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  ש לואיס אטנבורי סטימסון "ע 
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 ,אוניברסיטת פיזה, ר לרפואה"תואר ד

 1975). איטליה(בית הספר לרפואה 

ר מיקלאסי במחלת "לטיפול הכירורגי החדשני של ד בקשרעבור מידע נוסף 

  www.cornellsurgery.org/pro/services/colon-rectal/ssis.html : פנו לאתר, קרוהן

  

  
ר "ד ,פרקי ספרים ותקצירים, מאמרים 200-בתור מחבר פורה של יותר מ

מיקלאסי תרם תובנה חדשה לטיפול הכירורגי בסרטן הלבלב וסרטן המעי הגס 

היה חלוץ בפיתוח טכניקות  הוא. קוליטיס כיבית ומחלת קרוהן, ופי הטבעת

ובות יותר ואיכות חיים משופרת עבור ט חשובות חדשות המבטיחות תוצאות

טכניקות אלו הביאו לאחוז גדול יותר . וקוליטיס כיבית חולים בסרטן פי הטבעת

. שאינם נזקקים לפיומים ושומרים על תפקוד אורולוגי ומיני של חולים

גרמה לכך  ר מיקלאסי בטיפול בסרטן הלבלב"המומחיות המוכרת של ד

ר מיקלאסי ידע חדש "ד תרם, בתורו; עצהשחולים רבים פונים אליו לקבלת 

הניסיון והמומחיות שלו . לתחום זה באמצעות מחקרים קליניים מבוקרים

הובילו אותו לפתח פרוצדורה חדשה לשימור המעי  בטיפול במחלת קרוהן

למנוע  שתוכנה כדי, המוכרת כעת בשם הסטריקטורופלסטיה  של מיקלאסי

להעדר פעילות של המחלה  ניתוח וסיועהקרבת כמויות גדולות של מעי בשעת ה

ר מיקלאסי עורך כעת "ד. החריפה המשפיעה על לולאות המעיים החולות

מחקרים כדי לחקור האם העדר פעילות של מחלה חריפה קשור לחזרה של 

ניתוחיות עבור  הוא ערך ספר על אסטרטגיות. פעילות מעיים במעי הנגוע

טי הדרכה המיועדים למנתחים סר מחלות מעיים דלקתיות והפיק אחד עשר

 .בסיבוכים של מחלת קרוהן וקוליטיס כיבית והעוסקים בטיפול הניתוחי

  

 

ם מרכזיים ברחבי נתן שש עשרה הרצאות בנושאים יוקרתיים ונאם נאומי, ר מיקלאסי"ד, המפורסם בעולם בתור קלינאי יוצא דופן, החוקר והמורה

הוא חבר במערכת . ב ומחוצה לה"פרזנטציות בארה 150ב ומחוצה לה והציג מעל "מוסדות בארה 27-הוזמן להיות מרצה אורח ב, ב ומחוצה לה"ארה

 & Journal of Gastrointestinal Surgery,Nature Clinical Practice Gastroenterology -של שבעה כתבי עת מקצועיים יוקרתיים כולל ה

Hepatology, Surgery, The British Journal of Surgery, World Journal of Gastroenterology, Annals of Surgery, Nature 

Reviews Gastroenterology  and Hepatology.  ר מיקלאסי מכהן בתור נשיא ה"ד- Society of Surgical Oncology , וכיהן בתור הנשיא של

בתור חבר ביותר מארבעים איגודים  .Central Surgical Association-וה  Western Surgical Society -ה, Illinois Surgical Society-ה

-כעת הוא המזכיר של ה. International Society of Digestive Surgery-הוא כיהן גם בתור סגן הנשיא של ה, ב ומחוצה לה"מקצועיים בארה

Society of Surgery of the Alimentary Tract . הנציג של אגודת המנתחים האמריקאית במועצה המייעצת לכירורגיה כללית הוא מכהן גם בתור

ר מיקלאסי מונה להיות חבר בפנלים רפואיים וכוחות "ד. American Board of Surgery -ודירקטור ב, American College of Surgeons -ב

  .ב ומחוצה לה"משימה רבים בארה
  

  

שלו ואת התמחותו ' ר מיקלאסי השלים את הסטאז"ד, 1975בשנת , איטליה, ור בוגר בהצטיינות יתרה של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת פיזהבת

הוא הצטרף לפקולטה , 1984בשנת . אוניברסיטת הרוורד, וסטס'שימש כעמית מחקר בבית החולים הכללי של מסצ, יורק-בניתוחים באוניברסיטת ניו

ר "מונה לסגן היו 2000בשנת , 1995וקיבל תואר פרופסור בשנת , 1994 -למנהל המחלקה בחלקה הכירורגית באוניברסיטת שיקאגו שם הפך של המ

 Surgical Oncology -הוא כיהן גם בתור דירקטור של ה. Thomas D. Jones-לפרופסור ב 2001של המחלקה הכירורגית ומונה בשנת  

Fellowship  ר של ה "יו, 1995 עד 1988משנת– Surgery Care Center  ודירקטור של ה 1995מאז-General Surgery Residency 

Program  הוא נכנס למשרתו הנוכחית ב, 2004בשנת . 1997מאז- NewYork-Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Center.  



 American -ה, W. Mellonכולל הפרס של קרן , קידום הטיפול במחלות בדרכי העיכולר מיקלאסי זכה בפרסים רבים עבור תרומותיו החדשניות ל"ד

Cancer Society Cancer Development Award וה-Distinguished Leadership Award  מה- Crohn's and Colitis Foundations of 

America .המחקר שלו על מחלת קרוהן מומן על ידי ה-International Organization of Inflammatory Bowel Disease  והמחקר שלו על

הוא הוכר שוב ושוב על ידי . American Cancer Society -וה National Institute of Health-הגנטיקה של סרטן הקיבה והמעיים מומן על ידי ה

Castle Connolly ,New York  Magzineוה-Chicago Magazine  הסופר "הוא כונה בשם אחד ". ביותר באמריקהאחד הרופאים הטובים "בתור

  .אחוזים של כל הרופאים בניו יורק 5-כבוד שהוענק רק ל, 2009-ו 2008של ניו יורק בשנים " רופאים
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