
 

 ألول مرة بالدولة

   الوالدةالنساء و امراض بمجال برنامج جراحات الروبوت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تطلق 

 ناجحة في مستشفى القاسمي ة يعمليات جراح 3يجري طبيب زائر 

 أسبقية الوزارة في اعتماد الروبوت للعمليات الجراحية

 يحقق أهدافه بنجاح برنامج األطباء الزائرين

عن إطالق وزارة الصحة ووقاية المجتمع كشفت  إنجاز هو األول من نوعه على مستوى دولة اإلمارات،في 
 رسيخ نجاحوزارة لتالعدته ، في إطار برنامج متكامل أ الوالدةالنساء و  امراض بمجالجراحات الروبوت برنامج 

، انطالقًا من مستمرتقديم هذه الخدمة بشكل دوري و  مواصلةوتنوي  .جراحات الروبوت في دولة اإلمارات
 .حرصها على ترسيخ ثقافة االبتكار وتعزيز استخدام الذكاء االصطناعي كمنهج عملي في الخدمات الصحية

 نتائج إيجابية الستخدام الروبوت بالجراحة

جراحات الروبوت ، أن إطالق برنامج في مستشفى القاسمي رئيس قسم الجراحة زكي المزكي وأكد الدكتور
استخدام الروبوت في مجال جراحات القلب، بت تحققالنساء والوالدة، جاء بعد اإلنجازات التي امراض بمجال 

وقد كانت الوزارة  .حيث يتجه الطب الحديث نحو استخدام الروبوتات والذكاء االصطناعي على نحو متزايد
الوصول إلى أصعب أجزاء الجسم، والدقة المتناهية في لى تها عنظرًا لقدر  ،سباقة في استقدام أحدث الروبوتات

، وأقل مستوى ألم بالنسبة للمريض طبيبإجراء العمليات نتيجة لثبات الذراع الروبوتية، كما أنه يعد أقل إجهادًا لل
 .بعد العملية. ويتم استخدامه في جراحة القلب وتكميم المعدة والمسالك البولية



في كل حالة بتقنية  ةلم يتجاوز الساع ،عمليات جراحية استغرقت وقت زمني قصير 3نجاح  عن كشفو 
ساعات ثرها في غضون أغادروا على ثم كانوا في حالة جيدة و  ،تعافى المرضى بعدها بساعات، و الروبوت

لعمل تميزت الجراحة باستخدام فتحات جروح صغيرة دون الحاجة و  .الم قليلة جداً ي مضاعفات وبنسبة آأبدون 
  ل.تتطلب مكوث المريض لفترات أطو  عالية الخطورةجروح تقليدية كبيرة الحجم و 

لبيب رياشي   الدكتور الماضي، فبراير 19الي  17استضافت مستشفى القاسمي بالشارقة، من وفي هذا اإلطار 
المتخصص بالجراحة من خالل الروبوت ألمراض النساء والوالدة، وهو عضو المجلس األمريكي لطب الحوض 

قام بإجراء عمليات جراحية يب استشارات طبية لمرضى النساء والوالدة و الدكتور لبقدم والجراحة الترميمية، حيث 
 الروبوت دافنشيلحاالت مرضية مزمنة باستخدام 

علية استخدامه في أمراض مدى فاو  ،عن دور الروبوت في الطب الحديثمحاضرة  الدكتور لبيبكما قدم 
تي تم مناقشتها من تنوعت الحاالت الحيث  .وتأثير ذلك بنتائج إيجابية على تطور العالج ،الوالدةالنساء و 

الذي  برنامج األطباء الزاْىرين،في إطار الدكتور لبيب رياشي وتندرج زيارة   .أكياس حميدة وأورام وحاالت أخرى 
واالستفادة من  خبرات كادرهابهدف إثراء مكتب األطباء الزائرين،  وزارة الصحة ووقاية المجتمع عبر تنظمه

 مارها في خدمة سعادة المتعاملين.الخبرات العالمية الستث

هدف إلى  الصحة ووقاية المجتمع في وزارةطباء الزائرين األمدير مكتب وأشار الدكتور سلطان أحمد شريف 
ومواكبة التطورات والمستجدات  المقدمة ألفراد المجتمع عالجاللالرتقاء بطرق ووسائل برنامج األطباء الزائرين 

تعزيز و  ،واألطباء الزائرين الوزارةوفتح قنوات التعاون وتبادل الخبرات بين أطباء  ،على الساحة الطبية العالمية
وفق أرفع  تطوير مستويات الرعاية الصحية والعالجيةفي سبيل  .أرقى المراكز العالمية التواصل العلمي مع

، الهادفة إلى توفير 2021بما يتوافق مع االستراتيجية الصحية الوطنية ورؤية اإلمارات معايير الجودة العالمية، 
 .خدمات صحية بمعايير عالمية

  -هى انت  -                                      


