دكتور فابريزيو ميكيالسي
الدكتور فابريزيو ميكيالسي (Fabrizio Michelassi,
) M.D., F.A.C.S.ھو جراح معدة وأمعاء ذو شھرة عالمية
يتمتع بخبرة عالية في المعالجة الجراحية ألمراض التھابات
األمعاء وسرطان البنكرياس والمعدة والقولون والمستقيم .ھو
بروفيسور  Lewis Atterbury Stimsonللجراحة ورئيس
قسم الجراحة في جامعة الطب Weill Cornell Medical
 Collegeورئيس الجراحين في المركز الطبي لجامعة
.NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell

الخبرة الطبية

معلومات االتصال

منع سرطان المعدة واألمعاء

ھاتف (212) 746-6006
فاكس (212) 746-8753 -
525 East 68th Street
Starr 8
New York, NY 10065

سرطان المعدة
أمراض المعدة واألمعاء
جراحة المعدة واألمعاء
علل المعدة واألمعاء
التھاب المستقيم

للحصول على المزيد من المعلومات عن طريقة الدكتورميكيالسي المبتكرة لمعالجة
مرض التھاب المستقيم )كرونز( بالجراحة ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني
www.cornellsurgery.org/pro/services/colon-rectal/ssis.html

جراحة القولون  -المستقيم
سرطان القولون  -المستقيم
سرطان القولون واألورام

نشر الدكتور ميكيالسي أكثر من  200مقالة وفصل كتابي وخالصة وساھم في نشر
منھج جديد لمعالجة أمراض سرطان القولون والتھابات القولون والمستقيم ،التھاب
القولون التقرحي والتھاب المستقيم )كرونز( .كان أول من طور أساليب جديدة ھامة
تضمن التوصل لنتائج أفضل وتحسين جودة الحياة للمرضى المعانين من سرطان
المستقيم والتھاب القولون التقرحي .أدت ھذه األساليب الجديدة إلى زيادة نسبة
المرضى الذين تجنبوا الشرج الدائم واحتفظوا بقدراتھم للجماع الجنسي والتبول
الطبيعي .يشتھر الدكتور ميكيالسي بخبرته في معالجة سرطان البنكرياس بالجراحة
مما دفع العديد من المرضى إلى استشارته ،وبدوره ،ساھم الدكتور ميكيالسي بأفكاره
الجديدة في ھذا المجال من خالل دراسات عيادية غير مكشوفة .خبرته في معالجة
مرض "كرونز" دفعه إلى تطوير إجراء جديد للحفاظ على المستقيم يعرف حاليا ً باسم
 ، Michelassi strictureplastyالذي صمم لتجنب التضحية بجزء كبير من
األمعاء أثناء الجراحة ولتسھيل تھدئة حدة المرض المؤثر على األنشوطات المعوية.
يقوم الدكتور ميكيالسي حاليا ً بدراسات للتحقق فيما إذا كان تھدئة حدة المرض مقترن
بعودة وظيفة األمعاء في منطقة األمعاء المتأثرة بالمرض إلى وضعھا السابق .قام
بتحرير كتاب عن االستراتيجيات الجراحية في مرض التھابات األمعاء وأصدر أحد
عشر فيلم لتدريب الجراحين في مجال المعالجة الجراحية لمضاعفات مرض كرونز
والتھاب القولون التقرحي.

سرطان القولون
مرض التھاب المستقيم )كرونز(
سرطان البنكرياس

المراكز التي عين فيھا
بروفيسور الجراحة في جامعة Weill Cornell
Medical College
بروفيسور الجراحة The Lewis Atterbury
 Stimsonفي جامعة Weill Cornell
Medical College
رئيس الجراحين في مستشفى NewYork-
Presbyterian Hospital

التھاب القولون التقرحي

رئيس قسم الجراحة في جامعة Weill
Cornell Medical College

الممارسات الطبية

شھادات نقابة األطباء

جراحة القولون والمستقيم وجراحة
األورام

الجراحة

جراحة القولون والمستقيم
األورام المعالجة بالجراحة
جراح في Weill Cornell

الثقافة
شھادة طب من جامعة University of Pisa,
) School of Medicineايطاليا(1975 ،

يتمتع الدكتور ميكيالسي بشھرة عالمية كطبيب وباحث ومعلم متفوق حيث ألقى ستة عشر محاضرة وكلمة رئيسية قيمة عبر الواليات وحول العالم وقد دعي ليكون أستاذ
زائر في  27مؤسسة تعليمية وطنية وعالمية وقدم أكثر من  150عرضا ً على الصعيد الوطني والعالمي .ھو عضو في المجلس التحريري لسبعة مجالت طبية رائدة بما
فيه مجلة The British Journal of ،Nature Clinical Practice Gastroenterology & Hepatology ،Journal of Gastrointestinal Surgery
 Nature Reviews Gastroenterology ،Annals of Surgery ،World Journal of Gastroenterology ،Surgeryو Gastroenterology and
 .Hepatologyيخدم الدكتور ميكيالسي كرئيس لمنظمة  ،Society of Surgical Oncologyوخدم في الماضي كرئيس لمنظمة  Illinois Surgical Societyو
 Western Surgical Societyو  .Central Surgical Associationوھو أيضا ً عضو في أكثر من أربعين جمعية داخل الواليات المتحدة وخارجھا ،كما خدم
كنائب الرئيس في منظمة  .Society of Digestive Surgeryيحتل حاليا ً منصب سكرتير منظمة  .Society of Surgery of the Alimentary Tractويخدم
أيضا ً كممثل لمنظمة الجراحين األمريكية للمجلس االستشاري للجراحة العامة ) (General Surgery of the American College of Surgeonsوھو عضو في
مجلس إدارة الجراحين األمريكيين ) .(American Board of Surgeryتم تعيين الدكتور ميكيالسي في العديد من الھيئات االستشارية الطبية والفرق التي أسندت لھا
مھام معينة على الصعيدين الوطني والعالمي.
تخرج الدكتور ميكيالسي بدرجة  summa cum laudeمن جامعة  Pisaللطب ،إيطاليا ،في عام  ،1975وأنھى تدريبه الطبي والجراحي في New York
 Universityوعمل كباحث في مستشفى  ،Massachusetts General Hospitalبجامعة ھارفرد ) .(Harvard Universityفي عام  ،1984التحق بالھيئة التعليمية
في قسم الجراحة بجامعة شيكاغو ) (University of Chicagoحيث أصبح رئيسا ً بقسم الجراحة في عام  ،1994وحصل على منصب تعليمي دائم في عام ،1995
وعين نائب لرئيس قسم الجراحة في عام  2000وأستاذ الجراحة بلقب  Thomas D. Jonesفي عام  .2001كما خدم كرئيس برنامج Surgical Oncology
 Fellowshipمن  1988إلى  ،1995ورئيس قسم  Surgery Care Centerمنذ  1995ومدير برنامج  General Surgery Residency Programمنذ  .1997في
عام  ،2004انتقل لمنصبه الحالي في مستشفى .Weill Cornell Medical Center /New York-Presbyterian Hospital

حصل الدكتور ميكيالسي على العديد من الجوائز لمساھماته المبتكرة في مجال تطوير معالجة أمراض الجھاز الھضمي ،بما فيه جائزة Andrew W. Mellon
 American Cancer Society Cancer Development Award ، Foundation Awardو  ،Distinguished Leadership Awardمن Crohn's and
 .Colitis Foundation of Americaتم تمويل أبحاثة في مجال التھابات القولون ) (Crohnمن قبل المنظمة العالمية ألمراض التھابات األمعاء و أبحاثة في مجال
جينات وسرطان القولون واألمعاء من قبل المؤسسة الوطنية للصحة والمنظمة األمريكية ألمراض السرطان .تم تكريمه العديد من المرات في مجلة Castle Connolly
ومجلة  New York Magazineومجلة " Chicago Magazineكواحد من أفضل أطباء الواليات المتحدة األمريكية ".كما منحته مجلة  New Yorkلقب الطبيب
المتفوق ” “Super Doctorsفي عامي  2008و  2009وھو لقب شرف منح لخمسة بالمائة فقط من كافة أطباء نيويورك.
لتحديد موعد لمراجعة الدكتور فابريزيو ميكيالسي ،رجاء االتصال بالرقم  ،212-746-6006أو عن طريق البريد االلكتروني .flm2002@med.cornell.edu
عيادته موجودة في مستشفى NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, 525 E. 68th Street, Starr 8, New York, NY 10065

