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الدكتور الطبيب فرانثيسكو ديل بينيال
(Dr. Francisco del Piñal )

 · حصل عىل شهادة البكالوريوس سنة (1983) وشهادة الدكتوراه يف الطب من جامعة كُمبلوتنيس مبدريد
سنة (1989) حاصل عىل جائزة افضل رسالة الدكتوراه.

 · جرَّاح تجميل. اقامة (MIR) (رقم 154 يف الدورة األوىل) يف مستشفى الواحد من اوكتوبر (مدريد،
.(1988-1984

· زميل يف الجراحة املجهرية يف مستشفى ملبورن املليك (ملبورن، أسرتاليا، 1989)، مدة االقامة (12 شهراً).
 · زميل يف جراحة اليد والجراحة الدقيقة بجامعة لويزفيل (كنتايك، الواليات املتحدة األمريكية، 1990)، مدة

االقامة (12 شهراً).
· طبيب زائر يف وحدات الجراحة التجميلية، املعصم ورسغ اليد، الضفرية العضدية، الجراحة املجهرية، إلخ:

 · يف وحدات جراحة الدكتور إيان جاكسون، عيادة مايو، قسم جراحة التجميل (روشسرت، مينيسوتا، الواليات
املتحدة األمريكية) مدة االقامة (3 أشهر).

 · قىض فرتات مختلفة يف املكسيك (عيادة الدكتور أورتيث موناسرتيو) ويف اململكة املتحدة (عيادة دكتور م.
 بول، أكسفورد)، ويف سويرسا (د. دييغو فرنانديز)، ويف إيطاليا (عيادة الدكتور بيريو رميوندي)، ويف اليابان

(عيادة الدكتور كازوترو دوي).
.(EWAS) 2010رئيس الجمعية األوروبية لتنظري املعصم، سنة 2008ـــ ·

· األمني العام للجمعية األوروبية لتنظري املعصم (EWAS), سنة (2011 ــــ2014).
· مدير املجلة األيبريية األمريكية لجراحة اليد (2007-2005).

· نائب مدير مجلة جراحة اليد (املجلد األورويب) (2009-2007).
· مدير مجلة جراحة اليد (املجلد األورويب) (2014-2011).

· عضو يف لجنة تحرير املجلة اإلسكندنافية للجراحة (2008- )، مجلة جراحة اليد.
 · ُمراجع وُمنقح دويل لِمجالت الجراحة التجميلية والِجراَحة االْسِتبْنائِيَّة، ومجلة جراحة اليد (املجلدات

األوروبية واألمريكية) واملجلة الهندية لجراحة التجميل.
· الكتب:

        - إدارة التنظري املفصيل للكسور الُكعربة القايص. رئيس التحرير الدكتور بينيال: محررين مشاركني: الدكتور
ريكاردو لوجيتي وكريستوف ماتولني (سربينغر، 2010).

- إدارة التنظري املفصيل لألمل الزندي. املحرر الدكتور بينييال، (سربينغر، 2010).
 - أطلس كسور الُكعربة القايص. املؤلف: الدكتور فرانثيسكو ديل بينيال، الدكتور الطبيب ميد (ثيم

للمنشورات الطبية، تأسست سنة 2018).
· البحوث واملقاالت العلمية: 443.

· عدد املنشورات: 92. واملنشورات الخمس األكرث اهمية:
- الدكتور فرانثيسكو ديل بينيال: عالج التمفصل الكاذب يف العظم الزورقي من خالل نهج مشرتك محدد.

مجلة العظام والجراحة املشرتكة، (بريطانيا) 83 ب: 78 ــــ82ــــ 2001.
   

·
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 - الدكتور فرانثيسكو ديل بينيال: مقال وجهة نظر شخصية: مؤرشات لنقل اصبع القدم بعد اصابات
االصبع الطفيفة. مجلة جراحة اليد (الربيطانية واألوروبية) 29ب: 120 ــــ129. 2004.

 - مقال ِللدكتور فرانثيسكو ديل بينيال و الدكتور جارثيا - برينال والدكتور دلجادو, خ.، بعنوان: ما بعد
 الصدمة؟ اول شبكة لتجنب تقلص؟: إرشادات املبادئ التوجيهية الوقائية والتصنيف املوجه للمعالجة (دار

النرش). الجراحة التجميلية و الِجراَحة االْسِتْبناِئيَّة. 113: 1860-1855. 2004.
 - الدكتور فرانثيسكو ديل بينيال، غارثيا ــــــ برينال، بيساين د.، ريغاالدو خ.، أياال إتش.، ستودر أ: تنظري

.2007  (123−119) (32A) :املفاصل الجاف للمعصم: تقنية جراحية. مجلة جراحة اليد
 - مقال الدكتور فرانثيسكو ديل بينيال، مع كل من الدكتور غارثيا ــــــ و برينال و ستودر أ و ريغاالدو خ،
 و ثامس يس.: عنوان املقال: منظار املفصل يساعد عىل قطع العظم إلدارة التنظري داخل املفصل للكسور

.2010 .397 الُكعربة القاصية. مجلة جراحة اليد. اي ام. 35 اي: 392 ــــ
(www.drpinal.com) حاليا: مدير معهد جراحة التجميل واليد ِللدكتور فرانثيسكو دل بينيال ورشكاِئه · 

 الكاِئن يف مدينة سانتاندر، ومدير وحدة جراحة اليد واملعصم والجراحة التجميلية والرتميمية لرشكة التأمني
موتوا مونتانيسا (مستشفى رامون نغريت, سانتاندر).

 · مجاالت االهتامم: الجراحة املجهرية، جراحة املعصم، تنظري املفاصل، إعادة اْسِتْبناء معقدة ِلألطراف
(إجراءات َتْسُبق العمليات التجميلية). إعادة تكوين املرفق والساعد.


