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מעט על עצמי

2+ נשוי , יהודה-יליד אבן
איכילוב(אביב -התמחות באורתופדיה וטראומה המרכז הרפואי תל.(
אביב-שנה רופא בכיר ביחידת הגב במרכז הרפואי תל.
אנגליה,באירופההתמחות בניתוחי גב מורכבים ביחידת הגב הגדולה -שנתיים תת.
אנגליה, נוטינגהם, שנה רופא בכיר.
 יפה-מנהל יחידת ניתוחי עמוד שדרה במרכז הרפואי הלל2015משנת
 במרכז הרפואי הלל יפה' מנהל אורתופדית א2018משנת
36בוחן  , הנחיית סטודנטים, הצגה בעשרות כנסים מקצועיים, פרסומים מדעיים

.בבחינות מעבר באורתופדיה
חדשניותמייסד ומהנדס ראשי בחברת עוגן טכנולוגיות.

עוגן טכנולוגיות






כל המטופלים  

ישראלים ונתנו את  

הסכמתם  

להשתתף במצגת



היחידה ללימודי וניתוחי עמוד שדרה
 2015פברואר –הקמה
היחידה מוכרת לתת התמחות בניתוחי עמוד שדרה
4מנתחי גב בכירים
 חודשים3ברוטציה בת -מתמחה באורתופדיה
נותני שירות לכלל בית החולים

יעוצים350

במרכז הרפואי 

מטופלים 2500

במרפאות חוץ

ניתוחי גב 400~

בשנה החולפת

ללא תלות בבתי  
חולים אחרים

פרסומים מדעיים6
הנחית סטודנטים

הצגות בכנסים 15
מדעיים 

מאושפזים 13

ליום בממוצע



הכרה על ידי המועצה המדעית  
לתת התמחות בניתוחי גב



)Minimal invasive(יתרונות ניתוחים זעיר פולשניים 
חתך  
קטן

פחות פגיעה  
לרקמה רכה

פחות 
איבוד דם

אחוז סיבוכים 
קטן

פחות 
הצטלקויות  

ניתוחיות

פחות כאב 
לאחר 
הניתוח

התאוששות 
מהירה

פחות ימי 
אשפוז

חזרה מהירה 
לשגרת חיים



עמוד שדרה מותני-פריצת דיסק

?למה פורץ דיסק
?האם דיסק בריא יכול לפרוץ

?האם ניתן למנוע פריצה
?מה מקור הכאב



אפידימיולוגיה

חודשים2-3מהמטופלים יחלפו הכאבים תוך 85%

במידה ואין פחת נוירולוגי אין צורך בניתוח  
!מוקדם

!יש למצות את כל קשת הטיפולים השמרניים

אלף פריצות דיסק סימפטומטיות  100-200-בישראל  
!בשנה

האם כל המטופלים  
?זקוקים לניתוח



איזון תרופתי–טיפולים שמרניים 



ברקסין

פרקוטסט



Selective Nerve Root Block 
(SNRB) חסימה בררנית של שורש העצב

?מה מזריקים

לצורך הפחתת כאב מידי–) לידוקאין(מאלחש •

הפחתת התהליך הדלקתי לטווח ארוך–סטרואידים •

יתרונות ההזרקה הסלקטיבית

יעילה ובעלת אחוזי סיבוך נמוכים מאוד, מהירהפעולה •

מאודמדויקתהפעולה מבוצעת בבקרת שיקוף ולכן •

דקות לאחר הפעולה ניתן להשתחרר הביתה15כ •

שיפור מהיר ומשמעותי בכאב  מהמקרים יש 85%ב •

היות והשיפור הינו ממושך  מהמקרים נמנע ניתוח 60%ב •



Neurogram



פריצת דיסק מותנית
:בגישה פתוחהדיסקקטומיהניתוח 

:חסרונות
ופגיעה נרחבת לשרירי זוקפי הגב  צ'דופתיחה •

לאחר הניתוחהתאוששות ארוכה –
 Spinous-חיתוך מלא של הלמינה וה•

Process-חוסר יציבות
מעלה את אחוז הזיהומיםפתיחה נרחבת •



מדטרוניק-Mtrexדיסקקטומי-מיקרו

'סמ1.5-2קוטר חתך עורי 



Endoscopic Assisted Discectomy

'סמ1.5-2קוטר חתך עורי 



כריתת דיסק אנדוסקופית מלאה

אופטיקה ותעלת עבודה בצינור  
'ממ6קוטר –אחד 





שמאליתL5-S1פריצת דיסק , 26בן 

גובה  
תקין

תעלה  
חסומה
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3פותחים חלון בעצם כ 
גודל' ממ
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דיסקקטומי דיסקקטומי-מיקרו אנדוסקופיתדיסקקטומיה



!!!תודה רבה 
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