
 מחוסר־מודעות. מהזנחה בארץ סובל
 אינו הספורטיבית הרפואה של מצבה

 קיים המערב במרינות יותר. טוב
 ברפואה להתמחות מיותר מסלול

 ־ חסרה. זו התמחות בארץ ספורטיבית.
 הם והכירורגים האורתופרים

 הספורטאי. של האחרונה כתובתו
 למיק־ הספורט הפך שבהן בארצות

 איש של דעתו על יעלה לא צועני.
 של העסקתו על עתק סכומי להוציא

 רפואי טיפול לו ולספק הספורטאי
 רכוש נכס, הוא אצלם השחקן חובבני.

הכספי. שוויו בגלל רק ולוא יקר,

 כיום מקובל אינו בזריקה ״טיפול
 הזריקה במערב. הספורט רופאי אצל
 אך לבעיה. מיירית תשובה לתת באה
 לפעמים עצמה. בבעייה מטפלת אינה

 מאוחר רק ומיגבלות סיבוכים מתגלים
 טיפול הוא בכרורים הטיפול יותר.

ברורה". אינה פעם אף שהשפעתו
מצב
עגום

למעסה כמו הישראלי, רופא ^

 המאמן ^
הכל־יכול י'

כיסיותואכיסט^
 העסקתם על בתוקף מוחה מיטרני

 ועל הספורט בקבוצות המעסים של
 בטיפול אגודות־הספורט זילזול
לספורטאי. כיום שניתן רפואי

 שסיימו רבים ספורטאים מכיר אני
 בגלל מבטיחה ספורטיבית קאריירה

 הייתי אני גם רשלני. ראשוני טיפול
 מה גופי על יורע ואני כרורגל. שחקן
 טיפול מקבל ולא נפצע כששחקן קורה
 אלי מגיע פעם לא מתאים. מיידי

 ומספר לטיפול. או לייעוץ שבא שחקן,
 לו יאמינו שלא מכך שלו הפחד על לי

 לשחק אותו מחייבים פצוע. שהוא
 רשלני טיפול ובגלל פצוע, כשהוא
חורשים. במשך פציעה סוחבים

 לרפואה במכון עובד רוזנצווייג שמוליק:הנבחות מעסה
 לכדורגל ההתאחדות של ספורטיבית !

 כאפסנאי שלו הרפואית הקאריירה את התחיל הוא שנים. שמונה כבר
הספורטאים. לבריאות אחראי והפך לעיסוי קצר קורס עבר בהתאחדות,

 לעצמו מרשה הקבוצה מאמן ם *
 הפצוע. עם -לעשות מה לייעץ ^

 שנסיונם פעם לא הורו בארץ מאמנים
 להתערב להם מרשה בפציעות העשיר

 לשחקן. הנעשות רפואיות בהחלטות
 אילו שמח היה לא שהמאמן כשם אבל

 על מיקצועית היעה מחווה הייתי
 המאמנים לכל מציע אני כך עבודתו,

 להם שאיו בשטח יתערבו שלא בארץ
 המאמן שיהיה מושג. של שמץ בו

על ביותר העשיר הנסיון עם הבכיר

 בסיסי ידע לו שאין בטוח אני המיגרש,
 את שלא ובוודאי הפציעה, את להעריך

 לאחות לתת כמו זה הטיפול. דרך
 היא כי בעצמה. לנתח חדר״ניתוח

 זאת עושה איך שנים במשך ראתה
הרופא.

 שיגרתית היא הזו התופעה לצערי,
 מסז׳יסט לו שיש בכיר. מאמן יש בארץ.
 לקבוצה. מקבוצה איתו העובר צמוד,

 הסנשו המאמן, של נושא־הכלים זה
 עושה לא רצינית הנהלה שלו. פנצ׳ה

 לראבוני אך לה. מכתיב שהמאמן את
רציניות. הנהלות הרבה אין

מיטרני. ראובן של רבריו כאן עד
הפיסיותראפיה מיקצוע רק לא

 ממשיך המכאיבה." נוספת בעיה ״זו
 מחדלי את מיטרני ראובן לגולל

 ״לרופא בארץ: הספורטיבית הרפואה
אין ספורטיבית, ברפואה מומחה שאינו

 של המיותרות לבעיותיו מודעות שום
 לספורטאי מתייחס הרופא הספורטאי.

הצורה. באותה פצוע ולפקיד פצוע
 הרופאים לכן הכלב, קבור ״כאן

 השמרני בטיפול מכירים אינם בארץ
 הפי־ בעיקר שהוא בספורטאי

 ההולך פגוע ספורטאי סיותראפיה.
 הטיפולים משני לאחד זוכה לרופא

 גם כדורים. או זריקה או הקבועים:
 זריקות, לתת ממהרים שאינם רופאים

 ציפיות בגלל אותן לתת משתכנעים
 טיפול יתן לא רופא אם מהם. השחקן

 לא אני לנוח בשביל לו: יגידו דראסטי
 הרבה כל־כך ולשלם אליך לבוא צריך
כסף:

 את לעשות הידנית המיומנות להם
 המתיחת שרירים. החיזוק תרגילי

 הידבקויות פירוק או הרקמות.
 של תפקידיו הם אלה כל בשרירים.

 ההכשרה אין למעסה הפיסיותראפיסט.
טיפולים. תוכנית לבנות

 לא כי עגום, הספורטאי של מצבו
 יכולים אינם הרופא לא וגם המעסה
 להבחין אפשר לכן בעיותיו. את לפתור

 בפציעות רבים ספורטאים אצל כיום
כהלכה. טופלו שלא נמשכות

 הידע יש מוסמך לפיסיותראפיסט
 בעיות עם להתמודד והיכולת הבסיסי

 הספורט. מיגרשי על הקורות שוטפות.
 לקבוע הפגיעה, את לאבחן יודע הוא
 יודע גם הוא ולבצעו. הטיפול את

 המתאים לרופא הספורטאי את להפנות
 ואם לרופא־ספורט, הטוב במיקרה —
 לו שיש טוב, לאורתופד אז ברירה אין

 או כספורטאים לטיפול נכונה גישה
מעטים. יש וכאלה — נרכש נסיון

 המשחקים האמריקאים השחקנים
 שונה, לטיפול רגילים אשר בארץ,
 אך מהישראלים. פחות מוראגים אמנם

 את מדאיגים הם זאת לעומת
 עד מחכים אינם הם אגורותיהם.

 אלא בהם. תטפל הקבוצה שהנהלת
 ומביאים רוצים שהם למי הולכים
 האגורה יכולה כזה במיקרה קבלות.
 על בחודש שקלים אלפי מאות להוציא

 לשחקן כי וחופפים. מיותרים טיפולים
 לפנות, יוכל שאליה אחת כתובת אין

 יותר מושיע פעם כל לחפש נאלץ והוא
מוצלח.

 מה ,זה ^
שיש" ה*

 מהמכון רוסנובסקי מרק ד״ר ^
התאח של ספורטיבית לרפואה /

 ניבחרת עם העובר לכרורגל דות
 שונה: מעט דיעה הכדורגל

 רוסנובסקי: ד״ר אומר
 למסז׳יסט זקוקה ספורט קבוצת

 רק טיפולים מבצע המסז׳יסט ולרופא.
אצלי שקורה כפי הרופא, הוראות לפי

על־ידי מועסק בהרב אורי הפיסיותראפיסט |יי \1̂ 
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מיקצוע. איש של שירותיו המקבלת הבודדות הקבוצות אחת היא שנים.

 מכבי מעסה ),40( דבס יוסי מבטיח כךהכל, את מרפא
 קבוצות עם עובד דבס תל־אביב.

 מטפל הוא מאז מהיר בקורס עיסוי למד הוא שנה. 20 כבר בארץ הכדורגל
 רפואית הכשרה חסר שהוא למרות בארץ. הכדורגלנים מיטב של ברגליהם
מוסמכים. פיסיותראפיסטים פני על האגודות אותו מעדיפות מתאימה,

רוסנובסקי. ד״ר הוא שנים עשר מזההנבחות רופא
 אבי של הפצועה ברגלו מטפל הוא בתמונה !

 שיודע מה כל לעשות יכול שהמעסה טוען רוסנובסקי כהן.
מהדיפלומה. יותר חשוב המיקצועי בשטח הנסיון לדעתו פיסיותראפיסט.

 הוא רוזנצווייג. שמוליק המעסה עם
 המכשירים כל את להפעיל יודע

 מוסמך שהוא חושב ואני החשמליים.
 דיפלומה לו שאין למרות זאת לעשות

רישמית.
 את לעשות אותו לימדתי אני

 הוא גם יודע שאני מה וכל העבודה.
 יודע הוא תמיד שלא להיות יכול יודע.

 בשריר. או בריקמה קורה בדיוק מה
 שבשבילי למרות אותו. בודק תמיד אני
 נסיון פיסיותראפיסט. כל כמו הוא

 בעיקר מלימודים, חשוב יותר תמיד
ספורט. לפגיעות שקשור במה

 שנים כבר זה את עושה שמוליק
 בין מייד מבחין הוא רב. נסיון לו ויש
 גיר. של קלה מתיחה ובין בקרסול נקע

 עובדים שהספורטאים הרופאים גם
עליו. סומכים איתם

 את נותן במילחמה: כמו עושה הוא
 לא אני במיגרש. הראשוני הטיפול
 כי אומר, שמיטרני למה מתייחס
 מאשר יותר מבין שמוליק לדעתי

 לצאת איך יודע הוא פיסיותראפיסט.
 כל מוסמך. שאינו למרות מבעיה.
 שיש מה זה מיותר. הוא הזה הוויכוח

 בראזיל מניבחרת העולם, בכל
 רופא — לגרמנים ועד המובחרת

ומעסה.
 מרק ד״ר של דבריו כאן עד

רוסנובסקי.
עובד 41 ה־ בן דבס (״יוסי") יוסף

 כדורגל בקבוצות כמעסה שנה 20 כבר
 האחרונות בשנתיים הלאומית. בליגה
תל־אביב. מכבי על־ידי הועסק

דבם: יוסי אומר
 ידע מספיק לי שיש חושב אני
 אפשר הצלחתי. פציעה בכל לטפל.
 אלי באים רופא. חצי שאני עלי להגיד
 20 ישרים. ויוצאים עקומים אנשים

 שלי ובחיים בכדורגל, עובד אני שנה
אותי. אוהבים וכולם הסתכסכתי, לא

 שמכבי ממה מרוצה מאוד אני
 מרוצה, הייתי לא ולוא לי. משלמת

 עובדה עלי. קופצות היו קבוצות הרבה
 ולא אלי לבוא מעדיפים שאנשים

 את רואים הם כי לפיסיותראפיסט.
 גם לתת יורע אני בטיפול. ההבדל
חשמלי. טיפול

 מעסה להיות אחר בחור גם לימדתי
 מכבי עם עובד הוא ועכשיו

 מה להגיד יכול מיטרני פתח־תיקווה.
 לולא אותי. מעניין לא זה רוצה, שהוא
 הייתי ולא מקובל הייתי לא טוב, הייתי
בקבוצות. שנים הרבה כל־כך עובד

 אני אבל נמוכה, שהמשכורת נכון
 העדיפו שהאגורות־הספורט חושב לא

 אני כסף. פחות שלקחתי מפני אותי
ממני. מרוצים שהיו יודע

 התמחתי. וכך ספרים קורא אני
 בקבוצות נהדר משתלב אני לדעתי

 פיסיותרא־ של בעזרתו צורך לי ואין
לבד. הסתדרתי תמיר פיסט.

■ ונדן דינה
45 _


