
 عالج القدم والكاحل بدون جراحة

كما أنها تحظى بالتقدير الدولي لتفوقها في تخصصات . على مستوى العالم مستشفى الجراحات الخاصة هي إحدى أشهر المستشفيات في مجال جراحات تقويم العظام
غالبية مشكالت القدم والكاحل التي عادة ما يمكن عالجها  شخيصعالج القدم والكاحل بدون جراحة هو خدمة مخصصة لت. العظام وأمراض الروماتيزم جراحات تقويم

كما أنها األولى من نوعها بمنطقة نيويورك الكبرى، في إحدى  وهي خدمة فريدة لتقديم العالج غير الجراحي لمشكالت القدم والكاحل. جراحي بدون تدخل بنجاح
  .ويم العظام والعضالتالرائدة والمتخصصة في أبحاث جراحة تق المستشفيات التعليمية

 
الساق، وآالم إبهام القدم، وأالم مشط القدم، والورم العصبي، والعظمة  تشمل اإلصابات الرياضية آالم الكعب ووتر أخيل، والتواء مفصل الكاحل، وجبيرة قصبة

  .وتر، كافة إصابات العضالت بما فيها القدم والكاحلال والكسور الناتجة عن اإلجهاد، واإلصابات الناشئة عن االستخدام المفرط، ومشكالت السمسمانية،
 

. والكاحل والتي تُستخدم في عالج العديد من حاالت تقويم القدم تقويم القدم وتشتهر الخدمة على المستوى القومي بما تتمتع به من مهارة في وضع وتنفيذ أساليب
 البيولوجية التي تلحق بالركبة والفخذ وأسفل الظهر، حيث تتسم هذه اإلصابات غالبًا ت الحركيةوباإلضافة إلى ذلك يتم وصف أساليب تقويم القدم لعالج اإلصابا

  .باالستجابة للثبات وأساليب الحركة المحسنة التي تتيحها هذه األجهزة
 

 ها لرياضات العدو، والتنس، واإلسكواش، والغولف، وركوبالرياضية، فيتم أيضًا وصف أما أساليب التقويم الرياضية المصممة لتحسين األداء الرياضي والحد من اإلصابات
 .والتزلج الجماعي والمشي الدراجات والتزحلق على الجليد، وكرة القدم األمريكية، ولعبة اللكروس، والهوكي

 
مركز  /في مستشفى الجراحات الخاصة والمستشفي الكنسية في نيويورك) OTS( تقويم العظام جراحات تعالج هذه الخدمة كسور القدم والكاحل، وهي تابعة لخدمة

 . إطالة األطراف وعالج التشوهات خدمة يويل كورنيل الطب
 

والتي تشمل التشخيص بالموجات فوق الصوتية، والتقنين الحركي بالكمبيوتر،  تتيح خدمة عالج القدم والكاحل بدون جراحة االستفادة من عمليات الفحص التشخيصية
  .امواألشعة السينية، وتصوير العظ الخطوات، وقياس كثافة العظام، والتصوير بالرنين المغناطيسي، واألشعة المقطعية، وتحليل

جراحة، أو عندما يكون التدخل الجراحي ضروريًا، ينبغي الرجوع إلى جراح  في الحاالت التي تكون فيها إصابات القدم والكاحل ال تستجيب للعالج التحفظي بدون
 مستشفى الجراحات الخاصة متخصص في

 
، كما أنه New York Daily Newsومؤسس خدمة عالج القدم والكاحل بدون جراحة، وهو صاحب عمود صحي أسبوعي في صحيفة  ، مديرالطبيب روك جي بوسيتانو

 Sundayكما نشر مقاالً مميزًا بالصفحة األولى من مجلة . The Associated Pressوكالة  لدي) في تخصص القدم والكاحل(يشغل منصب استشاري طبي رياضي 
New York Times)  حول أخطار جراحات القدم التجميلية)2003 ديسمبر 7عدد ،. 
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