٠
عام.
ماذا لو لم ينجح العالج؟
بدأت خبرتنا في العالج في عام  ٢٠٠٥ي منشأة واحدة ووحدة مراقبة تحقيقات واحدة ،إال أن
الطبيب فارو تي أويئي والحاصل على دكتوراه في الطلب حصل على تدريب وخبرات في
تخصصات متعددة وفي دراسة النظام العصبي المستقل آالم الجمجمة والوجه والحاالت اخأخر
المتعلقة خأكثر من  ١٥عام.
هل يتطلب العالج متابعة أدوية الصداع النصفي أو تغيير أسلوب الحياة؟
عادة ً ال نوصي باخأدوية القياسية أو العالج البديل قبل العالج أو بعده .وحتى اآلن ،لم يبد مرضانا
أي حاجة للدواء أو تغيير في نمط الحياة.
أنا مريض خارج الوالية أو خارجة البلد ،كيف يمكنني توفير النقود والوقت وتجنب رحالت السفر
المتعددة؟
يسرنا تقديم االستشارة لك هاتفيًا أو عن طريق الفاكس أو البريد اإللكتروني .وسنراجع السجل
الطبي للصداع النصي والحاالت اخأخر  .ومن ثم يمكننا ترتيب ميعادًا لئيارة قصيرة واتباع
العالج .نوصي بالبقاء بالقرب منا لمدة من٣إلى  ٤أيام في حالة ضرورة جلسة أخر للحصول على
النتيجة النهائية .وفي حالة عدة الحاجة إليها ،يمكنك العودة والمتابعة معنا لمدة شهر بعد العالج .وإذا
كان ألم اخأعصاب الذي تعاني منه يتطلب جلسة أخر  ،فيمكننا عمل ذلك في هذا الوقت ،إال أن
 %۹۵من المرضى يتلقون جلسة عالج واحدة فقط.
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