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 Doctor team now leading country in latest bowel surgery treatment 
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الية    عن جريدة "التورچ " االستر

تتصدر مستشفى بانكستاون استراليا في جراحة الناظورية لالمعاء الدقيقة وهي تعد المركز االهم في هذه 
 الجراحة من خالل عمل د احمد الربيعي وزميله د كرس ميريديث .

من هذه العمليات شهريا، اكثر من اي مركز اخر في استراليا.  24ول د الربيعي ان وحدتهم تقوم بحوالي ويق
 " ان هذه الجراحة الدقيقة تتخصص بأمراض االمعاء الدقيقة تشيخيصيا وعالجيا ".

ظورية ويشير د الربيعي الى ان مستشفى بانكستاون كانت هي الرائدة في ادخال تقنيات هذه الجراحة النا
 .2005استراليا ومنها انطلقت المجموعة االولى من مداخالتها عام 

ثورة في تقنية النواظير وفي معالجة امراض االمعاء  DBEوعد د الربيعي ان " الناظور الثنائي البالون 
ظهور هذه التقنية كانت االمعاء الدقيقة غير مستكشفة اال من خالل التصوير الشعاعي /  ل، فقب الدقيقة."

 المغناطيسي او من خالل الجراحة المفتوحة.

مركزين في واليتي نيو ساوث ويلز وكانبيرا وتستلم احاالت  أحدانكستاون هي وذكر د الربيعي ان مستشفى ب
 لمرضى من العديد من المدن والواليات.

ومن الجدير بالذكر ان د الربيعي خبير في الكبسولة الناظورية التي تستعمل في تشخيص امراض االمعاء 
 الدقيقة.
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 من صحيفة الديلي تلغراف

 

 صة بتشخيصمستشفى بانكستاون تتصدر الريادة في مجال جراحة ناظور البالون المزدوج المتخص
 ومعالجة الحاالت المرضية في األمعاء الدقيقة 

تعد مستشفى بانكستاون حاليا مركزا متفوقا في مجال جراحة ناظورالبالون المزدوج ، ويرجع الفضل 
 24في هذا الى عمل الدكتور أحمد الربيعي والدكتور كريس ميريديث اللذان يقومان بإجراء مايقارب ال 

في مستشفى بانكستاون  2005النواظير. هذا وقد أستهل العمل بهذه النواظير سنة من هذا النوع من 
   وهي اآلن واحدة من مركزين طبيين متخصصين به

 في والية نيو ساوث ويلز كلها
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بين الدكتور الربيعي أن جراحة ناظور البالون المزدوج هي إجراء طبي يركز على فحص األمعاء 
 .أمتار وذلك لمعالجة أي حالة مرضية تصيبها 6الى  5من الدقيقة التي يبلغ طولها

  
 

 
 
 



        :وفي حوار معه قال

قبل البدء باستخدام نواظير البالون المزدوج لم يكن بإمكاننا التحري حول أي حالة من حاالت األمعاء "
أو التدخالت الجراحية  الدقيقة أو معالجتها إال من خالل صور التصوير الشعاعي والمغناطيسي التقليدية

باستطاعتنا أن نشخص ونعالج أغلب مشاكل األمعاء الدقيقة ، وحتى في تلك  فقد صارالمفتوحة. أما اآلن 
الحاالت التي تحتاج الى تدخل جراحي مفتوح فإن هذه النواظير تسهل تلك العمليات وتجعلها أكثر سالمة 

 ".وأمانا

 

 


