
EL CERRAHİSİ SOHBETLERİ

YOUTUBE VİDEOLARIMIZA AŞAĞIDAKİ LİNKDEN ULAŞABİLİRSİNİZ ↓

→ Çift başparmak
→ Elde yanık sonrası kontraktür kasılma tedavisi
→ El ve parmak kırıkları
→  Ayak tabanında ağrı Morton Nöroma
→  El bileği ağrı nedenleri
→  Doğumsal parmak eksiklikleri tedavi planlaması nasıl yapılmalı
→  Şeker hastalığı sonrası ayak sorunları
→ El bileği artroskopi yöntemi ile tedavi seçenekleri
→  El cerrahisi ameliyatları için bölgesel anestezi yöntemi aksiller anestezi
→  El bileği kırıkları
→ Parmak tırnak yatağında ağrı glomus tümörü
→  El bileği sinir sıkışması karpal tunel sendromu
→  Elde parmaklarda uyuşma, Ulnar tuzak nöropati (kubital tunel sendromu)
→  Düşük Ayak
→  Başparmak kökünde ağrı ve kireçlenme  kapalı yöntemler ile tedavi
→  Sinir yaralanmaları ve tedavisi
→  Yapısık Parmak (Sindaktili) tedavi yaklaşımları
→  El bilegi ağrıları TFCC Yaralanmaları
→  Felçlerde tendon transferi kullanımı sinir yaralanmaları kas nakli ile tedavi
→  Dupuytren hastalığı, el ayasında nodül, parmakta kasılma
→  El ve el bileği bölgesinde görülen kitleler, ganglionlar
→  Doğumsal kol felçleri
→ Elde fazla parmak (Polidaktili)
→  El bilegi artroskopi yöntemi ile tedavi seçenekleri
→ Kienböck hastalığı nedeniyle kemik sıra çıkarma ameliyatı
→ Doğumsal kol felçleri sonrası geç dönem yapılacak ameliyatlar
→  Kienböck Hastalığı
→ Önkol yaralanması ve kesileri
→ Elde kitle tedavi yaklaşımları
→ Doğumsal kol felçleri sonrası geç dönem yapılması gereken ameliyatlar
→ Çocuk kol felçlerinde botoks uygulaması yapılıyor mu ?
→ Doğumsal kol felçleri sonrası geç dönem ameliyatlar
→  Fleksor tendon yaralanmaları ve rehabilitasyonu
→  El bileği seviyesi başparmak tendon sıkışması tedavi yaklaşımları Dequervain hastalığı
→  Tetik parmak, parmakta takılma
→ Gelişen radyolojik inceleme tekniklerinin tanı açısından klinik etkileri
→ Azerbaycan çocukları tedavi saglanması için uğraş veren vakıf çalışmaları
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https://youtu.be/JQCyRDgIsfk
https://youtu.be/TEAZMdEqGl0
https://youtu.be/NUrRdF-78kE
https://youtu.be/0_SZbVF4BJM
https://youtu.be/1J3YEMTM0iE
https://youtu.be/YBPqc4AbgCw
https://youtu.be/jGdsl1lK9k0
https://youtu.be/TR8wygJYjIA
https://youtu.be/FvM9a8GXpgY
https://youtu.be/kZEtY8i1flI
https://youtu.be/NLLrUN1JznA
https://youtu.be/uWV-eZEIFBA
https://youtu.be/QCdunPa_Xwo
https://youtu.be/j-IgAF1Geps
https://youtu.be/UgUCbEExi94
https://youtu.be/cWgizfNhv-w
https://youtu.be/Pa97bBkZ-cQ
https://youtu.be/4VXH7pgvwE8
https://youtu.be/c7Hyhe2-rNs
https://youtu.be/wT-vmZmuGk0
https://youtu.be/0KWrFlvOFSo
https://youtu.be/Y2P7A9WfSuQ
https://youtu.be/LUIXQwSJ82o
https://youtu.be/TR8wygJYjIA
https://youtu.be/blyBF31k9Bs
https://youtu.be/0RxGWo1TPqs
https://youtu.be/ynuGs-7chIw
https://youtu.be/Ys3KTyfw72M
https://youtu.be/-2giI5O_oPI
https://youtu.be/Nohvd2b4siU
https://youtu.be/SNxsHo0oJ_U
https://youtu.be/sS3moQok0_g
https://youtu.be/MPIZnTj8Y7k
https://youtu.be/aqdHs3h8fLA
https://youtu.be/l3AFN4UHKQM
https://youtu.be/ajEcW7J0Hzc
https://youtu.be/3BO7APhjhg4

