החזה בחזית:

המחלקה לכירורגית חזה

פותחת שעריה

במחלקה החדשה לכירורגית חזה ,שנפתחה לאחרונה ,מוצעים מגוון ניתוחים לחולי סרטן
הריאה ונפחת הריאות ,על ידי צוות שכולל שלושה מנתחי לב-חזה מובילים

ב

תחילת חודש מרץ נפתחה במרכז
הרפואי מחלקה חדשה לכירורגית
חזה  -מחלקה המציעה מגוון רחב של
פתרונות ניתוחיים בריאות ובית החזה,
בשיטות שמרניות וזעיר-פולשניות

מתקדמות.
במחלקה החדשה מבוצעים ניתוחים לאבחון ולטיפול
כירורגי לחולי סרטן הריאה ,ניתוחים לחולי נפחת
הריאות ,או בשמה המלא "מחלת ריאות חסימתית-
כרונית"  ,COPDוכן ניתוחים נוספים למומים מולדים
וגידולים בדופן בית החזה ,ניתוחים להוצאת גידולים
מהמיצר – החלל המצוי בין הריאות ,ניתוחי חזה
לטיפול בפגיעות טראומה ,ניתוחים ל"חזה אוויר"
 מצב שמתאפיין בהצטברות אוויר סביב הריאותבאופן שמונע מהן להתרחב ולהתכווץ כהלכה ,ניתוחים
לטיפול בהזעת יתר  -לניתוק העצב שאחראי על
פעילות יתר של בלוטות הזיעה בגוף ,ניתוחי ושט
ואחרים.
"אנחנו מתקדמים בצעדים מדודים ,ומטרתנו להפוך
את המחלקה החדשה למובילה בארץ בתחום כירורגית
הריאות ובית החזה" ,מסביר ד"ר מיכאל פאר ,מנהל
המחלקה.
לצדו של ד"ר פאר ,ששימש בשבע השנים
האחרונות כמנהל מחלקת ניתוחי חזה במרכז הרפואי
אסף הרופא ,ולפני כן כשלוש שנים כמנהל היחידה
לניתוחי חזה במרכז הרפואי וולפסון ,שני מנתחי לב-
חזה מהמובילים בארץ  -ד"ר יוסי פז ופרופ' נחום
נשר – שעברו מהמחלקה לניתוחי לב מהמרכז הרפואי.
האחות האחראית היא ילנה מילייקובסקי.

הרובוטים באים

במחלקה החדשה שמונה מיטות אשפוז ,והפעילות
מבוצעת בחדרי הניתוח בשלב זה שלוש פעמים בשבוע.
בנוסף ,מוקמת בימים אלה יחידת ביניים גדולה לאשפוז
מטופלים וקיימת כוונה להרחיב משמעותית את
הפעילות בשנים הקרובות.
בין השאר ,לדברי ד"ר פאר ,מבוצעים במחלקה
ניתוחי חזה זעיר-פולשניים בעזרת וידיאו וניתוחי חזה

ד"ר מיכאל פאר
רובוטיים ,ללא צורך בפתיחה של בית החזה .תחום
זה ,הקרוי "כירורגיה טורקוסקופית" ,משמש לאבחון
ולטיפול כירורגי במגוון רחב של פתולוגיות בריאות
ובבית החזה ,לרבות כריתה חלקית של ריאה וכריתת
אונת ריאה ,כריתת גידולי בלוטת התימוס ,ניתוחים
אבחנתיים בבית החזה ואחרים.
"כבר כיום רוב הניתוחים מבוצעים בשיטה זעיר-
פולשנית ,באמצעות אנדוסקופ ודרך  4-2חתכים
זעירים ,באופן שמפחית את הסיבוכים ,מקצר את זמן
ההתאוששות ,מפחית בכאבים ומאפשר חזרה מהירה
יותר לשגרה לאחר הניתוח" ,מדגיש ד"ר פאר.
בחדרי הניתוח של המחלקה כבר פועל הרובוט
"דה וינצ'י" ,ובשלב זה מבוצעים באמצעותו ניתוחים
להוצאת גידולים מאזור המיצר ,והפעילות הניתוחית

באמצעותו צפויה אף היא להתרחב" .הרובוט מאפשר
דיוק רב יותר והגעה לאזורים שקשה להגיע אליהם
באנדוסקופ ,ומפחית עוד יותר את שיעור הסיבוכים
וימי האשפוז לאחר הניתוח" ,מספר ד"ר פאר.
לאחר הניתוח ,המטופלים במחלקה לרוב מאושפזים
ביחידה לטיפול נמרץ או ביחידת ההתאוששות,
ובהמשך מועברים למיטות במחלקה החדשה לניתוחי
חזה .בכוונת רופאי המחלקה לפתוח אותה למתן שירות
למטופלים שנזקקים לניתוחי חזה מאזור תל אביב וכן
מהמדינה כולה ואף מחו"ל" .אנו מציעים פעילות ברמת
מקצועיות גבוהה ,שואפים לשלב את המטופל בכל שלב
בתהליכי קבלת ההחלטות ,ומקימים מחלקה ידידותית
למטופל שמבוססת על עבודת צוות ושיתוף פעולה בין
רופאים בכירים ומתמחים" ,מסכם ד"ר פאר.
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