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استشاري في جراحة الباطنة وجراحة القولون والمستقیم : سایمون رادلي
 في برمینغھام، ویست میدالندز

 مركز خاص متمیز یقدم خدمات الباطنة في برمینغھام وھي أول عیادة مؤسس ھو رادلي سایمون
فریقاً من  في برمینغھام الباطنة عیادة وقد وظفت. في ویست میدالندز الباطنة عالج أمراض

لعالج  متعدد التخصصات نھجب ومتكاملة خدمات شاملة لتقدیم المؤھلین تأھیال عالیا األخصائیین
 .مشاكل الباطنة

الذین المتدربین تدریباً كامالً و في المملكة المتحدة الجراحین القلة ھو واحد من رادلي سایمون
  .دحمیال القولون والمستقیم لعالج أمراض سرطان بانتظام الروبوتیة جراحة القولون والمستقیم یجرون

 
 .البواسیر یعانون من لألشخاص الذین وشبھ خاٍل من األلم سریع عالج ، وھوHALO عملیة رادلي یجري سایمون

 

 والتدریب المتخصص الدراسة

جامعة  من –بكالوریوس الطب والجراحة والدكتوراه في الطب وزمالة الكلیة الملكیة للجراحین  حاصل على –تخرج سایمون رادلي 
 .في تخصص الجراحة بدرجة شرفیة 1985برمینغھام في عام 

 المتخصص التدریب في ویست میدالندز ثم أكمل القولون والمستقیم وجراحة جراحة الباطنة في األساسي الجراحي التدریبوقد تلقٮ
 في زمالة تدریبیة اكمل ایضاً  األساسي، الجراحي تدریبھ في وقت .في لندن ماركس في مستشفى سانت جراحة القولون والمستقیم في

بوسطن  إلى سافر .إنجلترا للجراحین في الكلیة الملكیةو انكلترا للجراحین في الدولیة حصل على منحات من الكلیة ، بعد أنالخارج
 .سرطان المستقیم المبكر والمتقدم عالجات لدراسة في أمریكا مایو كلینیكو مینیابولیسو

 ومستشفى برمینغھام في جامعة والمستقیم القولون جراحة محاضر أول في وظیفة أخذ األساسي، الجراحي تدریبھ بعد االنتھاء من
 .برمینغھام في إلیزابیث كوین

 الحالي منصبھ

في إبریل عام في مستشفى كوین إلیزابیث في برمینغھام القولون والمستقیم استشاري جراحة لمنصب رادلي سایمون السید تم تعیین
 التعافي بعد وتحسین بروتوكوالت التنظیریة جراحة القولون والمستقیم دوراً أساسیاً في إدخال في منصبھ كاستشاري، لعب. 2002

برمینغھام  ،ادجباستون برایوري في برمنغھام وفي مستشفى ةجامع مستشفى الجراحة في امانة ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة في
 یجري عملیة تبدیل ویست میدالندز جراح في ول، واصبح أااللتھابیة وھو یملك عیادة ألمراض الباطنة. التابعة لمؤسسة بي إم آي

 .جمیع أنحاء المنطقة حاالت مناإل اآلن یتلقىمعقدة والقولون والمستقیم بكیس اصطناعي داخلي تنظیریاًال

وھو أول من . الحوض في ویست میدالندز عیادة جماعیة لعالج قاعدة أول وقد أسس بالتعاون مع زمالئھ في طب أمراض النساء
  .عجزي في ویست میدالندزتعدیل العصب ال مثل الحوض قاعدة جدیدة لمشاكل عالجات أجرى
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 .فخري عقدیعمل ب حیث لألطفال برمینغھام لھا في مستشفى لتأسیس قسم تنظیریةال القولون والمستقیم جراحة خبرتھ في كما استخدم

 في أمانة ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة في مستشفى األمعاءالمعدة و لجراحة ھو رئیس الخدمة السریریة رادلي سایمون السید
 .والدولیة المحلیة االجتماعات إللقاء محاضرات في بانتظام ، وتتم دعوتھبرمینغھام جامعة

 الیزابیث، وإن السید رادلي لدیھ كوین في مستشفى القولون والمستقیم كما یحمل حالیاً منصب الرئیس السریري لخدمات سرطان
السرطانات  لعالج معقدةال فریق من األخصائیین إلجراء الجراحة ، وقد أنشأوالمستقیم القولون سرطانات عالج خبرة واسعة في

  .والقولون المستقیمو الشرج فيالمتكررة و المتقدمة
 

الجراحین  الذي یھدف لتعلیمو (LAPCO) القولون والمستشقیم التنظیریة في البرنامج التدریبي الوطني لجراحة وھو یعمل مدرباً 
 .بالمنظار سرطان القولون والمستقیم جراحة االستشاریینفي المملكة المتحدة كیفیة إجراء

 

 السریریة االھتمامات

 التي یعالجھا السید رادلي في عیادة الباطنة في برمینغھام تالحاال

 

 

 

 

 

 

 

 
 التي یجریھا السید رادلي في عیادة الباطنة في بیرمنغھام العملیات

  انشقاق في الشرج •
  ناسور الشرج •
 السلل الشرجي •
  زیادات جلدیة في الشرج •
  سرطان القولون •
 الزوائد اللحمیة في القولون •
  اإلمساك •
  مرض كرونز •
 المرض الرتجي •

 البواسیر •
  التغوط المسدود •
  الجیوب الشعریة •
  الحكة الشرجیة •
  تدلي الشرج •
 السرطان المتكرر •
 القیلة المستقیمیة •
  التھاب القولون التقرحي •

  تنظیر القولون •
 تنظیر السیني المرن •
  جراحة باطنیة تنظیریة •
 جراحة القولون الروبوتیة •
  قطع أمامي •
 القطع البطني العجاني •
استئصال نصف القولون  •

  األیمن

التصویر بالموجات فوق الصوتیة  •
 داخل الشرج

عملیة إزالة الشرایین المصابة  •
  بالبواسیر

  إزالة البواسیر بشریط مطاطي •
 إصالح مصرة الشرج •
  تثبیت بطانة المستقیم •
  تقویم العصب العجزي •
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 البحثیة اھتماماتھ

أنھ  كما. والمقاالت حول أمراض القولون والمستقیم وبشكل خاص حول مشاكل الباطنة الوظیفیة نشر السید رادلي الكثیر من االبحاث
 .كتب فصول في عدة كتب

 

 خدمة المرضى الدولیین معلومات عن

لجا إلیھ المرضى من . األوسط بشكل خاص والمرضى من الشرق من الخارج المرضى عالج خبرة واسعة في لدى السید رادلي
  .برمینغھام وفریقھ في والغمارات والیمن بحثاُ عن العالج معھ عمان ومصر والسعودیة

 
یومیاً تنسقھا شركة الطیران اإلماراتیة من  مباشرة فیوجد رحالت جویة األوسط لدیھ والشرق ویوجد عالقات ممتازة بین برمینغھام

  .برمینغھام مطار لىدبي إ
 

 .من المطار بالسیارة تقع على بعد مسافة قصیرة فقط إن المستشفیات المركزیة

 .ولعائلتك لك یمكن ترتیب السكنو قصیرة أو متوسطة لفترات خیارات اإلقامة مجموعة واسعة من برمینغھام منطقة وسط وتقدم
 

  .تحت إشراف سایمون سلطنة عمان عالقة جیدة ویتدرب عدة جراحین من عمان بینھ وبین إلیزابیث مستشفى كوین كما أن
 

  .معند اللزو العربیة الترجمة خدمة ویمكن أیضاً تقدیم
 

  :االمطلوب عالجھ یتوفر العالج في واحد من مستشفیان، حسب الحالة

 التابع لمؤسسة بي إم آي مستشفى بریوري

 برایوري یجذب مستشفى. في ویست میدالندز مستشفى خاص أكبر ھو ابع لمؤسسة بي إم آيإن مستشفى برایوري في إدغباستون الت
 أنحاء العالم من جمیع المرضى الدولیین لذلك فلیس من الغریب أن .البلد بعضاً من أبرز الجراحین والعیادات المتخصصة المھمة في

لألطباء  الذین یقدمون الدعم من الممرضین والممرضات في المستشفى فریق كفوء جداً  ویوجد. یختارون اللجوء إلیھ للعالج
عة في سا  24 المقیمین یتواجد المستشارون الطبیون. ومحترفة ودیة في بیئة رعایة ممكنة حصول المرضى على أفضل ویضمنون

 .الیوم لتقدیم الخدمة

  .الفوریة للفحوصات التصویر من معدات كاملة مجموعة برایوري ویوجد في مستشفى

 

استئصال نصف القولون  •
  األیسر

  القطع اللفائفي القولوني •
  استئصال القولون تحت التام •
استئصال القولون والمستقیم  •

 الكامل
جراحة كیس اللفائفي  •

 الشرجي

  إصالح القیلة المستقیمیة •
 فیسیولوجیا الشرج والمستقیم •
  فغرة القولون •
  فغر اللفائفي •
 إصالح الفتق األربي •
 إصالح الفتق الجرحي •
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 تحوي من المستوى الثالث عنایة مركزة وحدة لدیھا ، فإن مستشفى برایوريالمستشفیات الخاصة على عكس الحال في العدید من
تقدم جمیع غرف  .القلب إلجراءات الخصوبة وقسطرة رئیسیة ومختبر خمسة غرف عملیات كما أن لدیھا .أسّرة للعالج الممركز ست

  .الشاملة، بالغضافة للستالیت والھاتف ا ھو معتاد من الغرفكم الخصوصیة والراحة 118النوم الـ
 

 .مرضاھمرعایة والعالج الذي یقدموه لبشأن ال ممتازة بسمعة برایوري یتمتع مستشفى

 جامعة برمینغھام، أمانة ھیئة الخدمات الصحیة الوطنیة، مستشفى كوین إلیزابیث مستشفى

 المباشرة یوفر المستشفى الخدمات السریریة .وست میدالندز في كبیر مستشفى تعلیمي إن مستشفى كوین إلیزابیث في برمینغھام ھو
المستشفى  یعتبر. من المناطق المجاورة ومن الداخل ومن جمیع أنحاء العالم مریض سنویاً   800,000 یقارب لعدد من المرضى

زراعة ل أكبر برنامج المستشفى التجمیل، ویوجد فيوالحروق و وغسیل الكلى واإلصابات لعالج السرطان والصدمات إقلیمیاً  مركزاً 
  .أوروبا في الصلبة األعضاء

 
 من للمرضى جراحة المخ واألعصابالمتخصصةوالسرطان و والكبد القلب یوفر مستشفى جامعة برمینغھام مجموعة من خدمات

برامج عالج القولون  یتم توظیفھ في دافنشي في مستشفى جامعة برمینغھام روبوت كما یوجد. والخارج جمیع أنحاء المملكة المتحدة
  .الكبدیة الصفراویة وجراحة المسالك البولیة جراحةوالمستقیم و

 
 :االتصال أدناه تفاصیل استخدام یرجى في برمینغھام الممتازة المتاحة العالج فرص المزید عن لمعرفة

  

 تحقق من تسجیل ھذا الطبیب في المجلس الطبي العام      3063565               :رقم التسجیل

 1986  أغسطس  04: تاریخ التسجیل

 

 العمل وتفاصیل االتصال أماكن

  ، برمینغھامعیادة الباطنة في برمینغھام •
 B57UGشارع برایوري، إدغباستون، برمینغھام،  مستشفى برایوري التابعة لمؤسسة بي إم آي، •
 B152GW، میندلسون واي، إدغباستون، برمینغھام، اممستشفى كوین إلیزابیث الجدید في برمینغھ •

 08452417762  ،07855320338: الھاتف

 01214461679: فاكس

 enquiries@birminghambowelclinic.co.uk: البرید اإللكتروني
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