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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۲۲/۱۰/۲۱۰۲                     دیپلوم انجنیر کریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 

 به حیث معاون در اتاق بزرگ عملیات«  robotروبوت » 
 با مفاد و اضرار آن « نوآوری تخنیک» غلبٔه دخول یک 

 

 ۱۰/۱۰/۲۱۰۰تاریخی  ،زوریخچاپ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 Sibylle Wehner-v. Segesserنویسنده: 

 

جراحی به "با آنکه مفاد به فعالیت گماشته می شوند. عملیات هم اکنون در بسیاری از کلینیک ها به حیث معاون  روبوت

طیف فعالیت  اینها هرچه بیشتر در توسعه می  ،برای مریضان از نظر علمی هنوز کافی مدارک ندارد "کمک روبوت

 باشد.

 
 ام سمت روان است؟انکشاف جراحی توسط روبوت به کد

 دیده می شود.Strassburg در European Institute of Telesurgery یک اتاق آزمایش ،در تصویر
 آزمایش می کنند.  ،رهبری می شوند" اصد"یا  Joysticksروبوت های جدید را که با  -ملحقات ،انجنیران  و طبیبان

 

در سالهای  ،معالجه شده بتوانند دور برای اینکه عساکر در مناطق جنگ یا استرونوم های مریض در فضا از فاصلهٔ 

و مؤسسٔه تحقیقات ستانفرد متفقا ً پروژه های تحقیقی را روی دست  ،ی ناسادادارٔه فضانور ،وزارت دفاع امریکا ۰۹۹۱

چنین از کار گرفته شود. لیکن  ،" از روبوت های رهبری شده از فاصلٔه دورعمل جراحی"گرفتند. هدف این بود که در 

 .کار گرفته شد نخست در ساحٔه ملکی درفاصلٔه دور" سیستم های جراحی"

 

 سیستم وسایل در سطح جهانی

می گردد که ناشی «  Intuitive Surgical »داوینسی" از کمپنی -"روبوت ،نوع روبوت انکشاف یافتٔه پیشگام آن زماناز 

 وسکوپی اروسیلٔه کمکی در عملیات الپ به حیثبرای بکار برد آن  ۲۱۱۱در سال  امریکا ادارٔه غذا و ادویهٔ از طرف 

laparoscopic .اجمی هت جراحی حد اقلِ وچک در سطح جسم )این ها عملیات های هستند که با برش های ک اجازه داده شد

 اجرا می گردند. ،با رفتار مالیم نسبت به عملیات باز یا جراحی سوراخ کلید( و به این صورت

 

به عمل آمده است. در  Urologyتا حال در ساحٔه  ،یگانه وسیلٔه مجوز از این قبیل ،«دا وینسی» تجارب وسیع با روبوت 

ر ولی د .می گردنداجرا  "پروستات" به کمک این سیستمعملیات همه  ٪۲۲در سویس  -٪ ۵۸اضالع متحدٔه امریکا 

مثال ً در عملیات کیسٔه صفرا و معده یا دور ساختن  ،دیگر دیسیپلین ها هم روبوت به حیث معاون کار همه روزه بیشتر

 مورد استفاده قرار می گیرد. رحم!

 

مستقالنه کار نمی کند بلکه مانند   ،نمایدطوریکه مفهوم روبوت تلقین می کار در جریان «  Da Vinciداوینسی » روبوت 

عملیات کننده ابزار کار را  "سوراخ کلید"  . برخالف جراحی متداولِ (Master-Slave-System)تابع خلیفٔه خود استغالم 

یک کمپیوتر انتقال حرکات و  Joysticksبه وسیلٔه  consoleاز یک کونزول بلکه  ،به صورت مستقیم رهبری نمی کند

منبع  ،ابزارها ،جراحی متداوِل  "سوراخ کلید"دست وی را  به حرکات ابزار روبوتر عهده دار می باشد. مانند عملیات 

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=robot&trestr=0x8001
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=laparoscopic&trestr=0x2004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=console&trestr=0x801


  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

از طریق یک برش کوچک در جسم مریض داخل می گردند. به حیث رهنمای دخول  و کمره قبل از جریان عمل ،نور

 استفاده به عمل می آید. ،فلزی بسیار کم قطر که در سه یا چهار بازوی روبوت اتکاء دارند در جسم از میله های

 

 binocularدر برابر کونزول نشسته و از طریق یک  ،اکثراً در عین اتاق ،جراح در چند قدمی مریض ،هنگام عملیات

از طریق جایستیک و پایدل ارتباطی نه تنها داشته و ساحٔه عملیات را با کمرٔه ویدیوئی سه بعدی بال انقطاع "در نظر" 

سکوپي معاونین عملیات روهمچنان کمره  و منبع نور را که در عملیات الپاآالت عملیات را رهبری می کند بلکه  نساما

 مراقبت نمایند. ار باید آنها

 
 

 

       

 

 

 

 

 

جراحی به کمک روبوت برای طبیب عملیات کننده مزایایی مفید را فراهم می  ،در برابر جراحی متداول سوراخ کلید

آنها را خالف و غیر انعطاف پذیر کار سامان آالت با به صورت نسبی  ،دوامدار ایستاده پااینکه وی در عوض  سازد.

یک حرکت نوک ابزار را به طرف راست باعث می  ،بصیرت فکری رهبری کند ) یک حرکت دست به طرف چپ

دست که تقریبا ً به هر طرف می تواند  لِ ص  ـفـبه اساس احساس م  اکنون جراح به صورت نشسته آالت روبوت را  ،گردد(

تحت را تعقیب می کند. لیکن او نمی تواند مقاومت انساج را که در دست جهت و عین حرکت بوده مراقب  ،انحنا کند

 .شود صرف نظر -Feedbackاز یک سیگنال بسیار مفید باید احساس کند و از این لحاظ  ،ش قرار دارندکار

 

 چیست؟مفاد مریض در 

این است که آیا مریض از آن مستفید شده می تواند یا خیر؟ غیر  داوینسی" طبعاً  قطعی -رای ارزیابی "تخنیکبآلخره ب

نیز "جراحی متداول سوراخ کلید" اطمینان بخش است که همچنان عمل به کمک روبوت  است که شیوه هایقابل مناقشه 

ثار کوچکتر آ ،عبارت اند از: تلفات کمتر خونبرخور دار استند که عین مفاد از و در برابر عمیات باز می بخشد آنرا 

 .convalescencereاقامت کوتاه تر در شفاخانه و دورٔه کوتاه نقاهت  ،تحمل درد کمترداخلی و بیرونی زخم و از این لحاظ 

 

مزایای خاص جراحی روبوت به مشکل به اعداد افاده می شوند زیرا در این شیؤه تازٔه عمل هنوز مطالعات  ،برخالف

 تا حال به عمل آمده به اساس مطالعاتِ گرچه کنترول و پیشبینی شده که گواه ستاندرد طالئی طب است وجود ندارند. 

بازهم کمی کوتاه تر می سازد  اقامت شفاخانه را ،بدون روبوتدر برابر عملیات  «Da Vinci»معلوم است عملیات با 

 ولی در مقابل به صورت واضح بیشتر وقت را در بر می گیرد.

 

به طور مثال پروستاتا: از مطالعات کمی  تعلق می گیرد مشخصات ضد و نقیض اند. )قید شفاخانه( آنچه به نتایج کلینیکی

دیده   ،کرده اند مقایسه -عمل ستاندرد قبل سالچند تا  -وت را با عملیات بازدست داشته  که نتایج عملیات به کمک روب

خود داری از خروج ادرار  و اختالل قؤه دچار  شمار زیاد  ،روبوتبا  شدگان از عملیاتدسته که در یک  می شود

 ) آخرالذکر در سایت .نداشته است وجودیا هیچ تفاوت   دیگر برخالف شمار قلیلدستٔه  و در بوده  )قوه جنسی(اباء

 یضیباز گشت مر مورد مطالعه شده می تواند(. از همه بیشتر سؤال اصلی در  "Intuitive Surgicalکمپنی"  انترنتی 

 .کشید باید انتظاردر زمینه   مطالعه را ز نتایج سال های زیادهنوبرای جواب آن که است سرطان 

 

. قیمت عرض وجود می کند ،سؤال مصارف جراحی به کمک روبوت ،یک مریضمنافع نظر به کمبود اسناد برای 

هزار  ۰۸۱ملیون یو رو بالغ می گردد; حفظ و مراقبت آن ساالنه  ۰،۵الی  ۰،۰وینسی" به  -دا -آلهٔ "داری یک خری

ن عملیات را گرانتر می سازد.  در برابر آ ،یوروی دیگر را ایجاب می کند. همچنان طول وقت عملیات و ابزار خاص

یک روبوت در دور نمودن عملیات با  ،به صورت مجموعی گردد.می مصارف اقامت کوتاه تر در شفاخانه صرفه 

آراو "مصارف را بلند می برد. به اساس یک تحلیل شفاخانٔه کانتون  ٪۰۸به اساس یک مطالعٔه مقایسوی  ،پروستات

نسبت به عملیات معمول  ،مراقبت روبوتمصارف و  بدون مراعات قیمت خریداری ،دور نمودن یک رحم ،"سویس

 بدون روبوت حتی دو چند قیمتـتر تمام می شود.

 

 پمیکروسکو
کوالرینوب  

http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=binocular&trestr=0x8004
http://dict.leo.org/ende?lp=ende&p=ziiQA&search=convalescence&trestr=0x8001


  

 

 

 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

عرضه  ،برخالف یک بیالنس مساعد قابل تعجب را مطالعٔه جراحی پوهنتون ژنف که همین اکنون به نشر رسیده است

در این مورد متود روبوت  کند. معده را تحلیل می"  (Bypass)بایپاس  –عملیات " ۹۹۱ ،ع به گزشتهاجمی دارد که با مر

مهم این بود  ،می گوید ،فلیپ مورل  ،می باشد. آمر تیمنسبت به همه شیوه های عمل از نظر مصارف نوع مساعدترین 

بعدی می  گزاف و به این  وسیله از پیچیدگی ها  که باعث مصارف جای عملیاتدوخت برش که از ماندن منفذ در 

درز ها همرای تار به عوض « داوینسی» با این از لحاظی میسر گردید که  جلوگیری به عمل آمده می تواند. ،گردند

در مطالعٔه ژنف با روبوت  ی )استفادٔه اعظمی(عملیاتقضایایی بیشتر اجرای "ستاپلر" دوخته شده می توانند. همچنان 

در میان  یسخن از قضیٔه خاص ،که در این عملیات پیچیده ز اعتراف داردلیکن مورل نی تقلیل مصارف را باعث گردید.

 گرانتر تمام می شود. ،به صورت عموم نسبت به دیگر شیوه های عمل ،است که در آن عملیات به کمک روبوت

 

ی است از طرف "گینوکولوگ دیمیتر یجواب ،باید دوباره از حراحی با روبوت رو گشتانده شود؟ نه به هیچ صورت

فاخانٔه کانتون آراو)سویس( که در ساحٔه تخصص اش هنوز از امکانات این تخنیک کمتر استفاده به از ش ،سارلوس"

نوآوری های لیکن  ،خاتمٔه  آخرین دانایی نیست« داوینسی » در نخستین جبه تحقیق می کند. گرچه  ،عمل آمده است

یک آیندٔه بدون معاونت روبوت را  پیشرفت یاری رسانیده است.جراحی را از دیر زمان به این سو به  ،تخنیکی مانند آن

تصور کرده نیز  ،روبوت جراحاولین  ،از شفاخانٔه کانتون وینترتور)سویس( Hubert John ،یورولوگ ،در اتاق عملیات

 می کند.به شیوه های متداول عمل دوباره مراجعه ن ،را شناخته است« دا وینسی » هیچ طبیبی که منافع  نمی تواند.
 

Günter Janetschek   از پوهنتون انفرادی برای طبابتParacelsus  )که در طول دورٔه کارش به  در "زالسبورگ )اتریش

      با روبوتزیرا . می باشد خوشنود با جریان متذکره کمتر ،عملیات را  تجربه کرده استحیث جراح شیوه های زیاد 

جدید انکشاف  و در برابر خود یک نوع را احساس نمی کندجسم نزدیکی به مریض و امکان تماس با انساج « داوینسی»

تو سط قدرت الکترو مقناطیس  که را دستیسیستمی  او یک .را می بیند Laparoskopie ابزار کالسیکِ  High-Tech یافتٔه 

برای بار  در سطح جهانیدر ماه می  ،می شداز طریق یک "جای ستیک" رهبری « دا وینسی » و مانند  دیفعال می گرد

 .به کار برد یک حصٔه از گرده اول در دور کردن 

 

 ۰۸از جمله  ،پایه  ۰۵۸۱اتاق های عملیات را اشغال کرد. به صورت جهان شمول امروز « دا وینسی» لیکن بدون مانع 

در ظرف چهار سال چهار برابر شده اند. « دا وینسی»  در اضالع متحدٔه امریکا عملیات با استند.فعال   ،در سویس

 بلکه همچنان که ،" Intuitive Surgical " تولید کنندهخود البته نه تنها ذریعٔه  ،بازار یابی را قسمت اعظم این انکشاف

Martin Makary  از پو هنتون Johns Hopkins  شفاخانه ها بر دوش داشته اند. ،نویسد در بالتیمور می 

 

 PR (Public Relations ( -اطالعات فیلتر ناشدهٔ 

با داشتن تثبیت نمود که اکثر کلینیک ها و  هویبسایت کلینیک های امریکائی را تحلیل کرد ۸۱۱او متفقا ً با همکاران خود 

اکثرا ً با این ادعای غیر به ثبوت  ،کمپنی تولید کننده رادر ویبسایت خود اطالعات غیر فیلترشدٔه  ،«دا وینسی» یک پایه 

 .دوباره انعکاس داده اند ،فق می باشدرسیده که جراحی روبوت در برابر دیگر شیوه های عمل در مبارزه با سرطان مؤ

 

می باشند. شاکی « دا وینسی» امروز از موقعیت انحصاری سیستم  ،استندباورمند جراحی با روبوت  هحتی آنانکه خود ب

در اکثر البراتوار های انکشافی هر صورت و مانع نوآوری می گردد. باستحکام بخشیده این موقعیت نرخ بلند روبوت را 

یک روبوت را معرفی کرد که با آن عملیات  خود به تازگی Intuitive Surgicalکمپنی روی سیستم بدیل کار جریان دارد. 

و همکارانش با   Philippe Morelاجرا شده بتواند.  –معموالً اقال ً چهار برش   پوست ـ در عوض "یک برش"از طریق 

چند هفته قبل نخستین عملیات را که دور  ،اجازٔه فعالیت را دارد که تا حال صرف در اروپا Single-Port -این روبوتِ 

 انجام داده اند. ،ساختن سه کیسٔه صفرا را در بر می گرفت

 

باید جراحان این تخنیک را مانند پیلوت ها در "زیموالتور"  ،وتر" به کمال نهائی خود رسیده باشدروبجراحی "برا اینکه 

 داخل شگام آالت تمرین همین اکنون وجود دارند. زیموالسیون های کمپیوتری می توانند در آینده دریتمرین نمایند. نوع پ

در  ،مونیتور درمی تواند جراح در حال عملیات   ،کهسازد به این معنی را سهلتر  )راه یابی(نویگیشن ،وجود انسان

و  – CTعین ساحه را که با مشخصات (virtuelle)مجازییک ساختار  "صویر واقعی سه بعدی  ساحٔه عملیاتت" پهلوی

MRI به مشوره بگیرد.نیز  ،تولید گردیده است 

 

 پایان
 


