עמוד 2

במרכז הרפואי

ברזילי הכניסו
לשימוש שיטה
ניתוחית חדשנית
לבעיות כףהרגל
בברזילי
השיטה אותה אימצו
הפופולריות
נחשבת לאחת
באירופה,והיא אומצהנחלק
משירותמערךהאורתופדיה
בניהולו שלד״ררונן דבי
בברזילי
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העיוותים

הרגליים.
בעצמות »־ת
מנהל
זיהה את
הפוטנציאל הרב,וכחלקבלתי
ברזיליפעללהכשרה שלר׳׳ר גיא
הרפואי

ר׳׳ררונן דבי
ברזילי
החולים
המערך האורתופדי בבית
נפרד משירות המרכז

ד׳׳ר גיא פרידמן עבר תת התמחות

פרידמן בתחום.

בתחוםקרסול וכףרגל

החולים אסף הרופא אצל ר״ר מתינוף,ולאחר
בבית
את תת ההתמחות אצלפרופ׳
לניתוחי
בארה׳׳ב ,שם נחשף
לושון
פולשנותזעירה אותםהתחיללבצע ר*ר ערן תמיר.
שיטת הניתוח
הפולשניהזעיר תופס תאוצהבמהלך השנים
כולו
זה
בניתוח
בפרט.
ובאירופה
מבוצעות
האחרונותבעולם
פעולות ניתוחיות ללא חתך ישיר של העור אלא דרך מספר
מכן המשיך

חתכים קטנים כחציס׳׳מ או פחות ,ובאמצעות מקרח בקוטר
או מ׳׳מ מבצעים חיתוכים מדויקים

של העצם.התהליךכולו

מתבצע בגישה
פולשניתזעירה בעזרת מכשיר רנטגן שנמצא

בחדר הניתוח ,גם ברקמות הרכותמטפלים
בשנים האחרונותהחלו באירופה לפתח ציוד ושיטות ניתוח
לציוד הישן ,הציור החדש בטוח
פולשניזעיר חדשות .בניגוד
ובכלל.
יותר
למניעת נזק ברקמות הרכות,כלי הרם ,העצבים
גם טכניקות הניתוח השתכללו והן מתבססות כיוםעל ירע
באותה שיטה.

אנטומי מדויק.

ר׳׳ר גיא פרידמן עבר

הכשרה באירופה באיגוד האירופאי

פולשניזעיר והניתוחים מבוצעים במרכז הרפואי
לניתוחים

ברזילי .בשיטה זו ניתןלבצע
הרגל שער כה פחדו אנשים
גדול,תהליך
מלעבור ,אין חתך
ההחלמה מהיר יותרוקל יותר ובחב המקרים ניתןלדרוך על
הרגל כבד ביום הניתוח .כמו כןהצלקות הניתוחיות הן קטנות

את אותם תיקוניםבעיוותים בכף

יותר.

עמוד 3

לדעת
במרכז הרפואיברזילי הכניסו לשימוש
ניתוחית חדשנית לבעיות כף הרגל
המרכז

הרפואי ברזילי

לשימוש

הכניס

ניתוחי בוהן חדשנית לטובתהחולים
מבעיות בכףרגלם.
במהלך
קרסול וכף רגל

האחרונות

השנים

תחום

תפס

הרגל ואינם מוכניםלסבול את
העיוותים בעצמות כפות
הרגליים.

שיטת

אשרסובלים

תאוצה רבה .רבים דואגים
הכאב

שיטה

ניתוחי

למראה

כף

שנוצר בעקבות

בביתהחולים
ברזילי

מנהל המערך האורתופדי
רונן דבי זיהה אתהפוטנציאל הרב ,וכחלק בלתי
ברזילי פעל להכשרה של ד״ר גיא פרידמן
הרפואי

ד״ר
נפרד

משירות המרכז

בתחום.

ד״ר גיא פרידמן עבר תת התמחות בתחום קרסול וכף רגל
המשיך
החולים אסף הרופא אצל ד״ר מתי נוף ,ולאחר מכן
ההתמחות אצל פרופ׳לושון בארה״ב ,שם נחשףלניתוחי פולשנות
זעירה אותם התחיללבצע ד״ר ערן תמיר.
בבית

את

שיטת הניתוח הפולשני
האחרונותבעולםכולו
ניתוחיות ללא חתך ישיר של

הזעיר

ובאירופה

כחצי ס״מ או

פחות,

חיתוכים מדויקים

זעירה בעזרת

בפרט .בניתוח זה

העור

ובאמצעות

תופס

אלא

מקדח

שנמצא

דרך

בקוטר

של העצם .התהליךכולו

מכשיר רנטגן

תאוצה

תת

השנים
במהלך
מבוצעותפעולות

מספר
או

מתבצע

בחדר הניתוח ,גם

חתכים

מ״מ

קטנים

מבצעים

בגישהפולשנית
ברקמות

מטפלים באותה שיטה .בשנים האחרונות החלו
החדש
ושיטות ניתוחפולשני זעיר חדשות .בניגודלציוד הישן ,הציוד
ובכלל .גם
בטוח יותרלמניעת נזק ברקמות הרכות,כלי הדם ,העצבים
טכניקות הניתוח השתכללו והן
מתבססות כיום על ידע אנטומי מדויק.
באירופה

לפתח

הרכות
ציוד

לניתוחים
ד״ר גיא פרידמן עבר הכשרה באירופה באיגוד האירופאי
בשיטה
פולשני זעיר והניתוחים מבוצעים במרכז הרפואי
ברזילי.
זו ניתן לבצע את אותם תיקונים בעיוותים בכף הרגל שעד כה פחדו
גדול ,תהליך ההחלמה מהיר יותר וקל יותר
מלעבור ,אין חתך
אנשים
וברוב המקרים ניתןלדרוך על הרגל כבר ביום הניתוח .כמו כן הצלקות
הניתוחיות הן קטנות יותר.

עמוד 4

^מהקורה?
לבעיות נףהרגל
׳בחיל׳ :שיטה [ישחית חדשנית
המרכז הרפואי נחיליבאשקלון ,הכניס לשימוש שיטת ניתוחי בוהן חדשנית לטובת
בחילי,
החולים אשרסובלים מבעיות בכףרגלם.מנהל המערך האורתופד בביתהחולים
הפוטנציאל הרב,וכחלקבלתי נפרד משירות המרכז הרפואיבחילי
ד״ררונן דבי זיהה את
פעל להכשרה של ד״ר גיא פרידמן בתחום.
שיטת הניתוחהפולשני הזעיר תופס תאוצה במהלך השנים האחרונות בעולםכולו
פעולותניתוחיות ללא חתך ישיר של העור אלא דרך
ובאירופה בפרט.בניתוח זה מבוצעות
מספר חתכים קטנים כחצי ם״מ או פחות ,ובאמצעות מקדח בקוטר

או

מ״מ מבצעים

פולשנית זעירה בעזרת מכשיר
כולו מתבצע בגישה
חיתוכים מדויקים של העצם.התהליך

רנטגן שנמצא בחדרהניתוח ,נם ברקמות הרכותמטפלים באותה שיטה.

