
Bedah Saraf Dengan Pikiran, Hati Dan Jiwa  
Seorang Ahli Bedah Saraf/Otak Yang Selalu Bersedia Merawat Pasiennya Dengan Setulus 
Hati, Sebaik Budi Dan Seikhlas Jiwa - Profesor/Dokter Timothy Lee

Dokter /Profesor Timothy Lee adalah konsultant ahli
bedah otak/saraf yang tersohor di kalangan singapura
and  di  pelosok  -  pelosok  Indonesia.  Praktek  beliau
berada  di  Rumah  Sakit  Gleneagles,  Rumah  Sakit
Mount Elizabeth,  Rumah Sakit  Mount Alvernia dan
juga sebagai senior konsultant di Rumah Sakit Johns
Hopkins di  Singapura,  ini  adalah cabang dari  Johns
Hopkins  di  Amerika  Serikat  yang  mempunyai
spesialisasi  untuk  merawat  pasien  yang  menderita
kanker.  Profesor  Lee  juga  sebagai  kordinator  di
perawatan  saraf  center  di  Rumah  Sakit  Mount
Alvernia,  Singapura.  (Koran  1)  Beliau  juga
memegang  jabatan  sebagai  direktur  untuk  program
vascular di NeuroScience Institute. Profesor Lee juga
telah memegang jabatan sebagai ketua dibagian ahli
bedah  saraf  departmen  di  Rumah  Sakit  National
Universitas  dari  tahun  1990-2002  dan  juga  sebagai
associate  professor  di  Rumah  Sakit  National
Universitas selama beberapa tahun. 

Profesor  Lee  dilahirkan  di  Hong  Kong  pada  tahun
1957.  Pada usia 18 tahun, beliau pergi  ke Australia
untuk belajar dan matrikulasi dengan 6 A termasuk 4
khusus distinctions. Beliau lulus dengan tanda jasa di
bagian  kedokteran  dan  bedah  dari  Universitas
Melbourne  pada  tahun  1981.  Beliau  menjalankan
pelantihan  bedah  umum  di  Singapura  dan
mendapakan  gelar  FRCS  (Edinburgh)  pada  tahun
1986  dan  bergabung  dengan  National  Universitas
Singapura sebagai staf fakultas pada tahun 1987. Dari
tahun  1987-1990  Profesor  Lee  dikirim  ke  Oxford
untuk  pelatihan  bedah  saraf.  Setelah  kembali  ke
Singapura,  beliau membentuk dan memimpin Divisi
Bedah  Saraf  di  Rumah  Sakit  National  Universitas
sejak tahun 1990. Profesor Lee adalah seorang dokter
yang pertama di Neurosurgery Associate Profesor dari
universitas tersebut. 

Profesor Lee telah berhasil menerbitkan lebih dari 100
jurnal  dan  bahan  konferensi,  kebanyakan  di  jurnal
internasional,  termasuk yang pertama penulis  dalam
publikasi lanset, salah satu jurnal medis yang tersohor
di  dunia.  Beliau  adalah  seorang  anggota  dari
International Advisory Panel untuk World Congress of
Neurosurgery  Minimal  invasi.  Beliau  bahkan  telah

sering  diundang  untuk  melakukan  pembedahan  di
rumah sakit seputar Indonesia (Jakarta, Surabaya dan
Medan),  Ho  Chi  Minh  City,  Shanghai  dan
Christchurch,  Selandia  Baru.  Beliau  telah
menyelenggarakan  beberapa  lokakarya  untuk
pelatihan  dokter  -  dokter  muda  bedah  saraf/otak
(Koran 2) dan menerima "Star Award" dan "Lend A
Helping  Hand"  (bermakna  memberikan  bantuan)
penghargaan  dari  Rumah Sakit  National  Universitas
(National University Hospital). 

Beliau juga memiliki minat khusus menangani kasus
tumor  otak,  stroke,  tumor  di  kalangan  anak  -  anak
kecil  dan  masalah  tulang  belakang,  termasuk  sakit
punggung belakang dan leher. 

Profesor  Lee  telah  menikah  dengan  2  anak.
Kesenangan  beliau  diwaktu  senggang  adalah
menyanyi  (Koran 3) dan memberikan wawancara di
bidang  kesehatan/medis  di  kalangan  anggota  gereja
baik  di  Singapura  and  di  Indonesia.  Beliau  telah
memperoleh  ijazah  (medali)  menyanyi  dari  Trinity
College  (London)  pada  2008  dengan  keistimewaan

tersendiri. 


