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 أولیقومون بحو المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت جراّ 
 في لبنان ترمیم الثدي  إلعادة روبوتیة تجمیلیة جراحة

  

 أول  األمیركیة في بیروت أجرت دائرة الجراحة في المركز الطبي في الجامعة  :2019 أیار 16 بیروت، في
 وذلك السرطانجّراء اإلصابة ببعد استئصالھ  إلعادة ترمیم الثديفي لبنان والمنطقة  روبوتیة تجمیلیة جراحة

أعلى، مما یساھم دقة وأفضل وحّریة تنقّل للجراح أكبر  راحة وتتیح ھذه المقاربة الجدیدة .الروبوتبمساعدة 
الرعایة الجراحیة أحدث تقنیات  من نوعھ للمرضى ھذا اإلجراء األّولر وفّ یقدرات الید البشریة. وفي توسیع 

ً أقل وتقّدم فرصة لبالتالي و شقوق التي ال تحتاج إلى أي من  محدودة نسبة أسرع مع ي بشكلتعافلتترك ندوبا
 الجراحیة. ةلعملیا الناجمة عنلم والمضاعفات األ

 

حاجة الستئصال بكانت والتي سرطان الثدي مرضى  ىحدإعلى  2019آذار  26في  تم تطبیق ھذا اإلجراء
 ولھجزء اصطناعي بدیل  زرعإعادة ترمیم الثدي  تطلبكما تعالج كیمیائي وعالج إشعاعي.  یلیھللثدي 

الظھر. أجرى العملیة األستاذ المساعد في الجراحة التجمیلیة  مستخرجة منمن العضل  جزءاستقطاع 
المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت الدكتور أمیر إبراھیم. كما والترمیمیة في قسم الجراحة في 

األستاذ المساعد في قسم الجراحة السریریة وعضو فریق الجراحة الروبوتیة وھو  كان الدكتور رمزي علمي،
 .حاضراً أثناء الجراحة للمساعدة وتوفیر الدعم ،في المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت

 

إحداث شق من الظھر تتطلب عادة رفعھا قال الدكتور أمیر إبراھیم، "إن العضالت التي یتم وحول الموضوع، 
 العضالت باستخدام  استخراجإالّ أننا تمكنّا من فوق جلد الظھر. تراً منتس 25إلى  20بطول یترك ندبة 

تمت مضیفاً: " "،ترك ندوب على الظھر أودون إجراء أي شقوق إضافیة من شق الثدي فقط  عبرالروبوت ا
في أّما لیلة واحدة فقط قبل الخروج من المستشفى. المراقبة الطبّیة لالمریض تحت بقي العملیة بسالسة، و
  ثالثة على األقل". المستشفى لمدة یومین إلى مالزمة عادة، على المریضفكان یتعیّن  الجراحة التقلیدیة

المركز الطبي  في الذین یستخدمون الروبوت أثناء العملیاتزال الجراحون ما " قال الدكتور علمي:ن جھتھ، م 
، الشائعةالبروستات والمستقیم  عملیات وفضالً عنالمنطقة.  اً فيادروّ  في الجامعة األمیركیة في بیروت

ستئصال اإل أولى عملیاتمن ف. على أعضاء أخرى احون توسیع تطبیقات ھذه التكنولوجیاالجرّ ھؤالء یواصل 
صوالً إلى استقطاع العضل الجراحة العامة و أثناءالمسالك البولیة، إلى فتق جدار البطن قسم  لكلیة فيلالجزئي 

 مسیرتھ المركز الطبي في الجامعة األمیركیة في بیروت واصلیالتجمیلیة،  اتفي الجراحونقلھ المعتمد الیوم 
 ."في المنطقةمرّسخاً مكانتھ الرائدة  ةالطویل

 
أحد المراكز الطبیة القلیلة في العالم، واألول في لبنان والمنطقة في تطبیق ھذا اإلجراء المركز فقد أصبح 

 .الحدیثة التقنیاتتقدیم العالجات الطبیة المتطّورة و ھمع التزامانسجاماً بنجاح، 
 

یؤكد بدایة اعتماد تقنیة الجراحة الروبوتیة في استئصال  جراء: "ھذا اإلبالقول أمیر إبراھیم الدكتور وختم
نتائج واعدة في اإلجراءات الترمیمیة من  نھ یعكسكما أالثدي، وھي تقنیة مبتكرة ال تزال في مراحلھا األولى. 

 یاتإن اعتماد ھذه التقنمضیفاً: "ف !"سیحمل لنا المفاجآتالمستقبل فر حیاة العدید من المرضى. المحتمل أن تغیّ 
 وبفضل استخدام روبوت "دا فینشي"، أصبح ب.وندوال تترك وراءھا التساعد المریض على الشفاء السریع 

 ،مع نجاح أول جراحة تجمیلیة بمساعدة الروبوتأكثر أماناً. و إجراء عملیة جراحیة باستخدام أحدث التقنیات
 طقة الشرق األوسط وشمال إفریقیا".األمل للبنان ومن تمقدّ   المراكز التي فنا أن نكون  بین أولیشرّ 

 - نتھىا -
 الجامعة في الطبي المركز دأب ،1902 العام منذ: بیروت في األمیركیة الجامعة في الطبي المركزلى المحرر حول إنبذة 
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ً  وھو. والمنطقة لبنان أنحاء مختلف في للمرضى الرعایة معاییر أعلى بیروت على توفیر في األمیركیة  الطبيالمركز  أیضا
 الطب طالب من أجیاالً  ودّربت 1867 العام في أنشئت التي بیروت في األمیركیة الجامعة في الطب لكلیة التعلیمي التابع
 المؤسسة بیروت ھو في األمیركیة الجامعة في الطبي المركز. العالم أنحاء كل في الرائدة المؤسسات منتشرون في وخریجوھا
 ،)CAP(و ،)Magnet(و ،)JCI(ھي و دولیة شھادات اعتماد خمسة على حازت التي األوسط الشرق في الوحیدة الطبیة
 المریض المتمحورة حول الصحیة الرعایة أعلى معاییر المركز اعتماد مما یشّكل دلیالً على )JACIE(و )ACGME-I(و

 أربعة آالف من أكثر الطب كلیة رجتخ وقد .العلیا والدراسات الطبي والتعلیم المخبریة والخدمات األمراض وعلم والتمریض
ً  للتمریض الحریري رفیق مدرسة وتقدم. طالب وطبیب  الطبي المركز ویلبي التمریض، مجال في للعاملین زاً متمی تعلیما
ً  مریض ألف 360 من ألكثر الصحیة الرعایة احتیاجات  .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:
 بابو رمیليكارمن الحاج/

 138تحویلة:  009611486065ھاتف: 
	papou.rmeily@ogilvy.comبرید إلكتروني:

	
	


