רוק ג .פוזיטאנוHPM ,cSM ,MPD ,
מנהל שירותים לא-כירורגיים לכף רגל וקרסול ,בית החולים לניתוחים מיוחדים.
ד“ר רוק ג .פוזיטאנו נמנה על צוות בית החולים לניתוחים מיוחדים מאז 1991
והתפרסם ברחבי המדינה בזכות הגישה הלא-כירורגית שלו לטיפול בבעיות כף רגל .הוא
מכהן בתפקיד מנהל שירותים לא-כירורגיים לכף רגל וקרסול בבית החולים לניתוחים
מיוחדים .ד“ר פוזיטאנו הופיע בעמוד הראשי של הניו-יורק טיימז ) 7בדצמבר(2003 ,
בכתבה שעסקה בסכנות ניתוחי-רגל קוסמטיים .לאחרונה הוא כתב וערך ספר לימוד
אורתופדי-רפואי ביחד עם ד“ר קיטראנג‘ן ראנאוואט ששמו ”הפרעות העקב ,כף הרגל
האחורית והקרסול“ .הספר צוין בכתב העת היוקרתי Journal of Bone and Joint
 Surgeryכספר מומלץ ובעל עניין לקלינאים .התזה שלו על בריאות כף הרגל התקבלה
ב“הוקרה“ ו“ציון לשבח“ על ידי צוות בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ייל.
מינויים
מנהל ,השירות הלא-כירורגי לכף רגל וקרסול ,בית החולים לניתוחים מיוחדים.
מנהל ,מרכז כף הרגל  /רפואת ספורט ,שירותי טראומה אורתופדית ,ניו-יורק
פרסבטריאן  /המכללה לרפואה ע“ש ווייל באוניברסיטת קורנל.
מרצה קליני ,המכללה לרפואה ע“ש ווייל באוניברסיטת קורנל.
פרופסור אורח ,המחלקה לביו-מכניקה יישומית ,בית הספר להנדסה על שם אלברט
נרקן ,קופר יוניון לקידום המדע והאמנות.
מרצה קליני בכיר ,מרפאות כף הרגל של ניו-יורק ,ומכללת ניו-יורק לרפואת כף רגל.
מומחיות
פיזיאטריה
פודיאטריה
תת-מומחיות
קרסול ,כף רגל ,רפואת ספורט ,טראומה
רשיון לעסוק ברפואה מטעם מדינת
ניו-יורק
השכלה
MPH,בית הספר לרפואה של ייל  -תואר שני ברפואה ציבורית ,ניו הייבן ,קונטיקט,
ארה“ב.
DPM,מכללת ניו-יורק לרפואה פודיאטרית  -דוקטור לרפואה פודיאטרית ,ניו-יורק,
ארה“ב.
MSc,בית הספר לרפואה של אוניברסיטת ניו-יורק  -תואר שני במדעים ,ניו-יורק,
ארה“ב.

התמחות
מרפאות כף הרגל של ניו-יורק ,ניו-יורק ,ארה“ב.
בית הספר לרפואה של ייל ,ארה“ב.
מרכז רפואי של אוניברסיטת ניו-יורק  -המכון לרפואה סביבתית ,ניו-יורק ,ארה“ב.
קשרים מקצועיים
 .Associated Pressיועץ לרפואת ספורט )כף רגל וקרסול(.
 - XAP ,CBS, NBC, ABC, CNN, FOXיועץ טלוויזיוני לבעיות כף רגל.
עיתון הניו-יורק פוסט ,בעל טור שבועי בתחום הבריאות.
הפינגטון פוסט ,בעל טור שבועי בתחום הבריאות.
שרותי טראומה אורתופדית
רפואת ספורט ושירותי כתף
הניו-יורק מטס ,יועץ
הניו-יורק ג‘יאנטס ,יועץ
משרד החוקר הראשי למקרי מוות ,ניו-יורק )זיהוי פלילי( ,יועץ.
פרסומים נבחרים
לפרסומים נוספים ,נא ראו PubMed listing
ספרים/פרקים נבחרים
בעיות בעקב ,ברגל האחורית ובקרסול.
אטלס סונוגרפי של הרגל והקרסול.
מרפאות צפון אמריקה  -רפואה סביבתית.
קליניקות ברפואה וניתוח פודיאטריים  -ביומכניקה יישומית.
קליניקות ברפואה וניתוח פודיאטריים  -רפואה תעסוקתית.
קליניקות ברפואה וניתוח פודיאטריים  -בעיות ציפורניים.
ספר לימוד על פיזיאטריה של השלד השרירי )בהדפסה(
רפואת ספורט של כף רגל וקרסול )בכתיבה(
בית החולים לניתוחים מיוחדים  -מאמרים על מצב החולה וטיפול בו.
 מרשמים למכשירי כף רגל )אורתוטיים( יכולים לעזור לך לעשות צעד קדימה. ניתוח כף רגל קוסמטי.מרכזי מומחים
השירות הלא-כירורגי לכף רגל וקרסול.

משרד
River Terrace
Suite 203-A
519 East 72nd Street

New York, NY 10021
:טלפון
212.606.1858 or 212.288.8200
טלפון חינם
יורק-מחוץ למדינת ניו
866.758.1555
כתובת למשלוח דואר
Hospital for Special Surgery
535 East 70th Street
New York, New York 10021
מייל-כתובת אי
freedmanh@hss.edu
:ד”ר פוזיטאנו בחדשות
* Flip-Flops Be Gone! Give Your Feet a Break!
* Closing Time for a Budget Diner on a Luxury Block
* Arthritic Feet's Shot of Hope
* Signs of DiMaggio's Greatness
* Back Pain Hitting Younger Athletes
* Mandal with Care
* Treating Injuries off the Cuff
* Limb Lengthening a Rare Wonder
* They'll Send You Flying!
* Gone and Back - Spots, Symptoms, and Scares

