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ي جراحة الكبد  
زراعة الكبد إىل توفي   مع عنرص  (  HBPوالبنكرياس )والقنوات المرارية  يهدف برنامج دبلوم الدراسات العليا ف 

ة   ي فهم وتشخيص وإدارة أمراض    ا ة لكي يصبح الشخص متخصص  الالزم  الجراحيةو   ةالرسيريالخير
الكبد والقنوات المرارية  ف 

ى والمعقدة المتعلقة باالمعقدة واكتساب المهارات التقنية الالزمة إلجراء    والبنكرياس  والقنوات  لكبد  العمليات الجراحية الكير

 . والبنكرياس  المرارية

التكميلي   التدريب  وأهداف  منهج  ي  يعتمد 
الكبد  ف  المرارية  جراحة  وضعتها والقنوات  ي 

الت  المعايي   عل  والبنكرياس 

المرارية  لكبد  ل األمريكتي     جمعية )والقنوات  المتحدة   بالتعاون(  AHPBAوالبنكرياس  الواليات  ي 
ف  الزمالة  مجلس    مع 

(Fellowship Council) .نام  لجراحة العامة. ل ةفرعيال اتتخصصأحد الو ج للدراسات العليا هوهذا الير

ي جراحة الكبد  دير برنامج  ي
والقنوات  والبنكرياس وزرع الكبد قسم جراحة الكبد  والقنوات المرارية  دبلوم الدراسات العليا ف 

يال )  مستشفياتمركز  بوالبنكرياس  المرارية   ف به  ا القسم  هذو (.  CHUMجامعة موني  ي والدوىلي معي 
  عل الصعيدين الوطت 

ته ي تقييم وإدارة مختلف أمراض الكبد والبنكرياس الحميدة والخبيثة عل حد سواء.    لخير
ي  ويسىع القسم للتمي    الفريدة ف 

ف 

الكبد والبنكرياس والقنوات   ي جراحة  و .  المراريةإدارة وعالج جميع أمراض 
الجراحي   بممارسة حرصية ف  د  الكب يتمتع جميع 

ي كيبيك بمتوسط  كما يضم قسمنا  والبنكرياس وزراعة الكبد.  والقنوات المرارية  
ا أكير برنامج زراعة كبد للبالغي   ف 

 
عملية    70أيض

ا.   زرع سنوي 

تخصصات   مع  التخصصات  متعدد  ا  نهج  ي  التدريتر برنامجنا  طبيةيعزز  سواء  و   طب)  متنوعة  الهضمي    طبالكبد،  الجهاز 

لتوفي  الرعاية المثل للمرض  من جميع    ،األشعةأو خاصة بعالج األورام باإلشعاع، وما إىل ذلك(  األورام، و   طب، و الجراحي 

ق أونتاريو. وبالتاىلي يمكن لهؤالء المرض   
التقنيات المتطورة بما    الحصول علأنحاء مقاطعة كيبيك ونيو برونزويك وشمال شر

ية والروبوتية المتقدمة.  ي ذلك الجراحة التنظي 
 ف 

ا عل التبادل مع هذه التخصصات بعد اكتساب المعرفة الرسيرية الجراحية والطبية من أجل    شارك يكون الم  يجب أن قادر 

ي يتناسب مع كل مريض.   ا التفاعل مع المهنيي   الصحيي   اآلخرين )التمريض    المشاركيتعي   عل  و تحديد أفضل خيار عالحر
 
أيض

الجودة  من أجل  ذلك(    وما إىل  ،االجتماعية والعالج الطبيىعي   اتوالخدم   بعد عودة   و أالمستشف   سواء بتقديم رعاية عالية 

ل.  المريض  إىل المي  

ي نهاية  و
كجراح خبي  والعمل كمستشار  عمله  الالزمة لممارسة  السلوكية  قد اكتسب جميع المواقف    لمشاركتدريب، يكون االف 

ا عل إجراء البحوث الرسيرية، وتعليم ليس فقط زمالئه  كما  .  أمي   مختص و   سيكون قادر 
 
مهنيي   الصحيي   اآلخرين،  ال  بل وأيضا

 عزيز الممارسات الجيدة والتألق عل الساحة الوطنية والدولية. وت

 


