
Ameliyatsız Ayak ve Bilek Servisi  

Özel Cerrahi Hastanesi, dünyadaki en ünlü ortopedi hastanelerinden birisidir. Bu hastane ortopedi ve 
romatoloji alanında uluslararası düzeyde tanınmış bir uzmanlık merkezidir. Ameliyatsız Ayak ve Bilek 
Servisi çoğunlukla cerrahi yöntemlere başvurulmadan başarıyla tedavi edilebilen ayak ve bilek 
sorunlarının büyük bir bölümünün değerlendirilmesine yöneliktir. Bu servis, ayak ve bilek sorunlarının 
cerrahi yöntemler dışında tedavi edilmesine yönelik benzersiz bir servistir ve New York bölgesinde 
bulunan ortopedik/kas-iskelet bakımı ve araştırmaları alanındaki önemli bir ihtisas hastanesinde ilk 
olarak hizmete sokulmuştur. 
 
Sporla ilgili yaralanmalar, topuk ve aşil ağrıları, bilek burkulmaları, baldır ağrıları, bunyon, tarak kemiği 
ağrısı, nörom, sesamoyid kemiği, stres kırıkları, aşırı yüklenme yaralanmaları, tendon sorunları ve 
ayak ve bilek tedavilerini içeren tüm kas ve iskelet yaralanmalarını kapsar.  
 
Servis, ulusal düzeyde pek çok ortopedik ayak ve bilek sorunlarının tedavisinde kullanılan ayak ortotiği 
formüllerinin tasarlanması ve hazırlanması konusundaki uzmanlığı ile tanınmaktadır. Ayrıca, bu 
koşullar genellikle bu cihazların sağladığı stabilite ve iyileştirilmiş mekaniğe cevap verdiği için, ayak 
ortotiği diz, kalça, ve bel gibi biyomekanik olarak ilgili sorunların tedavisinde de kullanılır. Ayrıca, bu 
koşullar genellikle bu cihazların sağladığı stabilite ve iyileştirilmiş mekaniğe cevap verdiği için, ayak 
ortotiği diz, kalça, ve bel gibi biyomekanik olarak ilgili sorunların tedavisinde de kullanılır.  
 
Hem atletik performansı arttırmak hem de sporla ilgili yaralanmaları azaltmak üzere tasarlanan sporla 
ilgili ortotik yöntemler koşu, tenis, squash, golf, kayak, bisiklet, futbol, lekros, hokey ve buz pateni, 
paten ve yürüyüş için de kullanılmaktadır. 
 
Servis, ayak/bilek kırıklarını tedavi etmektedir ve Özel Cerrahi Hastanesi ve New York Presbiteryan 
Hastanesi/Weill Cornel Tıp Merkezi Ortopedik Travma Servisi (OTS) ve Uzuv Uzatma ve Sakatlık 
Giderme Servisi ile doğrudan bağlantılıdır.  
 
Ameliyatsız Ayak ve Bilek Servisi, tanısal ültrason, bilgisayarlı hareket ve yürüyüş analizi, kemik 
densitometrisi, MRI, CAT taraması, röntgen ve kemik taramaları gibi en son teknolojik tanısal test 
yöntemlerine erişim sağlamaktadır.  
 
Ayak ve bilek sorununun geleneksel cerrahi olmayan tedavilere cevap vermediği durumlarda ya da 
cerrahi müdahalenin gerekli olması halinde, hasta Özel Cerrahi Hastanesi'ndeki ilgili cerrahi uzmanına 
sevk edilir. 
 



Dr. Rock G. Positano Ameliyatsız Ayak ve Bilek Servisi'nin Direktör ve Kurucusu olup New York Daily 
News için sağlıkla ilgili haftalık köşe yazıları yazmakta ve The Associated Press için Spor Sağlığı 
(Ayak ve Bilek) Danışmanlığı yapmaktadır. Dr. Positano aynı zamanda kozmetik ayak cerrahisinin 
tehlikeleri hakkında Sunday New York Times'ın ön sayfasında yayımlanan bir makalesi (7 Aralık 2003) 
ile tanınmaktadır.  
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