
 2017 במאי 17 –סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות 
 

 שלום רב, 

' תשע"ז, של סמינריון בלסמסטר  השלישיתהתקיימה הפגישה  2017 במאי 17-היום, יום רביעי, ה

פיתוחים וחידושים בנושא:  ניר רוזנברגד"ר של  והפקולטה למדעי הבריאות. שמענו את הרצאת

 בכירורגיה פלסטית.  יםיישראל

את ההתמחות בכירורגיה  אביב.-הספר לרפואה באוניברסיטת תל-רוזנברג הוא בוגר של ביתד"ר 

כיום עובד כרופא בכיר ביחידה לכירורגיה פלסטית  שבע.-פלסטית ביצע במרכז הרפואי סורוקה בבאר

סבא ומנהל את השירות לניתוחי מוהס )להסרה של גידולי עור(, את -במרכז הרפואי מאיר בכפר

 צעים קשיי ריפוי, ואת השירות לכירורגיה פלסטית במרכז הרפואי יוספטל באילת.השירות לפ

אביב ולסטודנטים לסיעוד באוניברסיטת -מרצה לסטודנטים לרפואה באוניברסיטת תלד"ר רוזנברג 

 אריאל ובמרכז הרפואי מאיר.

 להלן סיכום ההרצאה: 

או תיקון של חלקים בגוף באמצעות  מקצוע הכירורגיה הפלסטית הוא עתיק יומין, הגדרתו: שחיזור

העברת רקמה ממקום למקום על מנת לטפל בפציעות או מסיבות אסתטיות. ייחודיות המקצוע: זה 

אינו מקצוע כירורגי בלבד, ישנם הרבה טיפולים לא כירורגיים )למשל, כוויות ופצעים מתאימים לטיפול 

ואברי הגוף )לא רק עור(, ושת"פ עם  שמרני(, טיפול בטווח רחב של גילאים, עיסוק בכל רקמות

 מקצועות רפואה נוספים )פנימית, כירורגיה, אאג, אורולוגיה ועוד(. 

. BCC ,SCCמלנומה,  –עוסקים במספר תחומים: א. אבחון וטיפול של נגעי עור שפירים וממאירים 

. ב. טיפול בטראומה, כוויות. ג. שיחזורים נפוצים טיפולים כירורגיים חדשניים למשל בשיטת מוהס

צוואר, שד, גפיים(, למשל לאחר ניתוח להסרת גידול -אסתטיים ותפקודיים לאחר ניתוחים )ראש

גם כאן  –ממאיר מהאף, מבצעים השתלה של מתלה מצחי. ד. מומים מולדים )למשל, חך שסוע 

ה, בליעה, ודיבור. תיקון של לקות נדרש הן תיקון אסתטי והן תיקון תפקודי למניעת בעיות האכל

שיתוף פעולה של צוות נויורוכירורגי עם המנתחים  –מולדת בהתחברות חיבורי הגולגולת 

הפלסטיים(. ה. טיפול בפצעים קשיי ריפוי. ו. טיפולים וניתוחים אסתטיים, למשל ניתוח לתיקון מבנה 

ות לבעיות נלוות כמו כאבי גב האף )יש לכך גם השלכות על דגם הנשימה(, הקטנת שדיים )השלכ

 ובעיות יציבה(. 

 נסקרו מספר חידושים בכירורגיה פלסטית: 

כוויות נחשבות מאד קשות לטיפול, דורשות  –חידושים בטיפול בכוויות ופצעים קשיי ריפוי  .1

שיקום ארוך ואינטנסיבי. הטיפול הקלאסי הוא להסיר את הכוויה בחיתוך עד שמגיעים 

ם פצע(, ואז לבצע השתלת עור )מאותו אדם(. הטיפול נקרא הטרייה לשכבה בריאה )יוצרי

כירורגית. יש לו מספר חסרונות; ניתוח )הרדמה(, זיהומים, דימומים ואיבוד נוזלים, פצע 

גדול. החידוש בתחום הוא הוא הטרייה אנזימטית סלקטיבית לא ניתוחית. זהו פיתוח ישראלי 

טי על הכוויה, ואחר חבישה של מספר שעות לרב שמופק משורש האננס. מניחים ג'ל אנזימ

 הפצע קטן, ונדרשת השתלת עור קטנה יותר.     

חידוש נוסף הוא שימוש בתחליפי עור סינטטיים שנותנים מענה זמני. זו חבישה דו שכבתית 

חלק פנימי של דרמיס שנשאר בעור, ובחוץ יריעה סיליקונית שקופה שסוגרת את הפצע.  –

 קלט, מקלפים את הסיליקון, ומשתילים עור )ניתן להסתפק בעור יותר דק(.לאחר שהדרמיס נ

 



פצע שנעצר ולא מתקדם לסגירה או ליצירת צלקת, פצע כרוני. חשוב  –פצעים קשיי ריפוי 

לברר מה הסיבה )אדם סיעודי ולא נייד, פצע על רקע זיהומי, אי ספיקה עורקית(, ולטפל 

בכך. כיום ישנן חבישות מיוחדות שמטפלות בפצע או מזרזות את הריפוי וההחלמה. למשל 

בעלות פעילות אנטיבקטריאלית לא חבישות שמשחררות יוני כסף לתוך הפצע, והן 

שיוצרת ואקום על הפצע )= כיווץ מכאני של הפצע, והיפוקסיה  VACאנטיביוטית. חבישת 

 Topהמעודדת יצירת כלי דם חדשים( ומזרזת היווצרות רקמת גרנולציה החשובה לריפוי. 

closure –  ,סגירת פצעים גדולים בעזרת "אזיקונים", שמקרבים בהדרגה את הרקמה

 וסוגרים את הפצע. חבישות שמבוססות על "תרופות סבתא", כגון דבש, רימות, עלוקות. 
 

יש מקרים בהם אין מספיק שריר לצורך כיסוי שתל הסיליקון. יש פיתוח   -שחזורי שד  .2

מעיין יריעות אלסטיות הנתפרות מתחת לשתל  –המבוסס על שימוש בדרמיס מתורם 

ה טובה גם מבחינה אסתטית, וכן ישנם פחות סיבוכים. ולשריר ומאפשרות כיסוי מלא. התוצא

חידוש נוסף הוא שיחזור כירורגי לאחר כריתת שד חלקית בטכניקות של ניתוחי הקטנת 

 שילוב של כירורגיה אונקולוגית ופלסטית. התוצאה היא שד ללא גידול, קטן ומעוצב.  –שדיים 
 

ניתוח מתיחת פנים. כיום בעבר, בתהליכי הזדקנות הפתרון היה  –רפואה אסתטית  .3

הטכנולוגיות מבוססות על שימוש בבוטוקס, חומצה אילרונית )חומר מילוי( ושומן עצמוני, 

 וטכניקות לא פולשניות נוספות )חימום הרקמה, קירור הרקמה, ועוד(. 

 

 :     *כחו בהרצאהנ

ד"ר  אלון רבין, ד"ר ד"ר תמר יעקב, פרופ' מאיר לוטן, ד"ר אורית עליון, : המחלקה לפיזיותרפיה

   .רפאלי בארנועה  גב', ד"ר סילבי פרנקל טולדורופ' אברהם כץ, פשמואל שפרינגר, 

פרופ' דני מורן, ד"ר רחלי ניסנהולץ גנות, ד"ר , פרופ' יאיר שפירא: המחלקה לניהול מערכות בריאות

 . אבי זיגדון

 . אלגב' שרון גבריד"ר אולגה רז, ד"ר מונה בעז, : המחלקה לתזונה

ד"ר גיל ד"ר עדי ליפשיץ בן בשט, ד"ר מיכל איכט, ד"ר נעמה קינן, : המחלקה להפרעות בתקשורת

 . גב' חיה זלצברגמרגלית, -צוקרמן, גב' אביטל טראו

 בלאו, ד"ר הנריאטה סגל. המחלקה לסיעוד: ד"ר איילה

 המחלקה לקדם רפואה: ד"ר גדי תורג'מן. 

 מרפאות האוניברסיטה: גב' שרון פלג.

  ילנה ידוובני.המחלקה למתמטיקה: 

 

, התנצלה על היעדרותה הנדירה, עקב השתתפותה בכינוס פרופ' רות בירק, דיקאנית הפקולטה* 

 מקצועי. 

 

 . 13.6.17, בתאריך  יום המחקר הפקולטי – נתראה במפגש הבא



 , נעיםהמשך יום 

 איכטמיכל 

 

 


