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 בריו שלנו הרופאים
 בכפר "מאיר"החולים מבית אורטופדים מנתחים שני ,חצרוני יפתח וד״ר דולב ערן ד״ר

 .בברזיל השבוע בסוף שמתחילה לאולימפיאדה הישראלית המשלחת את ילוו ,סבא

 לשירותיהם יזדקקו שלא בתקווה

 האולימפית המשלחת חלקמחברי עם (מימיו שלישי)חצרוני וד״ר (מימיו שני)דולב ד״ר

 רובינשטיין רועי
 הגדולה ההצגה תחל שישי ביום
 יוצאת בברזיל האולימפיאדה .בעולם
 העולם מכל אנשים ומיליארדי ,לדרך
 בריו המרקנה לאצטדיון עיניים ישאו

 כניסת של המרגש הפתיחה בטקס לצפות
 המשלחת .הלאום דגלי עם הספורטאים
 ונושאת ,ספורטאים 47 מונה הישראלית

 .ריבקין נטע המתעמלת תהיה הדגל
 מלווים עשרות עובדים המשלחת סביב

 ,פיזיותרפיסטים ,מעסים ,מאמנים ,כגון
 את להביא שתפקידם ,ועוד ,רופאים

 מבחינה שלהם הכושר לשיא הספורטאים
 גם נמצאים המלווים בינ .ונפשית פיזית

 ערן ד״ר ,בכירים אורטופדים מנתחים שני
 החולים מבית חצרוני יפתח וד״ר דולב

 .סבא בכפר "מאיר"

 ,הספורטאים את היטב מכירים שניהם
 פעולה שיתוף קיים שנה 16 זה שכן
 עם הישראלי האולימפי הוועד של
 אין כי לציין יש ."מאיר" החולים בית

 וד״ר דולב שד״ר הראשונה הפעם זו
 .אולימפית למשלחת מצטרפים חצרוני

 הישראלית למשלחת הצטרפו הם
 ולמשלחת 2012 לונדון באולימפיאדת

 האולימפיים במשחקים שהשתתפה

 . 2014 בשנת בבאקו האירופאים
 הספורט עולם את מכיר ) 50 ( דולב ד״ר

 היותו מעצם יומיומי ובאופן מקרוב
 ד״ר .בכדורגל רעננה הפועל של הרופא
 מושבע כחובב עצמו על מעיד ) 44 ( חצרוני

 .האולימפיים המשחקים של
 ייעוץ לתת הוא שלהם התפקיד

 ,המשלחת של ולמעסים לפיזיותרפיסטים
 אבחון להעניק פציעה של ובמקרים

 .בשטח וטיפול
 ?שלנו הספורטאים של מצבם מה

 נמצאים שלנו הספורטאים" :דולב ד״ר

 ואנחנו ,טובה ובבריאות טוב בכושר
 יותר לשירותינו יזקקו לא שהם מקווים

 ."בברזיל שם מדי
 בשני לריו יצאו חצרוני וד״ר דולב ד״ר
 דולב ד״ר הראשונים וחצי בשבוע .סבבים

 ד״ר יגיע מכן ולאחר ,למשלחת צמוד יהיה
 של המרפאה את יפעילו השניים .חצרוני

 .האולימפי בכפר הישראלית המשלחת
 חלק הם כי ,מדגישים הם ,זאת עם יחד

 במהלך ערב בכל" .גדול רפואי מצוות
 ,הרפואי הצוות של דיון מתנהל התחרויות

 ,המשלחת של הראשית הרופאה בראשות
 את מנתחים ושם ,גליקטיה לובה ד״ר
 היו אם ,הספורטאים של הפציעות סוגי

 הפעולה אופי על השניים מספרים ,"כאלו

 .במרפאה
 לתחרויות מצטרפים אנחנו ביומיום"

 ,לאירועים קרובים הכי להיות מנת על
 בזמן מענה לתת נוכל קורה משהו ואם

 ,שלנו לא היא באמת הקשה העבודה .אמת
 ,והמעסים הפיזיותרפיסטים של אלא

 ."הגרוע למקרה שם אנחנו

 יתר עם יחד ,השניים יקימו ,בנוסף
 הספורטאים עבור מרפאה ,הרפואי הצוות

 אחת היא שלנו המרפאה" .הישראלים
 מספר ,"האולימפי בכפר שיהיו הגדולות

 ציוד כוללת המרפאה" ,חצרוני ד״ר

 וקירור חימום מכשירי ,נרחב שיקומי
 תרופתי ציוד מגוון וכן בפציעות לטיפול
 רנטגן בדיקות בשביל .איתנו שנביא

 הוועד של במרפאה נשתמש mri או
 ייעשה שהכול ננסה אך ,בכפר האולימפי

 ."דרכנו
 לזהות שיודעים כמי ,שלנו התפקיד"

 בזמן קריטי הוא ,הפציעות סוגי כל את
 הפציעה את נכון הכי לאבחן - אמת

 לא" ,דולב ד״ר אומר ,"טיפול ולהעניק
 ידעו ולא נפצע שספורטאי קרה אחת
 את לקבל כדי שם אנחנו .בו לטפל איך

 שרוב נכון .הטיפול לגבי ההחלטות
 דורשות ואינן חמורות לא הפציעות

 על שם אנחנו אבל ,כירורגית התערבות

 ."עמנו שיתייעצו מנת
 המעמד .הכתפיים על הרבה לבם יש

 ?מלחיץ הזה

 מלחיץ וזה ,רופאים אנחנו" :דולב ד״ר
 מלחיץ שזה כמו כספורטאים לטפל
 שולחן על ששוכב אחר אדם בכל לטפל

 ."הניתוחים
 שהולכים אלו לא אנחנו" :חצרוני ד״ר
 מאחורי אנחנו ,המדליות את להביא

 את לתת הוא שלנו התפקיד .הקלעים

 .הרפואית האבחנה ואת הרפואי המענה
 והן הרפואית הן ,הסופיות ההחלטות את

 ."לוקחים אנחנו לא למזלנו ,התחרותית


