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כותרת :לינור אמיר שושן-פסיכולוגית רפואית
מומחית ביח' לניתוחי עמוד שדרה במרכז
מגישה  :כאן איתי באולפן לינור שושן אמיר ,פסיכולוגית רפואית
מומחית מהיחידה לניתוחי עמוד שדרה במרכז הרפואי מאיר ומנהל
המחלקה לניתוחי עמוד שדרה ,דוקטור יוסף יוסי לייטנר ,על קו
הטלפון .אז יש לנו עוד דקה-שתיים-שלוש לעשות סגירה של
הסיפור הזה של המקום של הפסיכולוגיה הרפואית בניתוחים של
עמוד שדרה .אני אתן לך את המשך הדיבור דוקטור לייטנר
דוקטור יוסף לייטנר  :אני חושב שהשילוב הזה הוא שילוב מנצח
והכרחי של המבט לחולה ,לא מהכיוון של הבעיה שאותה הוא
מציג בצורה כל כך מוגדרת ,זאת אומרת שמישהו בא עם כאב גב
כרוני קשה ,אנחנו כרופאים צריכים להסתכל עליו קצת יותר רחב
מה שעל הגב שלו .אני חושב שבדבר הזה ...
מגישה  :זה כל הזמן אנחנו מטיפים
לינור אמיר שושן  :ראייה אינטגרטיבית
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דוקטור יוסף לייטנר  :לא תאמיני שהראייה הזו היא קיימת
ברפואה .לא תמיד יש את הכלים ולא תמיד יש את האמצעים,
זה לא ממש דבר פשוט ,לא ניכנס לזה עכשיו אבל ההסתכלות
הזו היא הסתכלות שהיא קיימת .אצלנו במחלקה היא מאוד מאוד
קיימת הרבה שנים .עכשיו אני שמח שהיא קיבלה משהו פורמלי
אבל אין ספק שהמטרה של הרפואה ושלנו כרופאים ושלי
במחלקה זה לגרום לזה שמי שבא עם בעיה ,שייצא בלי הבעיה.
אם הכלי הזה הוא כלי כירורגי אז זה מצויין כי אני בסופו של
יום מנהל מחלקה כירורגית אבל אם הכלי הזה הוא לא כלי
כירורגי אז זה גם מצוין מבחינתי כי זו המטרה .בסופו של דבר
זו המטרה .המודעות לבעיה הזו היא קיימת מאוד מאוד מאוד
אבל אני אתן לך מספר בכל זאת ככה בשביל הסיום ,יש עבודה
ענקית שהתפרסמה בסקנדינביה שהם מובילים הרבה מאוד
בעבודות כאלה מאסיביות ,יש להם רישומים מצויינים והכל ,ושם
הגיעו למסקנה מתוך מאות  ...מאה חמישים ומשהו של כירורגים
של גב ,על השאלה האם הם מודעים לאספקט של הבעיה
הפסיכולוגית אצל חולי גב כרוניים ,התשובה היא כן .על השאלה
כמה מיכם משתמשים בשירותים פסיכולוגיים באופן  ...כדי לזהות
את הבעיה הזו  16 -אחוז
מגישה  :אז יש הבדל בין הידע לבין המעשי
דוקטור יוסף לייטנר  :יש פה תקלה משום שכולנו מבינים שיש
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בעיה ,אנחנו לא יכולים להתעלם ממנה .ולנתח את הגב לפי צילום
או לפי זה ,זה לא פיתרון טוב לחלק מאוד משמעותי של החולים.
תודה
מגישה  :אז תודה רבה לך דוקטור יוסף לייטנר .ולינור ,לינור
שושן אמיר ,תגידי לנו לסיום שורה או שתיים
לינור אמיר שושן  :קודם כל אני רוצה להודות לדוקטור ליינר,
למרכז הרפואי מאיר ולשירותי בריאות כללית .באמת היכולת לבנות
את המודל עבודה המעניין ופורץ הדרך הזה שבמקומות אחרים
כמו שדוקטור לייטנר הסביר הוא מקובל וממוסד יותר ,בארץ זה
עדיין לא קורה ובעצם אנחנו מייצרים פה משהו חדש וחשוב
מאוד ואנחנו באמת ממליצים לכל הסובלים מכאבי גב והם רבים,
לשקול כל מיני טיפולים ,היבטים נוספים לפני שניגשים לניתוח
עמוד שדרה .יש הרבה מה לעשות בתחום הזה מעבר לניתוח ורק
בריאות לכולם
מגישה  :אז תודה רבה לך שבאת לאולפן לינור שושן אמיר
לינור אמיר שושן  :תודה
מגישה  :ותודה רבה לך דוקטור לייטנר
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