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  "روكسیميب"منصة المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت یستخدم 
Proximie ز مع الجراحة الروبوتیةتقنیة الواقع المعزّ ب تفاعلیةال 

ً  التقنیة الجدیدة تتیح التعاون عن بعد بین األطباء   إلى غرفة العملیات من خالل نقلھم إفتراضیا
 معھا تفاعلالو العملیات مراقبة الطب طالبعلى سّھل وت

 

 ، بإجراء)AUBMC(بیروت  في األمیركیة الجامعة في الطبي نجح المركز: 2017 كانون األول 12بیروت، في 
 .تقنیة الواقع المعّزز من خالل تطبیق في لبنان والمنطقةعملیة جراحیة روبوتیة ھي األولى من نوعھا أول 

  ا اإلجراءھذ غیّری. في الوقت عینھ االمحافظة علیھواستخراج الورم من الكلیة على اح الجرّ التقنیة  ھذهساعدت 
 في المساعد األستاذترأس . وقد العالم حول الصحیة الرعایة خدماتتفاعلیة ال "روكسیميب"منصة  الذي یعتمد على

 الحاج ألبیر الدكتور بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي الجراح الروبوتي في المركز البولیة، المسالك جراحة
 ھذا اإلجراء. 

 

تقنیة بتت منصة الجراحة أالعالم،  من أماكن مختلفةالمتواجدین في ومع ازدیاد الحاجة لتسھیل التعاون بین األطباء 
ً  عبر البعض بعضھم ودعمات توجیھ من ستفادةاإل على تھملمساعد الواقع المعّزز إلى غرفة نقلھم إفتراضیا

 ،التداخلیة األشعةقسم  المساعد في تعاون الدكتور الحاج مع األستاذ، مثالً  عملیة الكلیةالقیام ب فأثناء. تالعملیا
 الجراحي اإلجراء مراقبة مما أتاح لھ بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي في المركز الدكتور فادي مرعي

ً  خبرتھ ومشاركة   .مكتبھأثناء تواجده في  لمجریات العملیة وفقا
 

المتواجدین في  كأداة تتیح التعاون بین األطباء ا"بروكسیمي" كفاءتھ تقال الدكتور الحاج: "أثبتحول الموضوع، و
جراحیة روبوتیة أكثر تعقیداً ن ھذه التكنولوجیا المتمیزة الجسم الطبي من إجراء عملیات ستمكّ كما  .أماكن مختلفة
عن  ةفتراضیاإلتقدیم المساعدة  عبر"بروكسیمي" التشاور أثناء الجراحة  منصة سھّل: "توأضاف" ،في المستقبل

الدعم والتوجیھات الالزمة من  من ستفادةاإل فرصةتیح . فھي تيالتوضیح الفیدیوطریق التدریب العملي و
 ".قصیر وقت فيوعن بعد خرى األوالفرق الطبّیة الجراحین 

	 
ً متزایداً یحول دون استضافة ال كتوردالوختم   وفّر. توالمتدّربینطالّب الحاج: "تشھد غرف العملیات ازدحاما

إجراء التطبیقي في  لتدریبالتعلیم واتیح إمكانیة مما یة تفاعلیمقاربة  تقنیة الواقع المعّززب "بروكسیمي"منصة 
 ".الطبوطالب  الجراحینمن  شریحة واسعةل ضمن مدة زمنیة قصیرةو روبوتیةالجراحة العملیات 

 
كل مع  "بروكسیمي"منصة  تعملنادین حشاش حرام: " ةالدكتورسة منصة "بروكسیمي" مؤسّ  تقالمن جھتھا، 
مع  طباءاألیر تعاون وتطبفضلھا  نستطیع الیوموالمعدات.  كللو ي جھاز طبيإضافتھا ألوبالتالي یمكن  األجھزة،
نوع العملیة بغض النظر عن  ھمتبادل خبراتوتطویرھم، وتسھیل تدریبھم، وفي جمیع أنحاء العالم،  البعض بعضھم

 ".و التقنیة المستخدمةأ الجھازالجراحیة و
 

صغیر في الجسم  ثقب الكبیرة عبر إحداث العملیاتتتیح إجراء  تقنیةالجراحة الروبوتیة ھي أن  إلى ةرتجدر اإلشا
وفقدان كمیة أقل من الدم، ، بسرعة أكبرشفاء ونتیجتھا التماثل للشق كبیر مثل الجراحة المفتوحة. لدون الحاجة  من
تستخدم الجراحة الروبوتیة في جراحة المسالك البولیة، و .مقارنة مع النھج التقلیدي أقل تعقیداتحدوث احتمالیة و
 المسالك البولیة. لترمیمعالج سرطان البروستات والكلى والمثانة، كما یتم اعتمادھا و

 

في رئیس قسم الجراحة التجمیلیة في المركز الطبي ، الدكتور غسان أبو سیتاترأس  ،أنھ في السنة الماضیة ویذكر
التي  تقنیة الواقع المعّزز التي تعتمد علىھي األولى من نوعھا  جراحیةعملیة  ،في بیروت ركیةیلجامعة األما
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األولى في لبنان مرة . وكانت تلك الإعادة ترمیم ید طفل یعاني من خلل منذ الوالدةعلى في غّزة اح ساعدت الجرّ 
  . تفاعلیةال "روكسیميب"منصة عبر ھذه العملیة التي تجرى فیھا  الشرق األوسطو
 

 ةكز اإلقلیمیارأحد الم لیصبحتعلیمیة سة مؤسّ كتقّدمھ في بیروت األمیركیة یواصل المركز الطبي في الجامعة 
یستمّر في  ،اً تطّوروأكثرھا المعّدات المركز الطبّي بأحدث تزوید من خالل . ةاألكادیمیواألبحاث  الطبي بتكارلإل
توسیع نطاق  . كما یثابر المركز علىالمریض التي تتمحور حولیة صحّ الرعایة الخدمات في قطاع الأفضل  تقدیم

الیوم مراقبة العملیة الجراحیة  بات بإمكانھممن طالّب الطب الذین ممكن أكبر عدد لیطال التعلیم التدریب و
 غرفة العملیات. داخلشخصیاً  تواجدھملدون الحاجة  معھا منوالتفاعل 

 -انتھى-
 

 في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر  في الطب لكلیة التعلیمي التابع المركز الطبي أیضا

 كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة
شھادات  خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء
 الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة اعتماد
 .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض المریض المتمحورة حول الصحیة

 
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد  التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات الطبي المركز ویلبي  .سنویا

 
 

 أو االتصال على األرقام التالیة: www.aubmc.orgللمزید من المعلومات، الرجاء زیارة موقع: 
 

 مكتب المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت لالتصاالت:
 4732 :تحویلة 009611350000ھاتف: 

 praubmc@aub.edu.lb برید إلكتروني:
 

 شركة میماك أوجلفي للعالقات العاّمة:
 كارمن الحاج/لیال أبو انطون

 132تحویلة:  009611486065ھاتف: 
 layale.abouantoun@ogilvy.comبرید إلكتروني: 


