ד"ר פבריצו מיקלאסי
פבריציו מיקלאסי ,MD F.A.C.S .,הוא מנתח קיבה
ומעיים בעל פרסום עולמי עם מומחיות גדולה בטיפול
הניתוחי במחלות מעיים דלקתיות ובסרטן הלבלב ,סרטן
הקיבה ,סרטן המעי הגס וסרטן פי הטבעת .הוא פרופסור
לכירורגיה ) (Lewis Attenbury Stimsonוהיו"ר של
המחלקה לכירורגיה בפקולטה לרפואה וייל קורנל וכן
ראש אגף כירורגי בבית החולים הפרסביטריאני בניו
יורק/הפקולטה לרפואה וייל קורנל

מומחיות קלינית

ליצירת קשר

מניעת סרטן הקיבה והמעיים

טלפון(212) 746-6006 :
פקס(212) 746-8753 :
525 East 68th Street
Starr 8
New York, NY 10065

סרטן הקיבה
ממאירויות בקיבה ובמעיים
כירורגיית הקיבה והמעיים

מינויים
מחלות קיבה ומעיים
מחלות מעיים דלקתיות

עבור מידע נוסף בקשר לטיפול הכירורגי החדשני של ד"ר מיקלאסי במחלת
קרוהן ,פנו לאתרwww.cornellsurgery.org/pro/services/colon-rectal/ssis.html :

כירורגיית המעי הגס ופי הטבעת
סרטן במעי הגס ובפי הטבעת

בתור מחבר פורה של יותר מ 200-מאמרים ,פרקי ספרים ותקצירים ,ד"ר
מיקלאסי תרם תובנה חדשה לטיפול הכירורגי בסרטן הלבלב וסרטן המעי הגס
ופי הטבעת ,קוליטיס כיבית ומחלת קרוהן .הוא היה חלוץ בפיתוח טכניקות
חשובות חדשות המבטיחות תוצאות טובות יותר ואיכות חיים משופרת עבור
חולים בסרטן פי הטבעת וקוליטיס כיבית .טכניקות אלו הביאו לאחוז גדול יותר
של חולים שאינם נזקקים לפיומים ושומרים על תפקוד אורולוגי ומיני.
המומחיות המוכרת של ד"ר מיקלאסי בטיפול בסרטן הלבלב גרמה לכך
שחולים רבים פונים אליו לקבלת עצה; בתורו ,תרם ד"ר מיקלאסי ידע חדש
לתחום זה באמצעות מחקרים קליניים מבוקרים .הניסיון והמומחיות שלו
בטיפול במחלת קרוהן הובילו אותו לפתח פרוצדורה חדשה לשימור המעי
המוכרת כעת בשם הסטריקטורופלסטיה של מיקלאסי ,שתוכנה כדי למנוע
הקרבת כמויות גדולות של מעי בשעת הניתוח וסיוע להעדר פעילות של המחלה
החריפה המשפיעה על לולאות המעיים החולות .ד"ר מיקלאסי עורך כעת
מחקרים כדי לחקור האם העדר פעילות של מחלה חריפה קשור לחזרה של
פעילות מעיים במעי הנגוע .הוא ערך ספר על אסטרטגיות ניתוחיות עבור
מחלות מעיים דלקתיות והפיק אחד עשר סרטי הדרכה המיועדים למנתחים
והעוסקים בטיפול הניתוחי בסיבוכים של מחלת קרוהן וקוליטיס כיבית.

פרופסור לכירורגיה
בית הספר לרפואה של אוניברסיטת
וייל קורנל
פרופסור לכירורגיה במחלקת הכירורגיה
ע"ש לואיס אטנבורי סטימסון
בית הספר לרפואה של אוניברסיטת וייל קורנל

סרטן ופוליפים במעי הגס
סרטן במעי הגס
מחלת קרוהן

מנתח ראשי
בית החולים הפרסביטריאני של ניו יורק
יו"ר המחלקה לכירורגיה
בית הספר לרפואה של אוניברסיטת וייל קורנל

סרטן הלבלב
קוליטיס כיבית

הסמכות מטעם מועצת המנהלים
ניתוח

פרקטיקה רפואית
כירורגיית המעי הגס ופי הטבעת
ואונקולוגיה כירורגית
כירורגיית המעי הגס ופי הטבעת

חינוך
תואר ד"ר לרפואה ,אוניברסיטת פיזה,
בית הספר לרפואה )איטליה(1975 .

אונקולוגיה כירורגית
פרופסורים חברים/כירורגים של
אוניברסיטת וויל קורנל.

החוקר והמורה ,המפורסם בעולם בתור קלינאי יוצא דופן ,ד"ר מיקלאסי ,נתן שש עשרה הרצאות בנושאים יוקרתיים ונאם נאומים מרכזיים ברחבי
ארה"ב ומחוצה לה ,הוזמן להיות מרצה אורח ב 27-מוסדות בארה"ב ומחוצה לה והציג מעל  150פרזנטציות בארה"ב ומחוצה לה .הוא חבר במערכת
של שבעה כתבי עת מקצועיים יוקרתיים כולל הNature Clinical Practice Gastroenterology & ,Journal of Gastrointestinal Surgery -
Hepatology, Surgery, The British Journal of Surgery, World Journal of Gastroenterology, Annals of Surgery, Nature
 Reviews Gastroenterology and Hepatology.ד"ר מיקלאסי מכהן בתור נשיא ה ,Society of Surgical Oncology -וכיהן בתור הנשיא של
ה ,Illinois Surgical Society-ה Western Surgical Society -וה .Central Surgical Association-בתור חבר ביותר מארבעים איגודים
מקצועיים בארה"ב ומחוצה לה ,הוא כיהן גם בתור סגן הנשיא של ה .International Society of Digestive Surgery-כעת הוא המזכיר של ה-
 .Society of Surgery of the Alimentary Tractהוא מכהן גם בתור הנציג של אגודת המנתחים האמריקאית במועצה המייעצת לכירורגיה כללית
ב ,American College of Surgeons -ודירקטור ב .American Board of Surgery -ד"ר מיקלאסי מונה להיות חבר בפנלים רפואיים וכוחות
משימה רבים בארה"ב ומחוצה לה.
בתור בוגר בהצטיינות יתרה של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת פיזה ,איטליה ,בשנת  ,1975ד"ר מיקלאסי השלים את הסטאז' שלו ואת התמחותו
בניתוחים באוניברסיטת ניו-יורק ,שימש כעמית מחקר בבית החולים הכללי של מסצ'וסטס ,אוניברסיטת הרוורד .בשנת  ,1984הוא הצטרף לפקולטה
של המחלקה הכירורגית באוניברסיטת שיקאגו שם הפך למנהל המחלקה ב ,1994 -וקיבל תואר פרופסור בשנת  ,1995בשנת  2000מונה לסגן היו"ר
של המחלקה הכירורגית ומונה בשנת  2001לפרופסור ב .Thomas D. Jones-הוא כיהן גם בתור דירקטור של הSurgical Oncology -
 Fellowshipמשנת  1988עד  ,1995יו"ר של ה –  Surgery Care Centerמאז  1995ודירקטור של הGeneral Surgery Residency -
 Programמאז  .1997בשנת  ,2004הוא נכנס למשרתו הנוכחית ב.NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center -

ד"ר מיקלאסי זכה בפרסים רבים עבור תרומותיו החדשניות לקידום הטיפול במחלות בדרכי העיכול ,כולל הפרס של קרן  ,W. MellonהAmerican -
 Cancer Society Cancer Development Awardוה Distinguished Leadership Award -מהCrohn's and Colitis Foundations of -
 .Americaהמחקר שלו על מחלת קרוהן מומן על ידי ה International Organization of Inflammatory Bowel Disease-והמחקר שלו על
הגנטיקה של סרטן הקיבה והמעיים מומן על ידי ה National Institute of Health-וה .American Cancer Society -הוא הוכר שוב ושוב על ידי
New York Magzine ,Castle Connollyוה Chicago Magazine-בתור "אחד הרופאים הטובים ביותר באמריקה" .הוא כונה בשם אחד "הסופר
רופאים" של ניו יורק בשנים  2008ו ,2009-כבוד שהוענק רק ל 5-אחוזים של כל הרופאים בניו יורק.
כדי לקבוע פגישה עם ד"ר פבריציו מיקלאסי ,טלפן ל 212-746-6006 :או שלח דא"ל ל .flm2002@med.cornell.edu :משרדו ממוקם בכתובת
הבאהNewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center, 525 E. 68th Street, Starr 8, New York, NY 10065 :

