
, HPM ,cSM ,MPDונאטיזופ. ג קור  
 

. םידחוימ םיחותינל םילוחה תיב, לוסרקו לגר ףכל םייגרוריכ-אל םיתוריש להנמ  
 

 1991 זאמ םידחוימ םיחותינל םילוחה תיב תווצ לע הנמנ ונאטיזופ. ג קור ר“ד
 אוה. לגר ףכ תויעבב לופיטל ולש תיגרוריכ-אלה השיגה תוכזב הנידמה יבחרב םסרפתהו
 םיחותינל םילוחה תיבב לוסרקו לגר ףכל םייגרוריכ-אל םיתוריש להנמ דיקפתב ןהכמ
) 2003, רבמצדב 7 (זמייט קרוי-וינה לש ישארה דומעב עיפוה ונאטיזופ ר“ד. םידחוימ
 דומיל רפס ךרעו בתכ אוה הנורחאל. םייטמסוק לגר-יחותינ תונכסב הקסעש הבתכב
 לגרה ףכ, בקעה תוערפה ”ומשש טאוואנאר ן‘גנארטיק ר“ד םע דחיב יאופר-ידפותרוא
 Journal of Bone and Joint יתרקויה תעה בתכב ןיוצ רפסה. “לוסרקהו תירוחאה

Surgery הלבקתה לגרה ףכ תואירב לע ולש הזתה. םיאנילקל ןיינע לעבו ץלמומ רפסכ 
. ליי תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיב תווצ ידי לע“ חבשל ןויצ“ו“ הרקוה“ב  
 

םייונימ  
. םידחוימ םיחותינל םילוחה תיב, לוסרקו לגר ףכל יגרוריכ-אלה תורישה, להנמ  

    קרוי-וינ, תידפותרוא המוארט יתוריש, טרופס תאופר / לגרה ףכ זכרמ, להנמ
. לנרוק תטיסרבינואב לייוו ש“ע האופרל הללכמה / ןאירטבסרפ  

. לנרוק תטיסרבינואב לייוו ש“ע האופרל הללכמה, ינילק הצרמ  
 טרבלא םש לע הסדנהל רפסה תיב, תימושיי הקינכמ-ויבל הקלחמה, חרוא רוספורפ
.תונמאהו עדמה םודיקל ןוינוי רפוק, ןקרנ  

. לגר ףכ תאופרל קרוי-וינ תללכמו, קרוי-וינ לש לגרה ףכ תואפרמ, ריכב ינילק הצרמ  
 

תויחמומ  
הירטאיזיפ  
הירטאידופ  

 
תויחמומ-תת  
המוארט, טרופס תאופר, לגר ףכ, לוסרק  

 
תנידמ םעטמ האופרב קוסעל ןוישר  
קרוי-וינ  

 
הלכשה  

MPH, טקיטנוק, ןבייה וינ, תירוביצ האופרב ינש ראות - ליי לש האופרל רפסה תיב ,
. ב“הרא  

DPM, קרוי-וינ, תירטאידופ האופרל רוטקוד - תירטאידופ האופרל קרוי-וינ תללכמ ,
. ב“הרא  

MSc, קרוי-וינ, םיעדמב ינש ראות - קרוי-וינ תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיב ,
. ב“הרא  

 
 
 



תוחמתה  
. ב“הרא, קרוי-וינ, קרוי-וינ לש לגרה ףכ תואפרמ  
. ב“הרא, ליי לש האופרל רפסה תיב  
. ב“הרא, קרוי-וינ, תיתביבס האופרל ןוכמה - קרוי-וינ תטיסרבינוא לש יאופר זכרמ  

 
 

םייעוצקמ םירשק  
Associated Press .לוסרקו לגר ףכ (טרופס תאופרל ץעוי.(  

CBS, NBC, ABC, CNN, FOXXAP , - לגר ףכ תויעבל ינויזיוולט ץעוי.  
.תואירבה םוחתב יעובש רוט לעב, טסופ קרוי-וינה ןותיע  
. תואירבה םוחתב יעובש רוט לעב, טסופ ןוטגניפה  
תידפותרוא המוארט יתורש  
ףתכ יתורישו טרופס תאופר  
ץעוי, סטמ קרוי-וינה  
ץעוי, סטנאי‘ג קרוי-וינה  
.ץעוי, )ילילפ יוהיז (קרוי-וינ, תוומ ירקמל ישארה רקוחה דרשמ  

 
םירחבנ םימוסרפ  
PubMed listing ואר אנ, םיפסונ םימוסרפל  

 
םירחבנ םיקרפ/םירפס  
. לוסרקבו תירוחאה לגרב, בקעב תויעב  
.לוסרקהו לגרה לש יפרגונוס סלטא  
.תיתביבס האופר - הקירמא ןופצ תואפרמ  
. תימושיי הקינכמויב - םיירטאידופ חותינו האופרב תוקינילק  
. תיתקוסעת האופר - םיירטאידופ חותינו האופרב תוקינילק  
. םיינרופיצ תויעב - םיירטאידופ חותינו האופרב תוקינילק  
)הספדהב (ירירשה דלשה לש הירטאיזיפ לע דומיל רפס  
)הביתכב (לוסרקו לגר ףכ לש טרופס תאופר  

 
.וב לופיטו הלוחה בצמ לע םירמאמ - םידחוימ םיחותינל םילוחה תיב  
. המידק דעצ תושעל ךל רוזעל םילוכי) םייטותרוא (לגר ףכ ירישכמל םימשרמ -  
. יטמסוק לגר ףכ חותינ -  

 
םיחמומ יזכרמ  
. לוסרקו לגר ףכל יגרוריכ-אלה תורישה  

 
 
 

דרשמ
River Terrace 

Suite 203-A 
519 East 72nd Street 



New York, NY 10021 
 

:ןופלט
212.606.1858 or 212.288.8200 

 
םניח ןופלט  
קרוי-וינ תנידמל ץוחמ  

866.758.1555 
 

ראוד חולשמל תבותכ
Hospital for Special Surgery 

535 East 70th Street 
New York, New York 10021 

 
ליימ-יא תבותכ

freedmanh@hss.edu 
 

:תושדחב ונאטיזופ ר”ד
 

    * Flip-Flops Be Gone! Give Your Feet a Break! 
 

    * Closing Time for a Budget Diner on a Luxury Block 
 

    * Arthritic Feet's Shot of Hope 
 

    * Signs of DiMaggio's Greatness 
 

    * Back Pain Hitting Younger Athletes 
 

    * Mandal with Care 
 

    * Treating Injuries off the Cuff 
 

    * Limb Lengthening a Rare Wonder 
 

    * They'll Send You Flying! 
 

    * Gone and Back - Spots, Symptoms, and Scares 
 
     


