
 
 

 ضمن برنامج وزارة الصحة ووقاية المجتمع لألطباء الزائرين
 

 في مستشفى القاسمي   الروبوتبسيدة استئصال ورم من رحم عملية نجاح        
 بالشارقة   للنساء والوالدة واألطفال                        

 برنامج األطباء الزائرين يواصل تحقيق نتائج متميزة في توفير الخبرات الطبية العالمية للمرضى   •

 ثالث محاضرات طبية و جراحية ناجحة عملية   34أكثر من  الطبيب أجرى  •

 
 2019يوليو، 23الشارقة، 

  بالروبوت سيدة  ستئصال ورم من رحم  العن نجاح عملية جراحية نوعية    وزارة الصحة ووقاية المجتمع كشفت  
بمجال  جراحات الروبوت  برنامج  الوزارة لإطالق  ، وذلك بعد  مؤخرا    مستشفى القاسمي للنساء والوالدة واألطفال  في

جراحات الروبوت   رسيخ نجاحوزارة لتالعدته  في إطار برنامج متكامل أ في شهر مارس الماضي،  ،  الوالدةالنساء و 
  عدة تخصصات تقدمها مستشفيات الوزارة.في 

 

الجراحة  أن    الدكتور سلطان أحمد شريف مدير مكتب األطباء الزائرين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع  وأكد 
إجراء أكثر  الدقة المتناهية في  الروبوتية تمثل تطورا  مهما  في نطاق العمليات الجراحية ومستقبلها واعد بفضل  

. لعمليات الجراحية الدقيقةاينعكس على نجاح  و ،  استئصالههل عملية العثور على الورم و الجراحات تعقيدا  مما يس
  تقديم خدمات صحية تخصصية وشاملة الوزارة على توفير أحدث الطرق العالجية للمرضى، و إلى حرص    مشيرا

 ضى خارج الدولة.توفير مشقة السفر على المر لبمعايير عالمية،   مبتكرةو 
 

 تميز في اختيار األطباء الزائرين



أكثر من نجح حتى اآلن في إجراء  لبيب رياشي    أن الطبيب الزلئر الدكتورأشار الدكتور سلطان ، إلى  كما  
بعد استقطابه عن طريق مكتب األطباء الزائرين في وزارة    ،ثالث محاضرات طبية، و عملية جراحية ناجحة  34

 الجاري. 2019في العام   ووقاية المجتمع للمرة الرابعةصحة ال
 

ستئصال  امثل إزالة األورام الليفية و   ،الدكتور لبيب رياشي بإجراء العمليات الجراحية النسائية المختلفة  حيث يقوم
البولية وارتخاء  كما انه يقوم بالجراحات النسائية  الروبوت،  كياس المبايض واألورام المعقدة بمساعدة  أالرحم و 

 عضالت الحوض وهبوط الرحم والتي تشكو منها العديد من النساء بعد الوالدة وتقدم العمر.
تطوير الخدمات   في التخصصات المعقدة والنادرة، بهدفالطبية  استقدام أهم الكفاءات  في  الوزارة  تميز  مؤكدا   

 . ت على الساحة الطبية العالميةالعالجية المقدمة ألفراد المجتمع ومواكبة التطورات والمستجدا
 

 

    

 + + انتهى + +                                                            


