
 

  
     

  שלד-חברה לרפואת שרירהטופס מועמד לחבר ועד 

  

  אורי הוכברג: שם מלא

  0527360722: טלפון' מס

 urihochberg@hotmail.com: ל"כתובת דוא

  "איכילוב"ח "בהי, רופא בכיר מכון כאב מקצוע ותפקיד:

  

  כן.      :לא)/כן( שלד-חברה לרפואת שרירבהסתדרות הרפואית ובהנני חבר מן המניין 

  :שלד-סיון ברפואת שרירנ

. מאז, 2014נחשפתי לנושא באמצעות קורס דיקור יבש בסיסי ומתקדם במסגרת מכון הכאב של בית החולים רמב"ם בשנת 
קליני בקנדה )כאב אונקלוגי(   (Fellowship)במהלך תקופת ההתמחות ברפואה לשיכוך כאב ובהמשך כרופא בכיר וכן כמשתלם

פציאלי. הדגש אותו אני נותן היינו קליני באבחנה, בירור וטיפול וכן ב"הפצת" הידע וגישה זו. -אני נותן דגש רב לרכיב המיו
במהלך שנת ההשתלמות באוניברסיטת מקגיל היתה לי הזדמנות להתנסות ולהציע ידע וגישה זו לחולים אונקלוגים תחת טיפול 

ן לחולים במסגרת שירות פליאטיבי ובהוספיס. בנוסף ,התחלתי להשתמש באופן תדיר בהדמית אולטראסאונד כאמצעי פעיל וכ
להתערבות שרירית עמוקה וכן בפסיה עם תוצאות קלינות מצויינות. נכון להיום הטיפול המיופציאלי היינו עיקר תשומת הלב 

כיר במכון הכאב אני אמון על חינוך הסטודנטים והסטאזרים אשר מחקרי והדרכתי. כרופא ב-הקליני כמו גם האקדמי שלי 
סטאזרים( ומשקיע מאמץ רב בהסבר, חינוך, הדגמה ולימוד של הגישה  2-1מגיעים לתקופות לימוד )לרב, בכול רגע נתון יש לנו 

אודות האבחנה  ( יזמתי והוצאתי לפועל סקר בקרב כול מומחי הכאב בארץ2016פציאלית. במהלך השנה הקודמת) -המיו
בחולים   (QL)פציאלי )נשלח לפרסום, כעת בעיבוד(. כמו כן כתבתי מאמר אודות השמוש של בלוק שרירי-והטיפול של כאב מיו

  .עם ממאירות לבלב )נשלח לפרסום, כעת בעיבוד(

  

  :ון בעבודה קלינית בתחום הרפואהיסנ

מן(. במהלך השנתיים האחרונות של ההתמחות זו  עבדתי התמחות ברפואה פנימית )פנימית א', איכילוב, פרופ' מיטל
  .במקביל כרופא אזורי בשירותי הוספיס בית

התמחות ברפואה לשיכוך כאב )מכון כאב, איכילוב(.במהלך השנתיים של ההתמחות זו עבדתי כרופא אחראי של המיון פנימי, 
אוניברסיטת ת"א בעת הסבב שלהם במחלקה פנימית ביה"ח "איכילוב" וכן ריכזתי הדרכה קלינית של סטודנטים לרופאה ב

  .)פנימית א', איכילוב(

 בכאב אונקלוגי במסגרת אוניברסיטת "מקגיל", קנדה. בשנה זו עבדתי   (Clinical fellowship)שנת השתלמות

ס בבית במסגרת השירות הפליאטיבי של בית החולים במרפאה יעדית לכאב אונקולוגי, בשירות הפליאטיבי וכן בהוספי
  .החולים

נכון להיות אני רופא בכיר במשרה מלאה במכון הכאב של ביה"ח איכילוב ומקים שירות של כאב אונקלוגי למטופלי בית החולים 
  .וחולים אמבולטוריים

  
  :שלד-קידום רפואת שריר

 



שינוי ברמה הלאומית  אני רואה את הצורך בקידום נושא זה כבעל חשיבות מהמעלה הראשונה כאשר אנחנו מבקשים ליצור
בגישה וטיפול בכאב כרוני. קידום והנחלת נושא הן ברמת מערכת הבריאות והן בציבור היינו מפתח להנגשת רפואה טובה 

מחד וקיצור תורים וקיצוץ עלויות למערכת הבריאות מאידך )פחות יעוציים של מומחים מתחומים שונים ופחות בדיקת 
   ."Orthopedic medicine  – lacuna"טון במאמרו אודות ההדמיה(,כפי שהתייחס פרופ' פינס

 ברמה האישית, מידית, אני מדריך מתמחים כמו גם סטאזרים וסטודנטים במכון הכאב בנושא זה  •

ברמה האקדמית, לימודית, בשיתוף עם מנהל מכון הכאב באיכילוב, ד"ר בריל, אנחנו מתחילים בימים אלו לכתוב  •

פציאלי דגש -לסטודנטים לרפואה של אונבריסת תל אביב ומתכוון לתת בתוכנית זו לרכיב המיוסילבוס רב שנתי 

 . משמעותי

-ברמה האקדמית, מחקרית ,אני ממשיך עם מחקר בנושא. כרגע אני מנסה לאמוד ולהעריך את שכיחות הכאב המיו •

אסאונד כאמצעי לביצוע התערבויות פציאלי בקרב חולים אונקלוגים. אני ממשיך גם בהרחבת השימוש בהדמיית אולטר

עמוקות יותר שעד עתה היו פחות נגישות או לחילופין בסיכון רב יותר.שימוש באולטראסאונד מאפשר לי דיקור כמו גם 

 צווארי  Inferior capitis obliqueטורקלי או  ESPדוגמת) הסננה מדוייקת יותר כאשר אני מפעיל התערבות על פציה

  .גישות אלו החל בשנים האחרונות והיינו מוגבל ביותר תוצאות ופרסום של.(

ברמה הלאומית, דרך החברה לרפואת שיר שלד, אני מעוניין לקחת חלק וליזום פרויקטים שינגישו את הידע, ההבנה  •

פציאלי -והגישה הטיפולית לציבור הרחב באופן שלבסוף "יהפוך את הפרמידה", משמע ישים את האבחנה של כאב מיו

חנה מרוחקת ו"לא סבירה" אלא כמנגנון שחובה לקחת בחשבון ולהתייחס אליו בעת הערכה ובניית תוכנית לא כאב

  .  טיפול

  

 תודה רבה, אורי הוכברג 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  !בברכת הצלחה רבה

  יו"ר  ועדת הבחירות - פרופ' אהרון פיינסטון

  שלד-החברה לרפואת שריר
  

 


