ה ח ל פ ת י ר ך ב גי ש ה ק ד מי ת
ח ד ש נו ת פו ר צ ת ד ר ך
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מהאטמה גנדי" :עלינו
להיות השינוי שאנו רוצים
לראות בעולם

בגישה הקדמית -הגישה החדשנית,
ההתאוששות מהירה יותר,
התוצאות משופרות
ואחוזי ההצלחה גבוהים
המנותח יכול לשאת את משקלו
כמעט באופן מיידי ,אינו זקוק
לאמצעי זהירות ויכול לחזור ולנהל
את שגרת החיים
מחקרים הבוחנים את  3סוגי
הניתוחים מראים שאמנם כל
הטכניקות בטוחות ויעילות במידה
והמנתח מיומן אך ,החלפת ירך
בגישה הקדמית היא הגישה בה
הניתוח פחות חודרני והשיפור
בתנועה ובאיכות החיים מהירים
יותר ,לכן הגישה הקדמית היא
גישת הבחירה של המנתחים
;World J Orthop. 2016 Jan 18
7(1): 38–43.
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איינשטיין" :לא נוכל לפתור
בעיות באמצעות אותה צורת
חשיבה שהשתמשנו בה
כשיצרנו אותן

ניתוח החלפת ירך ,זעיר
פולשני ,בגישה קדמית,
המאיצה את ההחלמה וחוסכת
מהמטופל מגבלות רבות

ניתוח בגישה הקדמית = חדשנות
חדשנות משמעותה ,לימוד ויישום
רעיונות שאינם הרעיונות אליהם
אנו רגילים "חישוב מסלול
מחדש" לשם השגת ערך מוסף

הצלחת ניתוח החלפת ירך תלויה
בגורמים רבים כמו אורח חיי
המטופל ,מחלת רקע ,פעילות,
נסיון המנתח ,סוג ההליך הכירורגי
ועוד

החלפת ירך בגישה קדמית ,זו
התקדמות הנדרשת במקביל
לשינויים שחלו באורח חיינו.
היום אנשים בגיל  50-60יותר
פעילים ורוצים להמשיך להינות
מהחיים
החדשנות הזו מאפשרת שיפור
משמעותי בקצב ההחלמה
ובאיכות החיים .לא קל להתחדש
כל הזמן ,אבל המוטיבציה שלנו
היא ליצור את הטוב ביותר
עבורכם ,על מנת לעזור לכם
לשיקום המהיר ביותר ולאיכות
החיים הטובה ביותר

ישנם  3גישות להחלפת ירך:
קדמית ,צידית ואחורית
הגישה תותאם לכל מטופל בהתאם
למצבו
מיטת הניתוחים הייחודית וניתוח
החלפת ירך בגישה הקדמית,
מאפשרים
ניתוח בחתך קטן בלי לפגוע
בשרירים ,זמן ניתוח ואשפוז
קצרים יות ,גישה טובה אל
המפרק ,שיקוף טוב ודיוק באורך
הרגליים
השיטה החדשה מאפשרת לבצע
את הניתוח באופן המדוייק ביותר.
לשם תפקוד טוב יותר ,טווח תנועה
משופר והקלה משמעותית בהליך
השיקום

