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 المثانة واستحداث استئصال عملية بفضل المثانة سرطان لمرضى أسرع وشفاء أقل ألم

 الروبوتية الصناعية
  والمنطقة لبنان في نوعها من عملية بأول يقوم بيروت في األميركية الجامعة في الطبي الفريق

 

) آذار 2016( بيروت، لبنان – أجرى فريق برنامج الجراحة الروبوتية في قسم جراحة الجهاز البولي في  

المركز الطبي في الجامعة األميركية ، عملية نوعية الستئصال واستحداث مثانة صناعية روبوتية،  وهي 

  األولى من نوعها لمعالجة سرطان المثانة في لبنان والمنطقة.  

 

 في عامين خبرة خالصة وهي أسرع، وشفاء أقل مضاعفات مع العالج، من متقدمة درجة الجراحة هذه تضمن

 المركز في روتيني بشكل تجرى  أصبحت حتى ،2014 العام منذ تطبيقها بدأ إذ الجراحات من النوع هذا

 الدكتور ،الحاج ألبير الدكتور من يتألف وجراحين، البولية المسالك أطباء من متخصص فريق قبل من الطبي

     .علمي رمزي دكتوروال جمالي، فائق

 

 جديدة مثانة إنشاء إلى يصار حيث المثانة، سرطان مرضى الى خاصة بصورة المبتكر العالج هذا يتوجه

        .طبيعي بشكل المثانة بوظيفة لتقوم المريض، جسم داخل األمعاء أنسجة من تتألف أن على روبوتية بطريقة

 

 تسجل والتي المصابين نسبة حيث من لبنان في الثالث المثانة انسرط يصنف" :قائال الحج الدكتور علق وقد

 الروبوتية الجراحة توفر" :أضاف .الرجال عند تشخيصا األكثر الثاني كونه عن عدا سنوياً، جديدة حالة 800

 تكان التي المفتوحة التقليدية الجراحة على تتفوق حتى أو توازي بدقة العمل من يمكنه ما للجراح، أفضل رؤية

     ".المثانة استئصال في سابقاً  تعتمد

 

 ألم الدم، من أقل نسبة فقدان المثانة، سرطان على السيطرة التقنية هذه مميزات من" :جمالي الدكتور قال بدوره

 تسمح كذلك أسرع، بشكل الجنسية والوظائف المثانة عمل وتحسن أسرع، شفاء أقل، ومضاعفات وندوبات

      .تام ونشاط بصحة طبيعيةال حياته بممارسة للمريض

 

 قام المرضى، وحتى والمستشفيات، والجامعات البحوث مراكز بين الدقة عالية التقنية هذهلنشر خطوة وفي

 المؤتمر خالل بتقديمها بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز في المختصين األطباء من فريق

 .باريس في دانعق الذي البولية المسالك لجراحة الفرنسي

 

 ، وأوروبا المتحدة الواليات في المتقدمة المراكز من القليل في إال تستخدم ال والتي الحديثة التقنية هذه تؤكد

  .والمنطقة لبنان في األميركية، الجامعة في الطبي المركز ريادة على

 

Comment [1]:  
please confirm name spelling in arabic 

Comment [2]:  
please confirm name spelling in arabic 



American University of Beirut Medical Center 

PO Box 11-0236   

Riad El-Solh 1107 2020  

Beirut, Lebanon 

New York Office 

3 Dag Hammarskjold Plaza, 8th Floor 

New York, New York 10017-2303 - USA 

T.: +1-212-583-7680 F.: +1-212-583-7650 

F.: +961-1-345325 
praubmc@aub.edu.lb 

www.aubmc.org 

 

T.: +961-1-350000/374374 

Info Line 1242 
(from within Lebanon) 

 

 

 في األميركية الجامعة في الطبي المركز في للسرطان باسيل نايف ومعهد الطبي الجسم رئيس خلص وقد

 اإلنجاز هذا" :القول إلى الصلح حسان الدكتور لبنان، في األطفال سرطان مركز في الطبي والمدير بيروت،

 الى نتطلع وإننا مرضانا، مصلحة فيه لما الطبية التقنيات أحدث لتقديم المتواصلة جهودنا ثمرة إال ليس

 الضرورية الوقائية التدابير اتخاذ وأهمية السرطان مرض لحو توعية حملة إلطالقنا مفصلية، كسنة 2016الـ

  ".المرض هذا مع الحاجز كسر الى تهدف خطوة في المناسبة، االختبارات إجراء خالل من

 

 -إنتهى-
 

 بيروت في األميركية الجامعة في الطبي المركز حول
 الطبية الرعاية معايير أعلى ،1902 عام تأسيسه  منذ بيروت، في األميركية الجامعة في الطبي المركز يقدم

 الطب لكلية تعليمي أكاديمي مستشفى - الطبي المركز هذا يعتبر كما .والمنطقة لبنان أنحاء جميع في للمرضى

 واألطباء، الطب طالب من أجيال دربت والتي (1867 عام في أنشئت التي) بيروت في األميركية الجامعة في

 المركز إن .العالم حول الرائدة المؤسسات من العديد في موجودون اليوم هم الطالب من العديد خرجت كما

 أربع على الحاصل األوسط الشرق في الوحيدة الطبية المؤسسة هو بيروت في األميركية الجامعة في الطبي

 التي الرعاية مجال في العالية المعايير إلى يشير مما I-ACGMEو ICJ، Magent، CAC دولية شهادات

 .للمتخرجين األكاديمي التعليم المختبر،/األمراض علم وخدمات والتمريض، المريض، على ترتكز
 

 الممتاز التعليم توفر للتمريض الحريري رفيق مدرسة إن .وطبيب طالب 4,000 من أكثر الطب كلية خرجت

 .سنويا مريض 360,000 من ألكثر الصحية الرعاية احتياجات الطبي المركز يلبي .التمريض لطاقم
 

 :بـ اإلتصال أو  www.aubmc.org اإللكتروني الموقع زيارة يرجى المعلومات، من لمزيد
 

 مقسم 350000009611 الرقم على بيروت في األميركيّة الجامعة في الطّبيّ  المركز في اإلعالم مكتب

  praubmc@aub.edu.lb :اإللكتروني البريد أو ،4722
 

 األوسط الشرق "رعد كيتشام" – عامة عالقات مديرة َدرغم، بو سوزان
 raad.com-m@ketchumSuzan.dargha - 00961 3 690505 :جّوال
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