الدكتور إيلي حبيقه يعمل جاهدا لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية والنفسية والعالجية إستنادا إلى أدلة طبية ومخبرية
لكل حالة على حدة .وهو حائز على شهادة البورد األميركي في الجراحة النسائية والتوليد بعد أن درس الطب وحصل على
شهادته من جامعة القديس يوسف في بيروت ،ثم انتقل الى الواليات المتحدة األميركية إلكمال تخصصه في مستشفى
 Northwell Health at Staten Island University Hospitalالتابع لكلية الطب  Hofstraفي نيويورك .وبعدها
أكمل تخصصه في أمراض الغدد اإلنجابية والعقم في جامعة إيلينوي في شيكاغو ( University of Illinois at Chicago
 )College of Medicineحيث قام بإجراء دراسات وأبحاث معمقة ومتقدمة في مجال فسيولوجيا المبيض واستخدام الخاليا
الجذعية في التكاثر ،وقد نالت هذه األبحاث أعلى درجات التقدير على مستوى المؤتمرات المتخصصة في أميركا .عالوة على
ذلك ،فقد تدرب على أيدي خبراء عالميين في مجال فقدان الحمل المتكرر ومتالزمة المبيض المتعدد الكيسات ( Polycystic
 )Ovary Syndromeمما وفر له خبرة سريرية كبيرة ومتنوعة في هذه المجاالت .وهو إضافة الى لغته األم العربية ،يتقن
اللغتين اإلنجليزية والفرنسية .أ ّما بالنسبة للنساء اللواتي يف ّ
ضلن إجراء العمليات الجراحية والفحوصات السريرية (من ضمنها
عمليات إستئصال البويضات ونقل األجنّة) بواسطة طبيبات إناث ألسباب خاصة ،فذلك ممكن إذ يضم فريق الدكتور حبيقه
صصات في هذا المجال .فيتوفّر الخيار للمريضة في الحصول على هذه العالجات مع إحداهنَّ
عددأ كبيرأ من الطبيبات المتخ ّ
والمستمر.
وذلك تحت إشرافه المباشر
ّ
وإذا سألته عما يعجبه في عمله ,يقول:
بأنه كان دائما يشعر برهبة عملية خلق وتكوين الحياة .وأن أكثر المجاالت التي ترضي الذات هي مساعدة األزواج لبلوغ مرحلة
األمومة واألبوة وهي تجربة مجزية ومنتجة في مجال الطب .ويجزم الدكتور حبيقة بأن ذلك هو "محركي ودافعي المستمرين
ألكون بخدمة أولئك الذين لم يتمكنوا من تحقيق هذا الهدف حتى اآلن معتمدا على العلم والخبرة وتقدم الطب في هذا الميدان".
أ ّما أكثر ما يفتخر به في الممارسة العملية ،فيؤكد:
بأن الدراسة الجامعية والممارسة العملية توأمان ال ينفصالن في الطب .ويقول" :أنا فخور بدمج أحدث التقنيات والمناهج بهدف
تحسين نتائج العالج لمرضانا .هذه عملية مستمرة ال تنتهي أبدا حيث نسعى إلى تحسين مستمر في نتائج الحمل .أنا فخور جدا
والمؤثَر فيه ،الذي يتطور بسرعة هائلة ويحقق نتائج باهرة".
بأن أكون جزءا من هذا العالم المؤثر
َ
وعن اختياره العمل في الطب التناسلي ،يقول:
منذ سنواتي األولى في كلية الطب ،أدركت أن شغفي يدور حول هبة الحياة من الخالق عز وجل .وقد تم تعزيز هذا األمر الحقا،
خالل عملي األولي أثناء تخصصي في مجال الجراحة النسائية والتوليد .إن التأثير الذي يمكن أن نحققه على حياة المرضى هو
تأثير هائل يعكس الشعور باإلنجاز الرائع.
وإذا سألته عما يجذبه في الطب التناسلي ،فيجيب:
جذبت تجربتي البحثية في مجال فسيولوجيا المبيض ودور العالج بالخاليا الجذعية في التكاثر اهتمامي بالنساء المصابات
بمتالزمة تكيس المبايض وتناقص احتياطي المبيض .هاتان المجموعتان ما زالتا تمثالن تحديا كبيرا للطب مما دفعني للقيام
بأبحاث معمقة أرجو أن تنجح في تخفيف المعاناة في هاتين الحالتين .آمل ،من خالل تعاوني المستمر مع العلماء ومجموعات
البحث المختلفة ،في توفير نهج جديد للنساء اللواتي يعانين حاليا من هاتين الحالتين.
أ ّما عن نهجه في الطب ،فيؤكد:
بأنه بغض النظر عن التقدم المحرز في التكنولوجيا وتعدد أبحاث المختبرات في مجالنا ،يتلخص نهجي في اعتبار الفرد قيمة
إنسانية كبرى يجب ان تحظى بكامل الرعاية والعناية قبل وبعد تشخيص الحالة وهي ال تنتهي إال بتوفير كل متطلبات العالج
اآلمن ضمن الشروط األخالقية والصحية المثالية .لذلك أقوم بعناية بتقييم إحتياجات بناء األسرة لألفراد واألزواج ،وتقديم
المشورة لهم بشأن األساليب المختلفة ،ومساعدتهم في إتخاذ أفضل الخيارات.
وعن األشياء الفريدة التي ال يعرفها "عامة الناس عنك" فيقول:
اعتدت أن أكون عازف بيانو وموسيقي بارع ولكني توقفت عن متابعة دروسي الموسيقية عندما بدأت دراستي في كلية الطب
بسبب ضيق الوقت .غير انني ما زلت أعزف البيانو أحيانا  ...وآمل أن أعود إليه في المستقبل!
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