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 לכבוד

 'ד"ר שלמה דוידוביץ
 רעננה 

 
 שלום רב,

 
 בתודה ובהערכההנדון: 

 
. בתחילה הכאב מחבלהבגב תחתון כתוצאה כאב אצלי האחרון החל אוגוסט בחודש 

הלך , הקרין לרגל השמאליתש ,י דלקתיות, אך הכאבטאנהיה נסבל ולווה בתרופות 
ושותקתי ללכת כלל עד אשר לא יכולתי ( ברגל מול וכאב חודרני)כולל ני והתעצם

 תרופות לא עזרו והכירופרקט הרים ידיים. . רותיםילשלנוע אף בלא יכולת  למיטה
 

טען שמדובר בפריצה נ MRIבדיקת מהשורה הראשונה ולאחר  יםלרופאפניתי 

הניתוח היה אמור להתבצע בשיטה וכי נדרש ניתוח בדחיפות.  L4-L5 -מאסיבית ב
הקונבנציונלית )היינו פתיחה בגב של כחמישה סנטימטרים( והוסברו לי הסיכונים 

 הכרוכים בניתוח וכן הסיכויים.
 

לאחר עיון מעמיק בהתפתחויות בתחום במיוחד בארצות הברית גיליתי כי קיים 
י אשר מונע פתיחה בגב וכי הסיכונים הכרוכים בניתוח זה נמוכים ניתוח אנדוסקופ

רנט לאחר חיפוש באתר האינט. גבוהיםוסיכוי ההצלחה מהניתוח הקונבנציונלי 
לאחר התייעצות עם אנשי מקצוע וקריאת חומר לגביו,  .'דוידוביץהגעתי לדר' 

 .מעולותניתח מאות רבות בארץ וכי יש עליו המלצות הוא כבר כי הסתבר לי 
 

, כבמטה אשר הוסרו להפתעתי תמלא ספקולפגישה עם הדוקטור הגעתי עדיין 
להבדיל מהרופאים להם הורגלתי המסבירים בכדי דקות לאחר שפגשתי בו.  קסם,

לצאת לידי חובה, הוא הסביר בפרוטרוט את הדברים באופן מקצועי וענה לכל 
לאחר שהחלטנו ביחד לגבי הניתוח ולאור המצב הקשה בו הגעתי, הוא  שאלה.

  מוקדם ככל הניתן. לקבוע תור ל כדי ועשו הכאשר והצוות המופלא שלו 
 

יך. הגעתי מחומתמשך, למרבה הפלא של סיוט  ביום הניתוח, לאחר כחודש וחצי
היום, כחודשיים לאחר הניתוח . ושיהיה בסדר סמוך ובטוח שאני בידיים הכי טובות

בגב. כל שנאמר לי לגבי הניתוח  ירועם חתך זע. הניתוח עבר בשלום מרגיש נהדראני 
 השיקום קרה אחת לאחת. תודה דוקטור.ו
 

 עתה, לאחר שהבראתי, אני מבקש להעביר מסר לכל הסובלים מהגב. אני מבין
ידוביץ'. הוא מקצוען, אדם נעים בקש מכם, לכו להתייעץ עם דר' דולסבלכם ומ

חיים האיכות אל תוותרו על אל תחששו. כמוצא אחרון. יתוח ומתייחס לנוהגון 
 זו לא קלישאה. פעם אחת.רק חיים  כי - מעבר לפינהכה שמח

 
  

 תל אביב ,משה הדר 
  


