יותר לא סובלים מכאבי פרקים
מאת :עדן עמית

תנאי מזג האוויר בחודשי החורף הקרים מגבירים את כאביהם של הסובלים מכאבי
מפרקים .להקלה משמעותית על התופעה מייבאת חברת  MED TEC ISRAELטיפול
חדשני שמיושם לראשונה בישראל על ידי דר' יואב יוסלביץ ,רופא אורתופד ומנהלה
הרפואי של החברה .הטיפול אושר על ידי משרד הבריאות
חברת  MED TECשמקורה בגרמניה הביאה ,לפני כשמונה שנים ,בשורה
אמיתית לסובלים מכאבי מפרקים בעולם כולו .טיפול מהפכני שמיושם
באמצעות טכנולוגיית ) MBST (Multi Biosignal Theraphyנרשם כפטנט
עולמי ויושם בהצלחה רבה על למעלה ממאה וחמישים אלף חולים עד כה.
הצלחת הטיפול וההקלה שהוא מביא למטופלים הביאו לפתיחתם של כמאה
וחמישים מרכזי טיפול ברחבי אירופה והפנים מיועדות גם לארה"ב וקנדה.
בישראל ,מיושמת השיטה במרכז הרפואי החדש בפתח-תקווה ובהמשך
עתידים להפתח ארבעה מרכזים נוספים.
תהליך ההזדקנות הטבעי המתחולל בגופו של כל אחד מאיתנו מתחליל
בראשית שנות השלושים לחיינו .בין היתר ,מזדקנות רקמות החיבור והתמיכה
בגוף ,הכוללות רקמות עצם ורקמות סחוס .הסחוס הוא למעשה רקמה
לבנה ,חלקה וגמישה ,שמצפה את המפרק ומפרידה בין העצמות שיוצרות
אותו .תפקידיו הפונקציונאליים של הסחוס חשובים ביותר וכוללים בלימת
זעזועים ותנועתיות חופשית וחלקה של המפרק .כשרקמה זו הופכת דקה
ואינה מסוגלת להגן על האזורים בגוף עליהם מופעל לחץ מכאני ,אנו עדים
לשחיקת הסחוס .שחיקה זו ,המכונה ארטריטיס ,מקטינה את יכולת התנועה
של המפרק הפגוע וגורמת לכאבים קשים.
MED TEC ISRAEL

ד"ר יואב יוסלביץ ,רופא אורתופד ומנהלה הרפואי של
מציין כי "הטכנולוגיה החדשה שאנו מייבאים לארץ מבוססת על שיטת
 MRTבדומה למכשיר ההדמיה( .)MRIהשיטה מבוססת על תהודה מגנטית
טיפולית שמעבירה אנרגיה לתוך תאי הסחוס הפגועים ובכך מסייעת בחידוש
פעילות תאי הסחוס ויצירת רקמת סחוס חדשה .בעזרת הטיפול ,מתרחש
תהליך של גירוי התאים והתחדשותם ,כך שלא רק שחל שיפור משמעותי
ברקמת הסחוס אלא נשמר גם המצב הקיים ונמנעת הדרדרות של שחיקה
נוספת".

הטיפול החדשני אותו מציעה חברת  MED TEC ISRAELמתמקד במוקד
הבעייה ולא בהשלכותיה ומאפשר כך חידוש של רקמות סחוס על ידי חידוש
פעילות תאי הסחוס .הטיפול מורכב מתשעה מפגשים עוקבים שבהם
מתבצע שימוש במכשיר ה  .MRTכל טיפול נמשך כשעה ואינו מלווה בכאבים
או בתופעות לוואי כלשיהן .מעקב והערכת מצבו של המטופל מתבצעים
לאחר ששה שבועות ושוב לאחר ששה חודשים ממועד סיום הטיפול
האחרון.
"כאבי מיפרקים הנובעים משחיקת סחוס מהווים פגיעה באיכות חייהם של
רבים וחבל לא לטפל בכך" מציין ד"ר יוסלביץ "מחקרים רפואיים שנערכו
באירופה ,בקרב מאות מטופלים בשיטת ה  ,MBSTמדווחים על הצלחה

של למעלה מ  75%בטיפול במחלה .ההצלחה כוללת הקלה משמעותית
בסימפטומים של המחלה ,ירידה ברמת הכאב ושיפור במצב רקמת הסחוס.
הניסיון המצטבר באירופה וגם כאן בארץ ,מחזק את התיאוריה והנתונים
שתועד עד כה .כיום ,איננו מתבססים רק על מחקרים אלא רואים תוצאות
בשטח".

מטופלים שטופלו בשיטה מעידים על
תוצאות מוצלחות
לדברי ג'.פ ,.בת " 83לאחר הטיפול השביעי הרגשתי בשינוי כשהצלחתי
לרדת מהמיטה בלילה וללכת לשירותים .כיום ,מספר חודשים לאחר
תום הטיפול  ,אני מהלכת ללא קושי ,עולה במדרגות ,מבלה שעות
בעמידה במטבח ומודה שאיכות חיי השתפרה".
לדברי א .ב ,.בן " 64סבלתי מארטריטיס בברך וכבר לאחר ארבעה
טיפולים חשתי הקלה משמעותית בכאב .הכאבים שהיו לי בגב נעלמו
וכיום אני יכול לנהוג שעתיים בלי לעצור .אני הולך מהר יותר וישן הרבה
יותר טוב".
לדברי ד.ק ,.בת " 63לאחר  6שבועות חשתי שיפור ניכר בכאבים ,כבר
לא כאב לי יותר בירידה במדרגות .היום אני יכולה לעלות על סולם ללא
בעיה ובלי כאבים והעיקר ללא כדורים".
לדברי א.ד ,.בן " 69שלושה חודשים לאחר הטיפול אני מרגיש שיפור
משמעותי .כל מילה של הד"ר התגשמה .עכשיו אני יכול לרדת ולעלות
במדרגות ללא כאבים ,אני מצליח לקפל את הרגל כמעט ב.100% -
הטיפול עוזר הרבה".
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