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קליניקה בינלאומית לכירורגיה של עמוד השדרה ,מפרקים ונוירוכירורגיה

לעתיד חופשי מכאבים

הקדמה
א.ג.נ.
הגוף שלנו מורכב ממערכות מסובכות המשולבות ביניהן .בקליניקת אביסנה
אנו עוסקים בעיקר במערכת השרירים והשלד ,או ליתר דיוק בעמוד השדרה ובמפרקים ,אך מאידך
גם במרכז הבקרה החשוב ביותר של הגוף ,הלא הוא המוח.
בתחום „עמוד השדרה והמפרקים“ אנו עוסקים במגוון המיחושים והמחלות של האברים הללו .בתחום זה הפכו
בעיקר כאבי גב לסוג של מגיפה :כ 80%-מהאוכלוסייה סבלו לפחות פעם אחת בחיים מכאבי גב  -כשליש
מתלוננים על כך באופן קבוע .מיחושים אלה אינם נעימים ,ואם הם תמידיים ,נפגעת קשות איכות החיים .כתוצאה
מהכאבים מופיע מתח שרירים ,מגבלות תנועה ,תופעות של סטרס ומצבי רוח דיכאוניים .מגוון הטיפולים ,שבהם
אנו מתמחים ,משתרע על פני טווח רחב :מטיפולים משמרים ,דרך טיפולים זעיר-פולשניים וכלה בניתוחים .לאבחון
מוקדם ולשילוב של גישה רב-תחומית התוקפת את הבעיה מכל צדדיה חשיבות מכרעת בנושא.
במחלקה הנוירוכירורגית אנו מתרכזים באבחון ,טיפול ובטיפולי המשך של מחלות מערכת העצבים המרכזית .לפי
נתוני משרד החינוך והמחקר הגרמני הפדראלי ,כ 450-מיליון אנשים בעולם לוקים במחלות של המוח .מחלות אלה
יכולות להיות כיסיות ,מפרצות וגידולים שפירים וממאירים .לצד כאבים ,יכולים להופיע גם סחרחרות ,חירשות,
הפרעות דיבור ,ליקויי ראייה והפרעות תנועה .שיטות טיפול חדשניות מאפשרות כיום גישה ניתוחית משמרת אם
מדובר באזורים רגישים של הראש .יש לנו ניסיון של למעלה מ 20-שנה בהתערבויות ניתוחיות ייחודיות.
בין אם מדובר בגב ,במפרקים או במוח :הרבה גורמים יכולים וצריכים להשפיע על כך ,מהו הטיפול המתאים ביותר
לכל אחד ואחד .על כן ,אנו מבררים במחלקת הדימות שלנו בדיוק את הסיבה ומעבדים יחד אתכם את דרך הטיפול
המותאמת אינדובידואלית.
אנו מזמינים אתכם לעיין בדפים הבאים ולהעיף מבט על צורת עבודתנו וכן על מחלות אפשריות שונות ועל דרכי
הטיפול בהן.

ד“ר מונתר סבריני
מנהל קליניקת אביסנה

אשר על כן ,עלינו להכיר ברפואה
את הסיבות למחלה ולבריאות
) (980 - 1037אניס ןבא

מחלות גב
הצרות תעלת השדרה
הצרות תעלת השדרה (הידועה גם בשם מחלת חלון ראווה) היא מצב שבו תעלת השדרה מוצרת על ידי משקעים או שברי
עצם .התוצאה היא לחץ או כליאה של עצבים לאורך התעלה .ברגיל ,מופיעים כאבים בהליכה המקרינים לרגליים .הכאבים
נעלמים כשהאדם מתכופף קדימה או יושב ,כי ביציבה זו תעלת השדרה מתרחבת זמנית .היצרות תעלת השדרה היא בדרך
כלל תוצאה של שחיקה רבת שנים או של גלישת חוליה או בלט ו/או פריצה של דיסק.

גלישת חוליה
עמוד השדרה הוא מבנה מורכב בצורת האות ,שבו לכל מרכיב תפקיד ומיקום משלו.
גלישה היא מצב ,שבו חוליה אחת או יותר מחליקות ומשנות את מיקומן הנכון .רק
בשלב מתקדם שם הנפגע לב לכאבים היכולים להקרין גם לאזורי גוף אחרים .עיוותים
מולדים של עמוד השדרה הם אחת הסיבות החשובות ביותר להיארעות של גלישת
חוליה .ואולם ,גם תהליכי שחיקה טבעיים ,פירוק עצם מוקדם או שברים עלולים
לגרום לתהליכי חוסר יציבות של החוליות ,בשלבים מתקדמים מתרחשים כאבים
ממושכים ,חולשה ,רדימות ולעתים רחוקות בעיות בריקון כיס השתן.

אוסטיאופורוזיס /שברי חוליות
אוסטיאופורוטיים

אוסטיאופורוזיס היא אחת המחלות השכיחות ביותר של העצם ,המופיעה
בדרך כלל בגיל מתקדם ,ובעיקר בנשים .בבסיס המחלה שינויים במבנה
ובצפיפות של העצם:
העצם מקבלת מבנה נקבוביתי .כתוצאה מכך גדל הסיכון לשברים.
המחלה יכולה להיות מוגבלת לעצמות בודדות או לתקוף את כל עצמות
השלד גם יחד ,ובלל זה את החוליות .למחלה זו סיבות רבות ומגוונות.
ביניהן ניתן למנות חסר של סידן או של ויטמין ,הפרעות הורמונליות
או סגנון חיים עם מעט תנועה של הגוף .מתקדמים מתרחשים כאבים
ממושכים ,חולשה ,רדימות ולעתים רחוקות בעיות בריקון כיס השתן.

הדיסקוס
במהלך החיים ,הרבה מאד עומסים מופעלים על עמוד
השדרה .העומס הגדול ביותר מופעל על הדיסקים הבין
חולייתיים ,הבנויים מגרעין רך דמוי ג‘לי המוקף  -בטבעת
חזקה עשוית סיבים .הדיסקים האלה מונחים בין החוליות
ופועלים כבולמי זעזועיים .בתנאים מסוימים ,כגון תחת
עומס ,אחרי פציעות חוזרות ונשנות ,אך גם מסיבות גנטיות,
מאבדים הדיסקים את הגמישות שלהם ,מופחתת תכולת
המים שלהם וקטן מספר התאים הבריאים ,ובעקבות כך
נפגע תפקודם .מופיעים סדקים .על ידי כך מוגבר עוד יותר
הלחץ על הדיסקים ,ובסוף התהליך חודרת הרקמה לתוך
תעלת השדרה.

כשקיים בלט דיסק ,נשארת הרקמה בתוך הטבעת הסיבית ולוחצת באופן
בלתי ישיר על הרצועה האחורית או על שורשי העצב .מדברים על פריצת
דיסק כאשר בלט הדיסק הוא גדול ,אך מונח עדיין בין הטבעת הסיבית
לבין הרצועה האחורית .כשקיים ניתוק ,יכול הבלט לגרום לנדידה דרך
קרע ברצועה האחורית אל תעלת השדרה .התסמינים ,אותם חש המטופל
תלויים במיקום של בלט הדיסק .אם זה קורה באזור עמוד השדרה המותני,
עלולים להופיע מלבד לכאבי גב ,כאבים ברגליים ,נימול ,רדימות ,הפחתה
בכוח הגס של השרירים ,מגבלות תנועה ,הפרעות בריקון כיס השתן או
דלדול בשרירי הרגליים .בלט של דיסק בין חולייתי באזור עמוד -
השדרה הצווארי עלול לגרום ,בין השאר ,לחיחושים הבאים :כאבי צוואר,
כאבים בזרועות או בעורף ,כאבים דמויי מיגרנה ,נימול ,רדימות ,הפרעות
בתפקודי המוטוריקה העדינה ,הפרעות ראייה ,הפרעות בריכוז ,קישיון
או שיתוקים .בהפרעות בעמוד השדרה החזי מרגישים מטופלים מסוימים
כאבים עם הקרנה טבעתית לחזה או לבטן .לפעמים יכולים המחושים
לחקות מחלת לב .כל התסמינים יכולים להופיע לבד או בשילוב.
איבוד התפקוד של הדיסק מתבטא גם בעומס יתר על הדיסקים השכנים
ועל מפרקי החוליות .כתוצאה מכך יכולה להופיע אי יציבות.

תוכיאה איש
טרפה יכרצל

סקירת מחלות גב
ךכ םישוחמה ןווגמ לדוגכ .הרדשה תלעת לש תויורצה וא קסיד תוצרפ ןוגכ “,םיליגר םידושחל„ בג יבאכ ךיישל ןתינ דימת אל
:רתיה ןיב םיכייש הלאל .בגה לש תונושה תולחמה לופיטבו ןוחבאב החמתמ ונלש הקינילקה .תוביסה רפסמ םג
םיינורכ םיבאכ
תלחמ ,םוטנפ יבאכ וא םיחותינ רחאל תויוקבדיה ,הרדשה דומע לש השק הקיחשב ומכ ,רתויו הנש יצח םיכשמנה םיבאכ
,םייתיילוח-ןיב םיקסיד לש )ןווינ( הקיחש דועו םיקרוע תמיתס
םיקסידב םימ תלוכתו הבוג ,תושימגה דוביא
)תוילוחה לש םיקרפמה ןווינ( תוילוחה לש תוחטשה תנומסת
,יראווצה הרדשה דומע רוזאב םיבאכל וא םיימוקמ בג יבאכל םימרוגה םינטקה תוילוחה יקרפמ לש רמוחה תופייעו הקיחש
ינתומה וא יזחה
יתצע-ילסכה קרפמב םיבאכ
תקלד וא הקיחש ,המוארט ירחא הצעה םצעו לסכה םצע ןיבש רוביחה רוזאב םישוחמ
בנזה םצע רוזאב םיבאכ
תושק תודיל וא תולבח ,תועיצפ ,םצעה םורק תקלד ירחא םיתעל
קסידה ןיערג לש התירכ-רתב תנומסת
חותינ ירחא םינשנו םירזוח םיבאכ
הרדשה דומע לש םילודיג
)םירחא ףוג ירוזאמ םילודיג לש תוחולש( תורורגל ןכו םיריאממו םיריפשל םילודיגה תא קלחל ןתינ
קזנ היתפולאימ
םד תמירזב תוערפה וא תויורצה ,קסיד תוצירפ ,תולבח תובקעב הזחה וא ראווצה רוזאב הרדשה דומע לש עובק קזנ
.בצעה יאת םירסח ובש ,הרדשה טוחב לזונב אלמה ללחב רבודמ הילאימוגניריס
היילוח לש רבש
םיתעלו םיקזח םיבאכב םיוולמ םירבש .תוקלד תובקעב וא סיזורופואיטסוא ,תועיצפ ידי לע םירצונ םירבש
.םייגולורינ םירסחב םג תובורק
ןמריוש תלחמ
ברטכב תלחמ
)בגה לש הכוראה תירוחאה העוצרה לש תומרגתה( תועוצרה תובעתה
)תומויגנמה ,תומויגנא( םד ילכ לש םיתוויע
הרדשה דומע לש תויסיכ

טיפולים נוגדי כאב
טיפולים נגד כאב הם אמצעים שמרניים המשמשים לשיכוך כאבים חריפים או כרוניים ללא התערבות ניתוחית .פרט לנטילת
תרופות מדובר כאן בהזרקות ,פיזיותרפיה או טיפולים בחשמל.

הזרקות /הזלפות
בהזרקות אנו מזריקים חומרים נוגדי כאב או נוגדי דלקת ישירות לקרבת
שורשי העצב הנגוע ומשפיעים בכך על מקור הכאב מבלי להעמיס תרופות
על הגוף כולו .בבקרת שיקוף ,טומוגרפיה ממוחשבת או דימות בתהודה
מגנטית מוזרק החומר בדיוק למקום הנגוע ,כלומר לשורש העצבים באזור
עמוד השדרה הצווארי ,המותני או החזי .סוג זה של טיפול שמרני בא לידי
שימוש לאחר אבחון מדוקדק ,בעיקר אם מדובר בכאבים קלים או בשינויים
קטנים בעמוד השדרה .בשילוב עם טיפולים שמרניים אחרים ,ניתן להשיג
הפוגה בכאבים.

נטרול עצב
נטרול מכוון של עצבים מסוימים על ידי הקפאה או חום
עשוי לבטל או לשכך כאבים הממוקמים היטב באזור
עמוד השדרה הצווארי ,החזי או המותני או באזור המפרק
הכסלי עצי ומחושים שמקורם  -באזור עצם הזנב .השיטה
מתאימה גם לתופעות של שחיקה ,תסמונת שטחות
החוליות ובמחלת בכטרב .לאחר אלחוש מקומי או
בהרדמה כללית ובבקרת שיקוף וגירוי עצב לצורך איתור
מדויק ,מנטרלים בעזרת הפעלת קור או חום המופעל
ממחט דקה סיבי עצבים מסוימים .בצורה זו מופסקת
ההולכה העצבית מהאזור ,תחושת הכאב אינה מועברת
הלאה למוח והכאבים פוחתים באופן ניכר .בדרך כלל
מבוצע טיפול זה בו זמנית  -במקומות אחדים .אם יש
צורך ,ודבר זה נחוץ במקרים אחדים ,חוזרים על הטיפול
כעבור שנה.

גירוי עמוד השדרה
המכשירים הקרויים קוצבי כאב
מסוגלים על ידי פעימות חשמליות
עדינות לחסום את ההולכה העצבית
של תחושת הכאב אל המוח .בעיקר בכאב פנטום או
במחושים כרוניים יכולה שיטה זו להיות מועילה .באלחוש
מקומי מושמת אלקטרודה זעירה סמוך לחוט השדרה.
אלקטרודה זו פועלת כמחולל אימפולסים חשמליים
וחוסמת את ההולכה העצבית אל המוח .בעקבות טיפול
זה יכולים המטופלים להרגיש רק עקצוץ קל .שיטה זו
מתאימה גם לשיכוך כאבים שלאחר ניתוח ,בנירופתיות
מרובות ,כאבים הנגרמים במחלת סתימת עורקים ,תעוקת
לב ,מיגרנה ,כאבים בעורף ,מחלת סודק ובמטופלים,
שבהם השיטות השמרניות לא הביאו תועלת.

טיפולי עמוד השדרה
לכל תמונת מחלה ולכל מטופל מתאים טיפול ייחודי שונה .טיפולים שמרניים כגון פיזיותרפיה ,עיסויים או הזרקות הם המסד
העיקרי של הגישה שלנו .רק כאשר טיפולים אלה אינם משיגים את התוצאה המקווה ,אנו עוברים לשלב הבא של שיטות
טיפוליות כדי להתגבר על המחושים.

אך לפני כל טיפול נעשה אבחון מדויק העוזר להחליט איזו
שיטת טיפול תהיה המתאימה ביותר בכל מקרה ומקרה.
רק לאחר קביעת הסיבה לתלונותיך אנו מתחילים בטיפול
המותאם אישית .עם זאת ,יש לדעת שלא קיים אמצעי
אוניברסלי נגד כאבי גב .אנו מפתחים לכל מטופל תכנית
טיפול אישית לאחר שיחות ממצות ,בדיקות ואבחונים.
בתהליך זה מתבקש תמיד שיתוף הפעולה המלא מצדך.
שכן ,אף הניתוח הטוב ביותר אינו יכול לעזור אם המטופל
אינו תורם את חלקו.

אבחון מוקדם וטיפול בעתו ,הגישה הרב-תחומית,
השימוש בשיטות מגוונות והמשך הטיפול גם לאחר
ביצוע ההתערבות וכן הכנה של תכניות מנע לעתיד
הם מרכיבים חשובים של הטיפול שלנו בבעיות עמוד
השדרה .בדפים הבאים תוכלו להכיר אפשרויות טיפול
שונות .נשמח להבהיר לכם תוך שיחה אישית אילו
שיטות מתאימות בשבילכם ,מה מתאימה גם לשיכוך
כאבים שלאחר ניתוח ,בנירופתיות מרובות ,כאבים
הנגרמים במחלת סתימת עורקים ,תעוקת לב ,מיגרנה,
כאבים בעורף ,מחלת סודק ובמטופלים ,שבהם השיטות
השמרניות לא הביאו תועלת.

החלפת דיסק בין חולייתי
דיסק בין חולייתי מלאכותי
כשקיימת שחיקה חזקה של דיסקים המלווה בבלט או פריצה של הדיסק והטיפול השמרני
או הזעיר פולשני אינו משיג את התוצאה המקווה ,יש באפשרותנו להחליף את החלק -
הפגוע על ידי תותבת דיסק .בניגוד לניתוח של איחוי חוליות ,שיטה זו מאפשרת חופש
תנועה של המקטע הנגוע בעמוד השדרה .הניתוח מתבצע בהרדמה כללית .תחילה מסירים
את החלק הנגוע של הדיסק הבין חולייתי .לאחר מכן מוחזרת החוליה למיקומה הנכון -
הקודם ולמרווח שנוצר מוכנס הדיסק התותב .באתר זה הוא משמש שומר מקום ומתפקד כאלמנט תנועה .התותב מורכב משני לוחות מתכת שביניהם
נמצא חלק העשוי חומר פלסטי גמיש הממלא את חלל הביניים ומתפקיד כבולם הזעזועים של הדיסק .הוא מתאחה עם הרקמה הסובבת .תותבי דיסק
מושתלים בעיקר באזור עמוד השדרה הצווארי והמותני.

בית הגידול של דיסקים בין חולייתיים
מדובר בתהליך חדשני ,שבו מוחלפת רקמה שחוקה על ידי חומר ביולוגי חיוני
שמקורו בדיסקים של המטופל עצמו .בהרדמה מקומית ובבקרת שיקוף נלקחת
דגימה מהדיסק וגם דגימת דם .במעבדה מיוחדת מופרדים תאים בריאים
ומרבים אותם .אם מתוכנן בלאו הכי ניתוח להרחקת הדיסק בשל פריצה,
נלקח החומר להצמחה באותה הזדמנות .כעבור מספר שבועות מוחדרים
התאים המוצמחים לתוך הגרעין של הדיסק .על ידי כך נוצרת רקמה חדשה בין
החוליות ,ועל ידי תפיחה של רקמה זו גוברת הגמישות של הדיסק והגובה שלו
נשמר .באופן זה אנו מטפלים לא רק בתסמינים החריפים ,אלא גם תוקפים את
סיבת המחלה עצמה .היות שאנו משתמשים רק ברקמה שנלחה מהגוף עצמו,
אין לחשוש מתגובות של דחייה.

מיקרוכירורגיה של עמוד השדרה
תהליכים מיקרוכירורגיים מבוצעים ,לדוגמה ,במקרים של פריצת דיסק ,הצרויות תעלת השדרה ,גידולים וסירינגומיאליה .העבודה מתבצעת דרך
מכשיר אנדוסקופי עם מיקרוסקופ מיוחד ומכשירים שהעובי שלהם אינו עולה על שני מילימטר ,להבטחת דיוק מרבי .בהתערבויות אלה מוסרים גידולים
ופריצות ,מבוצעת הרחבה של הצרויות תעלת השדרה וטיפולים של כיסיות על ידי יצירת חלון ניקוז.

קיפופלסטיקה
על ידי הפחתת צפיפות העצם של עמוד השדרה ,כגון על ידי
אוסטיאופורוזיס ,יכולים להתרחש לעתים קרובות שברים .ניתוח
הקיפופלסטיקה מטרתו החזרת היישור והיציבות של גופי חוליות חולים
ושבורים .לשם כך מוחדר בלון ועל ידי ניפוחו מתבצע יישור של הרקמות
הממוטטות .החלל ממולא על ידי מלט מיוחד .הפעולה גורמת הפחתה
ניכרת בכאב ומונעת היווצרות שברים נוספים בגופי החוליות הפגועות.
לעתים אנו משלבים טיפול זה בייצוב.

קיבוע
לייצוב של מקטעים רופפים של עמוד השדרה או של תעלה פגועה,
אנו מבצעים לעתים קרובות פעולות ניתוחיות שתכליתן ייצוב עמוד
השדרה .הרופאים שלנו יודעים לקבע מקטעים בלתי יציבים על ידי
טיטניום .כעבור חודשים אחדים מתאחים השתלים עם הרקמות
הסובבות ונוצר קיבוע יציב וטבעי .בעזרת ניתוח זה אנו מתגבים על
אי היציבות של עמוד השדרה ,משיגים הפחתה משמעותית -
של הכאב ויכולים לשחזר כמעט באופן מלא את התנועתיות.
ההתערבות מבוצעת באי יציבות ,בגלישה של  -חוליה ,בגידולים
השולחים גרורות לעצמות ,בשברים אוסטיאופורוטיים של החוליות
ובאי יציבות של זיז החוליה  -הצווארית השנייה.

החלפת גוף החוליה
בשברים מסובכים של גופי החוליות בעקבות אוסטיאופורוזיס ,חבלות או
גידולים נוצרת לעתים קרובות אי יציבות והצרות של כל תעלת השדרה,
ואז מופיעים כאבים  -קשים בכל תנועה כמעט .כדי להפחית את העומס
על התעלה ,אנו מסירים במקרה זה את כל החוליה ומחליפים אותה בגוף
מטיטניום .אם השבר נמצא באזור עמוד השדרה החזי ,הגישה לביצוע
הניתוח הזה היא דרך בית החזה ,מהצד.

אנגיומות
אנגיומות מכונות גם ספוגים דמיים .אלה הם עיוותים של כלי דם ,שבהם
מחוברים כלי דם עורקיים עם כלי דם ורידיים .עיוותים מסוג זה שכיחים יותר
בעור ,אך יכולים להיות ממוקמים גם במוח .אנגיומות קיימות ברוב המקרים
עוד בטרם הלידה ,אך לפעמים הן יכולות לגדול במשך הזמן ולגרום תסמינים.
בהתאם לגודל ולמיקום יכולות להופיע התכווצויות ,שסיבתם גירוי מכני של
הסביבה או מחסור בחמצן של הרקמות השכנות .בשל שינויים בהספקת דם
אפשריים גם ,בנוסף לכך ,הפרעות ראייה ודיבור ,שיתוקים או שינויים במצב
ההכרה או האופי .לעתים קרובות יכולים להיגרם דימומים מוחיים.

מפרצות
מפרצות במוח הן התרחבויות דמויות שק של כלי הדם
המספקים דם למוח .הסיבה להתרחבויות מעין אלה היא
בדרך כלל הסתיידות עורקים )טרשת( או חולשה מולדת של
דופן העורק .בניגוד לכלי דם רגילים ,הדופן של כלי דם כאלה
מורכבת מרקמה מאד דקה .כאשר דופן דקה כזאת מתפוצצת,
מגיע דם לאזורי המוח השכנים ,מה שגורם להפרעות ראייה,
שיתוקים בעצבי הפנים ובמקרים חמורים יכול דימום כזה אף
להיות קטלני.

כיסיות
במונח זה אנו מבינים חללים הממולאים נוזל המתקיימים בתוך הרקמה.
בעקבות הפרעות בהספקת דם במוח יכולות להיווצר דלקות או כיסיות.
לפעמים יכולות להיווצר הפרעות בין קרומי המוח ,ודבר זה יכול לקרות
גם ללא סיבה מוכרת .חלק מהכיסיות עלולות להיגרם על ידי טפילים,
כגון תולעת סרט .הסימנים יכולים לנוע מבחילה ועד להתקפי כיפיון.

מחלות נוירוכירורגיות
במוקד הנוירוכירורגיה נמצאת מערכת העצבים המרכזית .כל גירויי הכאב והתנועה מתרכזים במוח .הפרעות ,פציעות או מומים של הרקמות המוחיות
מתבטאים בליקויים קשים ביותר בחייו של מי שנפגע מאלה .מחלות תכופות השייכות לתחום הנוירוכירורגיה הן:

גידולים וגרורות
המונח גידול )טומור( מתאר צבר של תאי גוף המתרבים ללא בקרה
וממשיכים לגדול .מבחינים בין גידולים שפירים וממאירים .גידולי המוח
נוצרים מתאי המוח או הקרומים העוטפים .בדרך כלל ,אין לנפגעים
בתחילה שום מחושים ,אך ככל שהמחלה ממשיכה להתפשט ,כך
מתרבים ומחמירים סימניה :החל מכאבי ראש קלים והתקפי כיפיון עד
להפרעות בתנועה ,כל מקרה ומקרה מתפתח אחרת .תלוי בצורה ,גודל
ומיקום ,ניתן לחלק את הגידולים לקבוצות שונות .בסך הכל ,ידועים 709
סוגים שונים ,וביניהם מנינגיומות ,נוירינומות של עצב השמע ,גליומות
ואדנומות )בלוטומות( של יותרת המוח .כאשר תאים של גידול מגיעים
לאזורי גוף אחרים כגון לעור או לריאה ,לדרכי  -הלימפה או למוח אנו
מדברים על גרורות.

מנינגיומות
מנינגיומות מהוות כ  75%של כל גידולי המוח .אלה הם גידולים
שפירים בעיקר הצומחים  -לאט ,היכולים להופיע במוח או גם
לאורך כל חוט השדרה .רק ב  7.1%מכל המקרים  -מתפתחת
ממאירות .בדרך כלל קיימות מנינגיומות כבר זמן רב בטרם מופיעים
מחושים ,וזאת בשל הצמיחה האיטית שלהן וכושר ההסתגלות של
המוח .התסמינים יכולים להיות ,בשלבים יותר מאוחרים ,כאבי
ראש ,בחילות ,הקאות .הפרעות ראייה ,חוש הריח או שינויים
בתחושה ,הפחתת כוח שרירים ,עוויתות או התקפי כיפיון.

קונצפטים טיפוליים
חדשים לחיים ללא כאב

טיפולים נוירוכירורגיים
בקליניקה שלנו בא לידי שימוש המגוון הכוללני של כל הטיפולים בתחום הנוירוכירורגיה .מגוון זה כולל טיפולים זעיר פולשניים וניתוחי -
מוח פתוחים מורכבים .אחרי ייעוץ פרטני והסבר ממצה מותאם הפתרון הנכון לכל מקרה לגופו.

מיקרוכירורגיה
המטרה העומדת תמיד לנגד עינינו בכל העשייה שלנו בקליניקה
היא לבצע את כל הפעולות ההתערבותיות במרב העדינות ותוך
ביצוע חתך קטן ככל האפשר .בעיקר באזור הראש אנו מעמידים
במרכז דאגותינו פעולה השומרת עד כמה שאפשר על הרקמות
הבריאות .בטיפול בגידולים ,גרורות וכיסיות פתיחת הגולגולת היא
תהליך חיוני .מכשירים עדינים ביותר ,שבהם אנו משתמשים,
מונעים פגיעות בכלי דם תוך כדי תהליך זה .בהרדמה כללית ניתן
לבצע את הניתוחים תוך ניטור עצבי .אצל מטופלים עם הפרעות
דיבור חייבת הפעולה להתבצע כאשר הם בהכרה .גם במקרה זה
אנו משתדלים תמיד לבצע את הניתוח בצורה המבטיחה את מרב
הנוחות למטופל.

דלף
לניקוז הנוזל המוחי שדרתי  ,( )CSF -לדוגמה אצל מטופלים
עם הידרוצפלוס או לחץ תוך מוחי מוגבר )בשל גידולים( מתוך
הגולגולת ,משתמשים בהתקני דלף )  ( SHUNTהמצוידים
בשסתום .הרופא משתיל בהרדמה כללית מערכת צינוריות דקה.
הנוזל מתנקז דרך שסתום המאפשר התאמה אישית של קצב
הזרימה .גם במקרה זה אנו דואגים לביצוע חתכים קטנים ככל
האפשר ולגישה זעיר פולשנית .הצינורית יכולה לנקז אל תוך חלל
הבטן או לווריד בצוואר ,משם  -נספג הנוזל המוחי שדרתי באופן
טבעי .כתוצאה מכך פוחת הלחץ המוגבר.

„קליפינג“
בניתוחי מפרצת משתמשים הצוותים שלנו בהדקים מיוחדים
המבודדים את כלי הדם המורחבים משאר מחזור הדם .התערבות
זו שייכת לתחום הנוירוכירורגיה .תלוי בסוג ההפרעה ,יכול הניתוח
להימשך שעתיים עד שלוש.

מיגרנה :מחלה וטיפול
מיגרנה היא מחלה נירולוגית ,שממנה סובלים כ  79%מכלל האוכלוסייה .התסמין האופייני במחלה זו הם כאבי ראש חד צדדיים ,פועמים ,המופיעים
  -שוב ושוב בפרקי זמן שונים .נשים סובלות ממחלה זו בתכיפות הגדולה פי שלושה בערך מאשר גברים .כאבי ראש אלה מלווים לעתים קרובותבבחילה ,הקאות ורגישות יתר לאור .במקרים מסוימים ,המהווים כ  79%מכלל המקרים ,מקדימה את הופעת הכאבים תופעה הקרויה אאורה .בשלב
זה  -מתלוננים המטופלים בעיקר על תסמינים נירולוגיים ,כגון שינויים בתפיסה או שיתוקים חולפים .הסובלים ממיגרנה נוהגים להסתגר בתחילת
התסמינים וליטול תרופות משככות כאב .אולם ,במקרים הקשים הולכת וגוברת עוצמת ההתקפים .המומחים מדברים אז על מיגרנה כרונית .בהתקף
החריף עוזרת למטופל בעיקר מנוחה מוחלטת ,עדיף בחדר חשוך וללא רעשים .גם רטיות קרות ותרגילי הרפיה יכולים לפעמים להקל על הכאבים.

גירוי עצבים היקפי
גם צורות טיפול אלטרנטיביות ,כגון אקופונקטורה ,יכולות לבוא בחשבון
לצד הטיפול התרופתי .עם זאת ,כאשר החולים סובלים מהתקפים במשך
יותר מ  75יום בחודש  -והתרופות אינן מועילות ,מגדירים זאת הרופאים
מיגרנה כרונית העמידה לטיפול .אך גם למקרים קשים אלה קיים טיפול
המבטיח הקלה בכאב זהו גירוי עצבים היקפי ) ). PNS -
שיטה זו מבוססת על השתלת מערכת מיקרו אלקטרודה מתחת לעור,
ישירות ליד העצב  -הגורם לכאב ,העצב העורפי .המערכת מעבירה דרך
העצב העורפי סדרה של פעימות המותאמות אישית אל המוח וחוסמת
את הולכת תחושת הכאב .באמצעות המערכת הזאת ניתן להפחית לא
רק את מספר ההתקפים אלא גם את עוצמת הכאב .המטופלים יכולים
לחזור לפעילות הרגילה כבר זמן קצר לאחר ההתערבות ,וההשתלה יכולה
להתבצע גם על חשבון קופות החולים.

מחלות מפרקים ניווניות
ל ידי שחיקה בטרם זמן בעקבות פציעות ,עומסים כרוניים או רקמות
באיכות ירודה עלול הציפוי הסחוסי של משטחי המפרק להידלדל.
בעקבות כך מתחככים משטחי עצם אלה באלה וגורמים כאבי
מפרקים .בתחילה מרגישים המטופלים קשיחות ומתח במפרק ,ויותר
מאוחר מופיעים כאבים ההולכים וגוברים עם הזמן .עמדות
ההגנה שננקטות בשל כך גורמות ליציבה בלתי נכונה ,מגבלות תנועה
והתקצרות של שרירים.

תסמונת המנהרה הקרפלית
(תסמונת מנהרת שורש היד)
מונח זה מציין מחלות הנגרמות על ידי לחץ על עצבים ,בעיקר באזור
מפרקים .הפגיעות התכופות ביותר מתרחשות במנהרה של שורש
כף היד :כאשר רצועה מתעבה או אחרי שברים באזור שורש כף היד
יכולה להתרחש כאן כליאה של העצב האמצעי .התוצאה מכך יכולה
להיות חסימת ההולכה של אותות מעצב זה .בהתחלה מתלוננים
החולים על נימול באצבעות ,יותר מאוחר מופיעים כאבים ליליים בכף
היד ובהמשך מאבדת גם כף היד מכוחה.

קיימות  1000מחלות,
אך יש רק בריאות אחת
ארתור שופנהאור

סקירה של מחלות מפרקים
הליכה ,כיפוף או סיבוב :בכל סוג של תנועה מופעלים המפרקים שלנו .מאחר שבמהלך החיים נופעל עומס רב על המפרקים ,מתרחשות לעתים תופעות
שחיקה ועייפות חומר ככל שהגוף מזדקן .גם פציעות של השלד גורמות תכוםות לבעיות אלה .להלן נבהיר בקצרה אחדות מהמחלות הנפוצות ביותר:
מחלות שגרוניות
במובן היותר צר של המלה ,שיגרון )רוימטיזם( מציין דלקות כרוניות של מפרקים מרובים  -מה שקרוי שיגרון דלקתי או בשפת היום יום רוימטיזם.
דלקת מפרקים
דלקות מפרקים המלוות אודם ונפיחות
מתיחות או קרעים של רצועות
תנועות פתאומיות העוברות את טווח התנועה הרגיל של המפרקים ,יכולות לגרום נקעים ,מתיחות או קרעים של רצועות המפרק.
פציעות של רצועות
נזקים הנגרמים למערך הרצועות והחיבורים על ידי עומס יתר או פציעה
נזקים לסהרון
הפעלה פתאומית של כוח רב או עומס יתר מתמשך יכולים להביא לקרע של הסהרונים ,הטבעות המורכבות מסיבים במפרקי הברך.
נזקים לסחוס
הנזקים לסחוס הנמצא במפרקים נגרמים בעיקר בעקבות פציעות או על ידי עיוותים בציר הגפה המעודדים עומס בלתי שווה על הסחוס בצד אחד של
המפרק.
עיוותי ציר הגפה התחתונה
בעקבות מחלות שלד ,רככת ,הפרעות מטבוליות או
הורמונליות ,עודף משקל ,פציעות או חולשה מולדת
של הרצועות
עלולות להיגרם שינויים בציר התקין של הרגל .עיוותי
יציבה של המפרקים הנוצרים בשל כך משפיעים על
מפרק הירך ,הברך או הקרסול.
אצבע הדק
הסיבה להיווצרות אצבע ההדק היא התעבות גיד
הכיפוף ,מה שמונע את החלקת גיד הכיפוף אל מתחת
לרצועת ההידוק שבכף היד.

ארתרוסקופיה
הפעולות האנדוסקופיות מתבצעות בהרדמה כללית או באלחוש
מקומי .בחתך קטן של  5עד  79מ“מ אנו מחדירים אל חלל
המפרק מצלמה זעירה וממלאים את המפרק בנוזל .דרך פתח
נוסף ניתן אז לצפות במבנים השונים של המפרק ולטפלל אותם
על ידי וו מישוש ,להרחיק חלקים מודלקים או לתפור ולאחות
חלקים קרועים או רקמות פגועות .התהליך השמרני או הזעיר
פולשני מאפשר ביצוע אמבולטורי ,כלומר ללא אשפוז.

החלפת מפרק
למטופלים עם מגבלת תנועה קשה בשל מחלה ניוונית של מפרק או
מחלה שגרונית יכולה להיות לעתים איכות חיים ירודה .להקלת כאב
קיים כיום תותב מתאים לכל מפרק .החלפת המפרק על ידי תותב
נחוצה בעיקר במקרה של מפרק הירך והברך .ייעוץ פרטני ותכנון בזמן
של הטיפול המקדמי והטיפול שלאחר הניתוח מאפשרים חזרה מהירה
לתפקוד עצמאי .רוב ההתערבויות ניתן לבצע בצורה זעיר פולשנית,
כלומר תוך גרימת אי נוחות מזערית למטופל - - .מיד לאחר הניתוח
מתחיל הטיפול לשיכוך כאבים המאפשר ניוד מוקדם והעמסה מוקדמת
של המפרק התותב.

אוסטיאוטומיה מתקנת
לפני כל תיקון של עמדה מעוותת של הרגל נעשה תכנון מדוקדק של
ההתערבות הנחוצה על פי תוצאות רנטגן ותמונות של טומוגרפיה מחשבית.
תכנון זה כולל את קביעת דרגת התיקון הרצויה ,שכן לפעמים אנו צריכים
להפוך עמדה של וורוס )“רגלי  (“Oלעמדת וולגוס )“רגלי  “) Xקלה כדי
להפחית את העומס מהמשטחים ההרוסים של המפרקים .אנו חותכים
את העצם ומקבעים את חלקיו באמצעות ברגים ולוחיות בעמדה הרצויה.
ההליכים המודרניים שבהם אנו משתמשים מאפשרים למטופלים העמסה או
העמסה חלקית מהירה ,תוך ימים אחדים.

סקירה של טיפולים
במחלות מפרקים
לכל מפרק בגוף האדם תפקיד מיוחד וייחודי .בדומה לייחודם של המפרקים השונים ,כך שונות גם המחלות שלהם וייחודיים הטיפולים במחלות אלה.
בהמשך נציג את שיטות הטיפול השונות.
ארתרוסקופיה
הפעולות האנדוסקופיות מתבצעות בהרדמה כללית או באלחוש מקומי .בחתך קטן של  5עד  79מ“מ אנו מחדירים אל חלל המפרק מצלמה זעירה
וממלאים את המפרק בנוזל .דרך פתח נוסף ניתן אז לצפות במבנים השונים של המפרק ולטפלל אותם על ידי וו מישוש ,להרחיק חלקים מודלקים או
לתפור ולאחות חלקים קרועים או רקמות פגועות .התהליך השמרני או הזעיר פולשני מאפשר ביצוע אמבולטורי ,כלומר ללא אשפוז.
טיפולים משמרים
להקלה על מחושים במפרקים אנו נעזרים קודם לכול בשיטות משמרות .ביניהן יש למנות פיזיותרפיה ,עיסויים ,טיפולים בחשמל ,בחום או בקור.
הכירורגיה של כף היד
קיימות שיטות ניתוחיות שונות לטיפול במחלות של כף היד .ניתן לבצע אותן בצורה אמבולטורית תוך חסימת כלי דם ,כדי להדגים עצבים וכלי דם
קטנים.
תפירת גיד
כאשר קצות הגיד מרוחקים האחד מהאחר אחרי קרע עד שאינם יכולים להתאחות באופן טבעי ,יש צורך בתפירה או בהשתלת גיד.
פלסטיקה של גיד
החלפת גיד על ידי רקמה עצמית המיועדת לייצב את השרירים ולאפשר למטופלים להשתמש שוב במפרקים שלהם
לאחר התיקון של קרע הגיד.
כירורגיה של כף הרגל
כלולות כאן כל ההתערבויות הניתוחיות בכף הרגל
הנחוצות בשל מחלות כף הרגל.
השתלת סחוס
פעולה זו מבוצעת לשם תיקון נזקי סחוס בעקבות פציעות
באזור המדובר.
אוסטיאוסינתזה
זוהי פעולה כירורגית ,שבה מתוקנים שברים מסובכים על
ידי שתלים וברגים במטרה לשחזר את העמדה המקורית
של העצמות.
הקשחת מפרק
פעולה המכוונת להקלת כאבים כשקיימת אי יציבות של -
מפרק או ניוון קשה שלו.

רק במחלה ניתן להעריך את
ערכה של הבריאות
הרקליטוס

מדידת צפיפות עצם
במדידת צפיפות עצם מודגמת תכולת המינרלים ועם זאת
החוזקה של העצמות .בסך הכל ,מתקבלת על ידי כך הערכה של
סיכון לשברים בעצמות - .שיטת האוסטיאודנסימטריה ,מדידת
צפיפות עצם ,יעילה מאד בעיקר כשקיים חשד לאוסטיאופורוזיס
או אוסטיאופניה ,שהיא דרגה פחותה של איבוד צפיפות עצם.
השיטה מתבססת על קרינה החודרת עצם .בהתאם לצפיפות
של העצם ,סופחת העצם כמות שונה של קרינה זו.

על קול
הסונוגרפיה משמשת אצלנו בעיקר לאבחון מהיר במקרי חירום ,כדי להגיע מהר לאבחנה
הראש iנית .אך היא יעלה גם לבקרה על המהלך וכשיטת בדיקה כללית .ניתן בעזרת על קול
להדגים ללא  -בעיות אברים שונים בגוף .באבחון של בעיות בהספקת דם ובאיפיון
של גידולים נחשבת שיטת הדגמה על קולית דופלקס כשיטה  -המובילה .בשיטה זו
מתקבלות תמונות מקודדות צבע של כלי דם המספקות מידע על כיוון זרימת הדם ועל
מהירות הזרימה .בנוסף ,יש חשיבות רבה לעל קול בבדיקות לב ,בדיקות עורקי הצוואר- ,
הדגמה של וורידים ועורקים ,כליות וכן במיילדות.

אלקטרופיזיולוגיה
אלקטרופיזיולוגיה היא תחום של הנירולוגיה ,והוא עוסק בעיקר בהעברת האותות בין העצבים של הגוף .כל תנועה שהגוף מבצע היא תוצאה של
הולכה עצבית של אימפולסים .המוח או חוט השדרה מחוללים גירוי חשמלי המועבר באמצעות העצבים אל השרירים .כתוצאה מכך מתרחשת
התכווצות של השריר .בנוכחות מחלות ,כגון חולשת שרירים או נזקים של העצב ,הולכה זו יכולה להיות מואטת .לאבחון הפרעות תפקודיות מעין אלה
משמשת האלקטרו מיוגרפיה )  ). EMG -בבדיקה זו נמדד המתח החשמלי של השריר בתנועה ובמנוחה .כך ניתן לקבוע אם סיבת המחלה מונחת
בשריר עצמו או בעצב המעצבב שריר זה .בין השאר ,יעילה שיטה זו בפציעות חתך או בפריצות של דיסק היכולות לגרום נזק לשורשי העצבים.

אבחון /דימות
לכל טיפול קודמים ייעוץ ממצה ,בדיקות נירולוגיות ואבחון מדוקדק .בקליניקה שלנו זמין לשימוש ציוד טכני מתקדם ביותר לביצוע דימות אבחוני.
ניסיון רב שנים ותהליכי אבחון על פי תקן קבוע מבטיחים כאן את התנאים המיטביים .כל הכלים בנויים כדי להבטיח את מרב הנוחות ולמזער עד כמה
שניתן את תחושת אי הנוחות של המטופל .בכל תהליך אבחוני מובטח ליווי וטיפול אישי של הרופאים שלנו .לצד שיטות דימות מתקיימים דיונים
ממצים עם המטופל ,עיון מדוקדק בתוצאות הבדיקות ,שקילת הסיכונים מול תועלת ,על פי התנאים הסוציאליים ,הגיל והמצב הכללי של המטופל,
שנמצא תמיד במוקד.

תהודה מגנטית
הדימות בתהודה המגנטית אינו כרוך בקרינה כלל .באמצעות שדה מגנטי
חזק וגלי רדיו מתקבלות תמונות המאפשרות להכיר אף שינויים זעירים .ניתן
להרכיב בעזרת המכשיר חתכים במישורים שונים של הרקמה הנבדקת ,בעיקר
של מבנים לא גרמיים .המכשירים הרגילים בנויים כך ,שהמטופל שוכב בתוך
צינור דק .מי שסובל מקלאוסטרופוביה עלול להרגיש לעתים קרובות מצבי
חרדה .כדי להבטיח נוחות מרבית ,הקליניקה שלנו מצוידת במכשיר תהודה
מגנטית פתוח .אנחנו המוסד היחידי עד כה באירופה העובד בטכנולוגיה
הייחודית של תהודה מגנטית של שדה ביניים ,המאפשרת את כל המגוון
האבחנתי של התהודה המגנטית.

בדיקות רנטגן
למרות ההתפתחות הרבה שחלה באבחון על ידי דימות ,תמונות רנטגן במתכונת הישנה
עדיין נחוצות לבדיקות בסיסיות מסוימות .דימות רנטגני ספרתי מאפשר לנו בדיקה
מדויקת של הריאה ושל עצמות כדי לגלות ולהעריך ,לדוגמה ,שברים ,אוסטיאופורוזיס,
גידולים או מחלות מפרקים .התפתחויות חדשות מאפשרות איכות תמונה מצוינת
והתמונה הספרתית זמינה מיד לרופאינו .תודות לזמן הקצר של הטיפול נחסך למטופל
זמן המתנה לתוצאות והמתח הקשור בכך.

שיאטסו
כטיפול הוליסטי פועל שיאטסו ,השיטה הסינית המסורתית ,על ידי לחץ מתון,
תנועות מתיחה שונות ועיסוי על ידי אצבעות ,כפות הידיים והמרפקים.
שיאטסו מגביר את זרימת האנרגיה ,משפר את תחושת הנינוחות ופועל
למניעת מחלות .הטיפול פועל בצורה מייצבת על הגוף ועל הנפש גם יחד
ועוזר במחושים מגוונים ,כגון בהפרעות שיווי המשקל ,סטרס ,הפרעות שינה,
מיגרנה ,תלונות הקשורות במחזור הדם וכאבי גב.

טיפולים בגירוי חשמלי
במחלות של מערכת התנועה ,תופעות שיתוק וחולשת שרירים
מומלצים הטיפולים בגירויי חשמל .הזרם החשמלי נשלח אל הגוף
בתדירויות שונות כדי לגרות את השרירים .טיפול זה משמש אותנו
היטב גם להקלה על כאבים ולעצירת דלקות.

טיפול בשדות מגנטיים
סוג טיפול זה תומך בגוף בשיקום וריפוי ולכן נעשה בו שימוש במחלות
ניווניות של מערכת התנועה ושל עמוד השדרה או בשברים ,הפרעות
בריפוי פצעים או במיגרנה .בסוג זה של טיפול חושפים את הגוף לפעולה
של שדות מגנטיים בתדירות שונה כדי לשנות את השדה החשמלי בגוף.
בצורה זו אנו ממריצים את חילוף החומרים ואת הספקת הדם של התא.

בית הספר לגב
עמוד שדרה מוחלש גורם נזקים לדיסקים ,גידים ורצועות .על שום כך,
היציבות של עמוד השדרה חיונית למניעת עיוותי יציבה וכאבים .המטרה
של בית הספר לגב היא ,בין השאר ,ללמד את המשתתפים תרגילים
ועצות שימושיות ,אותם יוכלו ליישם בחיי היום יום - .תרגילים ואימון
מכוון מבטיחים מניעה ושיקום או שחזור .התרגילים מותאמים אישית על
פי הרצוי בכל מקרה ומקרה.

אבחון /דימות
בהתאם למחושים ולמגבלות התנועה של מטופלינו מציעה מחלקת הפיזיותרפיה שלנו מגוון רחב של טיפולים .תודות לטיפולים המתקדמים ביותר,
ציוד משוכלל ומעורבות אישית עמוקה יכולים המטופלים ליהנות מתמיכה רבת ערך למניעה וכן במהלך ההבראה והשיקום בגישה הוליסטית על ידי
צוות מיומן ומסור .הטיפולים הניתנים משתרעים על פני טכניקות שונות של נקודות לחץ ,מתיחה ועיסוי ,אך כוללות גם גירויים על ידי חום ,קור או
חשמל .לאחר אבחון מדויק מעובדת תכנית טיפול פרטנית המותאמת בדיוק לכל מקרה ומקרה .בנוסף לטיפול ידני ,התעמלות רפואית ואימוני כושר,
כולל המערך הטיפולי שלנו אימון גופני רפואי ,טיפולים בחשמל ,בשדות מגנטיים ,עיסויים ,בית ספר לשיקום הגב ,אימונים לחיזוק רצפת האגן ,ניקוז
לימפטי ,פאנגו ושיאטסו.

התעמלות רפואית ואימוני כושר
אנו משקמים קבוצות שרירים שניזוקו על ידי פציעה או שחיקה חזקה באמצעות
התעמלות רפואית .כמו כן ,שיטות הטיפול שלנו תומכות בשיקום  -אחרי התערבויות
ניתוחיות .בתחום של התעמלות מיוחדת המכוונת לגב מטרתה לייצב את עמוד השדרה
לאורך זמן .בנוסף ,דואג אימון כושר למניעת עיוותי יציבה.

עיסויים

טפלול ידני

המטופלים שלנו יכולים ליהנות מסדרת עיסויים לשיקום ומניעה.
העיסויים דואגים באמצעות גירויים שונים לשחרור ,מתיחה ועידוד
הספקת הדם לשרירים .בנוסף ,הוכח כי העיסוי יעיל להרפיה במצבי
סטרס ,מפני שעל ידי כך משתחררים שרירים מתוחים ומכווצים.

שיכוך הכאב והפחתה של מגבלות תנועה של המטופלים ניתן
להשיג על ידי טכניקות מיוחדות של טפלול ידני .מתיחה מכוונת
של מפרקים גורמת הפחתה של כאב ולהקלת לחץ ועל ידי כך
לתנועתיות מוגברת.

תוספי מזון לטובת עמוד
השדרה והמפרקים
תפריט מאוזן ומותאם לצריכת מרכיבי המזון הנכונים תומך בחיזוק עמוד השדרה ויכול למנוע הופעת מחושים הכרוכים בו .במיוחד הדיסקים
הבין חולייתיים ,העצמות והמפרקים צריכים דיאטה נכונה כדי לעמוד בדרישות הגבוהות ,שלהן הם נתונים .פשוט ,אך יעיל :כדי שהדיסקים -
הבין חולייתיים יישארו גמישים וניידים ,צריך הגוף מספיק נוזלים .יש לשתות שניים עד שלושה ליטר מים או תה לא ממותק ביום.

כדי למנוע את הרס העצם בתהליך של אוסטיאופורוזיס ,חייבים לספק
לגוף כמות מספקת של מינרלים ,כמו סידן או מגנזיום .מוצרי חלב ,כגון
יוגורט ,גבינה או שמנת נחשבים ,יחד עם ירקות בעלי צבע ירוק כהה,
זרעים וסוגי מים מינרליים דלי נתרן לתורמי מינרלים אלה .ויטמין D
עוזר לספיגה של הסידן מהמעי ,שיכול להגיע כך עם הדם לעצמות.
מכיוון שוויטמין  Dנמצא רק בסוגי מזון מועטים ,כמו דגים ,אבוקדו
וביצים ,דרושה לגוף הפעולה המסייעת של השמש כדי לבנות אותו
בעצמו מחומרים הנמצאים בעור .מספיק להימצא  09דקות ביום בחוץ,
כשהשמש מאירה ,כדי לייצר כמות מספיקה של ויטמין  .Dלשרירים
חזקים נחוצה כמות מספקת של מגנזיום .דגנים מלאים ,קטניות ואגוזים
במיוחד אגוזי מלך מרפים את  - -השרירים ובכך מפחיתים את העומס
על עמוד השדרה .במקרים מסוימים כגון בסיכון יתר  -לאוסטיאופורוזיס
רצוי ליטל תוספת ויטמינים ומינרלים כתוספי מזון .עם זאת ,היות
ומינונים גבוהים מדי  -עלולים גם להזיק ,תמיד רצוי להיוועץ ברופא.
הרופא יוכל לקבוע את הצריכה הרצויה ולבדוק על פי הרגלי האכילה
והרכב המזון של המטופל אם נחוצה נטילת טבליות.

מכיוון שעודף משקל מהווה עומס מוגבר על הגב ועל המפרקים ,יש
להימנע במידת האפשר מצריכה של מיני מזון משמינים ,כמו אלכוהול,
סוכר ושומן .בסיכום ,מי שישים לב לצריכת מזון מאוזנת וישלב זאת
באורח חיים עם הרבה תנועה ,יוכל למנוע בעיות גב ומפרקים ואף לדאוג
להרגשה כללית טובה.

להבין את הכאב ,לשכך
את הכאב

שירות
· ניסיון בינלאומי רב שנים
· כל הטיפולים החדשניים השומרים על המטופל
· שירות מסביב לשעון
· טיפולים אמבולטוריים ואשפוז
· אבחון ,טיפול ,טיפולי המשך ומניעה תחת קורת גג אחת
· צוות רב תחומי :כירורגיה של עמוד השדרה ,נוירוכירורגיה ,כירורגיה אורתופדית וטראומטולוגיה ,רדיולוגיה ,טיפולי כאב

שרות מסביב
לשעון בכאבים חריפים

בשבילכם בכל עת

הצוות שלנו מוכן בכל עת לענות על שאלותיכם ,לתאם מועדים ולקיים עמכם דיונים לייעוץ.
ניתן להשיג אותנו:
Avicenna Klinik
Paulsborner Straße 2
Berlin 10709
Tel.: +49 (0) 30 23 60 83-0
Fax: +49 (0) 30 23 60 83-311
דוא“לinfo@avicenna-klinik.de :
אתר אינטטרטwww.avicenna-klinik.de :

Berlin

אצלנו אתם במוקד

אישי ומקצועני
בקליניקה שלנו הצרכים האישיים שלכם נמצאים תמיד במרכז .עם זאת ,אנו מכבדים את גישתכם האישית ,המסורת והדת שלכם ורואים כמטרה
העליונה להצדיק את האימון שנתתם בנו .גם אם עד כה לא הובטח לכם הסיכוי לשפר את מצבכם ,אנו נטפל בבעיה שלכם באופן אישי ופרטני.
הטיפולים שלנו עדינים ככל האפשר ומובטחת לכם מרב הבטיחות.
רקע בינלאומי
כקליניקה בעלת רמה בינלאומית אנו מעמידים לרשותם של מטופלינו הבאים מכל חלקי תבל את הציוד החדשני ביותר ואת הפתרונות המתקדמים
ביותר לבריאות ארוכת טווח .אנו יודעים מהניסיון ,עד כמה תורמת לכך סביבה נעימה ,ידידותית ושירותית .העובדים שלנו מדברים שפות רבות,
וביניהן אנגלית ,ערבית ,בולגרית ,רוסית ,פולנית וצרפתית ,והם תמיד כאן בשבילכם מסביב לשעון .קליניקת אביסנה חברה באיגוד בתי החולים
האמריקאי וכן במספר רב של  -איגודים לאומיים ובינלאומיים מקצועיים נוספים .בנוסף ,אנו עובדים בשיתוף פעולה עם בתי חולים פרטיים רבים
בחו“ל ,בין היתר בארה“ב ובבריטניה.

מקצועיות
ויעילות משלבות זרוע

בריאותכם
היא ההצלחה שלנו
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Tel.: +49 (0) 30 23 60 83-0
Fax: +49 (0) 30 23 60 83-311
info@avicenna-klinik.de :דוא“ל
www.avicenna-klinik.de :אתר אינטטרט

