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האינטגרטיבית, ה רפואה 
שונים  במודלים 
הולכת  יישום,  של 
מקומה  את  ומרחיבה 
בקריה  הציבוריים.  החולים  בבתי 
הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, 
שילבנו  שבו  מודל  מובילים  אנו 
הסינית  מהרפואה  מטפלים 
אשפוז.  במחלקות  בדיקור, 
בית  עובדי  שהם  המטפלים 
אינטגרלי  כחלק  פועלים  החולים, 
הנוירולוגית,  המחלקות  מצוות 
ונפרולוגיה,  הדיאליזה  יחידת 
ראומטולוגיה ואונקולוגיה. התחלנו 
ואנו  ב-2011  המודל  ביישום 

מרחיבים אותו בהדרגה. 
שנים  שלוש  החל  התהליך 
בית  הנהלת  החלטת  עם  קודם, 
משלימה  רפואה  להכניס  החולים 
קידום  לצורך  החולים.  לבית 
המורכבת  ועדה  מונתה  הנושא 
סיעוד  רפואה,  הנהלה,  מנציג 
סיימון  דר'  ואדמיניסטרציה. 
וולפסון, כיום מנהל המכון לרפואת 
הכאב, ואני, ערכנו סקירת ספרות 
שונים  מודלים  ובדקנו  מקיפה 
הקיימים בעולם. גיבשנו מודל של 
אינטגרציה מלאה, שלא היה קיים 
הדיקור  תחום  את  והצענו  בארץ 
הסיני, בשל הקונצנזוס היחסי של 

הרפואה המערבית כלפיו. 
המודל  ישימות  את  לבדוק  כדי 
באחת  פיילוט  לערוך  הוחלט 
ולהתקדם  האשפוז  ממחלקות 

המחלקות  מנהלי  רוב  בהדרגה. 
חשש  הביעו  אליהם  שפנינו 
כל  בידינו  היו  לא  והתנגדות, 
הוכחות מהספרות להצלחת מודל 
הנוירולוגית  המחלקה  מנהל  כזה. 
היה הראשון שהצלחנו לגייס והיה 
במחלקתו.  הפיילוט  לביצוע  מוכן 
ערכנו שיחה עם האחות האחראית 
אותה  גם  וגייסנו  במחלקה 
מטפלת  קלטנו  במקביל  לפיילוט. 
מוסמכת בדיקור סיני בשם אושרת 
ברפואה  מנוסה  מטפלת  אילת, 
סינית אשר עברה הכשרה גם בסין 
במודל  מומחים  במרפאת  ועבדה 
המשלב רפואה מערבית ומשלימה 
מורכב,  היה  התהליך  בקהילה. 
קבענו  ומרגש,  ראשוני  גם  אך 
לאושרת  שיפנה  הוא  שרופא 
התבססותה  עם  יחד  מטופלים. 
התכנים  עם  והיכרותה  במחלקה 
של  סטנדרטים  בנינו  הנוירולוגים, 
לדיווח  כלי  ונבנה  פעולה  שיתוף 
סיני המתעד את הטיפול במערכת 

החולה  תיק  של  הממוחשבת 
האחיות  הרופאים,  את  המשמש 
המטפלים  המקצוע  אנשי  וכל 
קשרים  נוצרו  במקביל,  בחולה. 
ההשפעה  את  שראה  הצוות  עם 

בדיקור,  הטיפול  של  המיטיבה 
והעמיק  הלך  הדרגתי  ובאופן 

שיתוף הפעולה המקצועי. 
הרופאים  צוות  עם  הקשר 
ובעיקר  במחלקה  והאחיות 
כדי  יומיומי,  היה  אושרת  עם 
בין  התיווך  עבודת  את  לעשות 
רפואת מערב ומזרח ובעיקר כדי 
הפיילוט.  הצלחת  את  להבטיח 
על  דיווחים  הצטברו  הזמן  עם 
עם  בחולים  הטבה  של  תוצאות 
לאחר  בדיבור(  )פגיעה  אפזיה 
אירוע מוחי, שיכוך כאב נוירופטי 
תגובות  והופעת  מיגרנוטי  וכאב 
מוטוריות בקרב חולים עם פלגיה 
תוצאות  צד.  וחולשת  )שיתוק( 
החולים  של  הרצון  ושביעות  אלו 
עמיתי  ואת  אותי  עודדו  והצוות, 
להרחבת  לפעול  התחום  לקידום 

פעילות זו למחלקות נוספות. 
ליישום  הדרך  את  סללה  אושרת 
האינטגרטיבי  המודל  והרחבת 
זיידמן  ענת  את  קלטנו  ובהמשך 
ליחידת הדיאליזה. גם כאן היענות 
הנפרולוגית  המחלקה  מנהלת 
והאחות האחראית לבדיקת שילוב 
בחולים,  בטיפול  משלימה  רפואה 
בבחירת  משמעותי  מרכיב  היו 
הצוות  של  החשש  זו.  מחלקה 
היה גדול, מה אם החולה שמקבל 
מדללי דם במהלך הדיאליזה ידמם 
מדובר  ובכלל  מהדיקור,  כתוצאה 
ואין  מורכבות  בעיות  עם  בחולים 
כל תיעוד בעולם על דיקור במהלך 
טיפול בהמודיאליזה. בזהירות רבה 
ענת  התחילה  צמוד  רפואי  ובליווי 
שלוש  המגיעים  בחולים  לטפל 
בדיאליזה.  לטיפול  בשבוע  פעמים 
בהדרגה חל שינוי בתפיסת הצוות 
המשולב  הטיפול  תועלת  את 

תהליך אינטגרציה מערבי סיני, 
במחלקות אשפוז בקריה הרפואית 

לבריאת האדם, רמב"ם
מאת: אורנה בן יעקב

לאנשי הרפואה 
המערבית, העבודה 

האינטגרטיבית 
מאפשרת לראות את 

אנשי הרפואה הסינית 
באור של אנשי מקצוע 

רציניים. מתקיימים 
דיונים קליניים על 

בסיס כבוד והערכה 
הדדים. מתקיימת 

עבודת צוות ושילוב 
מיטבי לטובת המטופל 

המאושפז. 

M.A,R.N יעקב  בן   אורנה 
פנימיות- בחטיבת  הסיעוד  מנהלת 
הקריה  האמבולטורי,  והשירות  על 

הרפואית לבריאות האדם – רמב"ם
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הצוות  החולים.  עבור  בדיקור, 
בעיקר  לטיפול  מפנה  הרפואי 
מתסמינים  הסובלים  חולים 
לטיפול  עוד  מגיבים  שאינם 
החולים  גם  השגרתי.  הרפואי 
כיום, מחכים לטיפול בדיקור, אינם 
על  ומדווחים  עליו  לוותר  מוכנים 
בתסמינים  משמעותית  הקלה 
שינה,  בעיות  נוירופטי,  כאב  של 
ענת  ודיכאון.  דכדוך  עצירות, 
מצוות  אינטגרלי  חלק  היום  היא 
המחלקה. ענת הרחיבה פעילותה 
במחלקה  גם  בחולים  ומטפלת 
במחלקה  הריאומטולוגית. 
לחולים  מענה  ענת  נותנת  זו 
אוטואימוניות  ממחלות  הסובלים 
אשר בשל האשפוז הקצר, הטיפול 
בהקלה  בעיקר  מתמקד  בדיקור 
הכרונית  המחלה  תסמיני  על 

והמתקדמת.
לאחר  תוכנן,  מהמודל  כחלק 
הסיני  הדיקור  התבססות 
במחלקות לנוירולוגיה ולנפרולוגיה, 
קורסי  החולים  בבית  לפתוח 
למטפלים  קליניים  הכשרה 
סינית,  ברפואה  מוסמכים 
בוגרי  מתוך  לקלוט  ובהמשך 
לבית  נוספים  מטפלים  הקורס 
קורס  ופתחנו  בנינו  וכך,  החולים. 
ברפואה  השתלמות  של  ראשון 
פניות  היו  החולים.  בבית  סינית, 
ובחירת  אישי  ראיון  ולאחר  רבות 
מיוחד  קורס  פתחנו  המשתלמים 
המשלב הרצאות מתחום הרפואה 
רופאים  בידי  שניתנו  המערבית 
וצוותים  בתחומם  מומחים 
רפואיים נוספים, הרצאות ברפואה 
במחלקות  התנסות  הסינית, 
אושרת  בהנחיית  קליניים  ודיונים 
המשתלמים  מפגש.  בכל  וענת, 
בחולים  בעצמם  טיפלו  שגם 
תעודת  ההכשרה  בסיום  קיבלו 
השתלמות במרכז הרפואי רמב"ם 
הכאב.  לרפואת  המכון  מטעם 
את  קלטנו  הראשון  מהקורס 
האונקולוגית  למחלקה  ירון  יועד 
לרדיותרפיה, אשר השתלב גם הוא 
היטב בצוות המחלקה ומרחיב גם 
התקיימו  האינטגרציה.  את  הוא 
רבה,  בהצלחה  קורסים  שני  עוד 
לאחרונה אף התחלנו בהשתלמות 
מוסמכים,  מטפלים  של  אישית 
המומחים  אצל  אלו,  במחלקות 
על  סיני,  בדיקור  שלנו  המנוסים 
מנת לאפשר למי שמעוניין לרכוש 

תאור מקרה
אוסטיאופורוזיס  היפרתירואידיזם,  ברקע,   COPD עם   .53 בת  "אישה 
ועישון כבד. אובחנה עם סרטן ריאה והחלה לקבל טיפול בכימותרפיה 
והקרנות. התאשפזה במחלקה האונקולוגית עקב כאבים קשים ברגליים 
והתקפי חום עד- 39 מעלות, ללא עדות לזיהום. בנוסף, סובלת מדיכאון 
וחרדה. בתשאול סיני עולה שהכאבים מתגברים בכל יום בשעות אחר 
הצהריים, מגיעים לשיא בשעה 18:00 ויורדים בסביבות השעה 23:00. 
במקביל להתגברות הכאבים חשה תחושת חום חזקה וחום גופה עולה 
קיים  הכאב  מקור(.  רועדת  )אז  מעלות   39 של  לטמפרטורה  לעיתים 
בשתי הרגליים, בתוך עצם הטיביה ובגב כף הרגל. הכאב מרגיש שורף 

כמו אש. עוצמת הכאב VAS 10 )עוצמה בין 1-10(.
באבחנת גוף - רגליים חמות מאוד למגע. כל מגע קל בכפות הרגליים 
 ZANG-ה איברי  בכל  חולשה  נצפתה  הדופק  באבחנת  מאוד.  כואב 
היו   BL, SI דפקי  גם  באש.  מלא  ו-K שהיה  LIV שהיה מתגלגל  מלבד 
ונצפתה גם בהם מעט  CO,GB היו חמים  מלאים באש. הדפקים של 

אש. ST נפוח. באבחנת לשון - מחורצת מאוד, ללא חיפוי. לא יבשה.
מטרת הטיפול הראשון הייתה להקל באופן אקוטי על הכאב והתקפי 
החום העולה. הגורם הוא עודף של אש שנוצר כתוצאה מהגידול עצמו 
מההקרנות.  או  הכימותרפי  מהטיפול  ניאופלסטית(,  פארא  )תסמונת 
 YIN-את האש העודפת הזו צריך קודם כל לפזר ולקרר, תוך תמיכה ב
בחיזוק.   LU9 בפיזור,   K2 בחיזוק,   K10 שנבחרו-  הנקודות  ובכליות. 

שלושת הנקודות נדקרו בצד ימין בלבד.
בזמן הטיפול: כמה דקות לאחר הכנסת המחטים, כאשר נגעתי בכפות 
אותה  הדבר הפתיע  כאב.  כל  לא חשה  היא  הרגליים של המטופלת, 
יכלה  זו הייתה הפעם הראשונה מזה שבועיים שבה  ולטענתה  מאוד 
לסבול מגע בכף הרגל. הכאב ירד בהדרגה לאורך הטיפול והמטופלת 

נרדמה. הדופק השתפר מאוד והתנקה ברובו מהאש.
לאחר הטיפול: לאחר שהמטופלת התעוררה מהשינה כאבי הרגליים 
ולא  כמעט  הבאים  הימים  שלושת  במשך   .2 של  בעוצמה  היו  שלה 
חזק  היה  אבל  לחזור  החל  הכאב  ימים   3 לאחר  ברגליים.  כאב  חשה 
פחות ו-"לא אכזרי כמו שהיה" כלשונה. מאז הטיפול הראשון ולאורך 
כל המשך האשפוז שלה )כחודש וחצי נוספים( לא סבלה שוב מהתקפי 
פעמים,   11 בדיקור  טופלה  הכל  בסך  הערב.  בשעות  המדיד  החום 
כאשר עיקר העבודה בטיפולים הבאים הייתה על חיזוק ה-YIN, הרגעת 

הנפש וסילוק עודפי חום. בגמר האשפוז השתחררה לביתה.
הדיקור  שיטת  פי  על  התבצעו  והטיפול  הדופק  אבחנת  הערה: 

הקלאסית המדגישה את העבודה עם חמשת האלמנטים."

העבודה האינטגרטיבית 
במחלקות, דורשת 
ממטפלים ברפואה 

משלימה יכולת 
התמודדות רגשית 
ומקצועית גבוהה 

ומידה רבה של גמישות 
והסתגלות. המפגש עם 

אנשי צוות ממקצועות 
שונים, חולים ובני 
משפחה מתקיים 

בסביבה של רפואה 
מערבית הקובעת 
את הסטנדרטים 

המקצועיים, הקצב 
מהיר ואינטנסיבי, 

האשפוז קצר, חלק 
מהחולים במצבים 

מסכני חיים, התשאול 
לעתים נעשה לחולה 
במצב של בלבול, או 

כאב רב או שאינו יכול 
לדבר. הדיקור נעשה 

בחדר בו חולים נוספים, 
במיטת החולה כשהחיץ 

הוא פרגוד. מתקיימת 
עבודת צוות שבה 

המטפל נדרש להשתלב 
בסביבה עם אוריינטציה 
מערבית ברורה, להיות 

מסוגל ליצור הצלבה 
בין המידע המערבי, 

למזרחי, להתרגל לכך 
שהזמן לטיפול בדיקור 
נקבע בהתאם למצב 
החולה, התקדמותו, 

הטיפול התרופתי 
שמקבל והבדיקות 

שעליו לעבור. הסביבה 
המורכבת הזו שבה 

נדרש המטפל להשתלב 
דורשת הכשרה, הכנה, 

תיווך וליווי על מנת 
שיוכל להשתלב בה 

באופן מיטבי.

אשפוזית.  במסגרת  קליני  ניסיון 
בשעות  מתקיימת  –כן,  כמו 
לשבוע  אחת  הצהרים,  אחר 
החולים  בבית  מדקרים,  מרפאת 
שאינם  מטופלים  מגיעים  אליה 

מאושפזים בבית החולים.
האינטגרטיבית  העבודה 
ממטפלים  דורשת  במחלקות, 
יכולת  משלימה  ברפואה 
ומקצועית  רגשית  התמודדות 
גמישות  של  רבה  ומידה  גבוהה 
אנשי  עם  המפגש  והסתגלות. 

חולים  שונים,  ממקצועות  צוות 
בסביבה  מתקיים  משפחה  ובני 
את  הקובעת  מערבית  רפואה  של 
הקצב  המקצועיים,  הסטנדרטים 
קצר,  האשפוז  ואינטנסיבי,  מהיר 
מסכני  במצבים  מהחולים  חלק 
נעשה  לעתים  התשאול  חיים, 
לחולה במצב של בלבול, או כאב רב 
או שאינו יכול לדבר. הדיקור נעשה 
במיטת  נוספים,  חולים  בו  בחדר 
פרגוד.  הוא  כשהחיץ  החולה 
שבה  צוות  עבודת  מתקיימת 
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בסביבה  להשתלב  נדרש  המטפל 
ברורה,  מערבית  אוריינטציה  עם 
בין  הצלבה  ליצור  מסוגל  להיות 
המידע המערבי, למזרחי, להתרגל 
בדיקור  לטיפול  שהזמן  לכך 
החולה,  למצב  בהתאם  נקבע 
התרופתי  הטיפול  התקדמותו, 
לעבור.  שעליו  והבדיקות  שמקבל 
הסביבה המורכבת הזו שבה נדרש 
המטפל להשתלב דורשת הכשרה, 
שיוכל  מנת  על  וליווי  תיווך  הכנה, 

להשתלב בה באופן מיטבי.

המערבית,  הרפואה  לאנשי 
העבודה האינטגרטיבית מאפשרת 
לראות את אנשי הרפואה הסינית 
רציניים.  מקצוע  אנשי  של  באור 
מתקיימים דיונים קליניים על בסיס 
מתקיימת  הדדים.  והערכה  כבוד 
עבודת צוות ושילוב מיטבי לטובת 

המטופל המאושפז. 
בנוסף, שלושת המטפלים מרצים 
ובפורומים  בכנסים  מבוקשים 
המערבי  לצוות  ומנגישים  שונים 
לאחרונה  הסינית.  הרפואה  את 

בנוירולוגיה  מחקר  התחלנו 
הבודק השפעת הדיקור הסיני על 
ראשוני,  טרי  שבץ  עם  מטופלים 
וחולשת  עם תסמינים של שיתוק 
החלק  את  מתווה  אושרת  צד. 
הקליני.  המחקר  בתהליך  הסיני 
גם  להתחיל  צפוי  נוסף  מחקר 
מחקרים  האונקולוגית.  במחלקה 

רבים נערכו בסין, אך כדי להרחיב 
המערכת  בתוך  האינטגרציה  את 
הרפואית המערבית, נדרש ביסוס 
הוכחות  על  סיני  בדיקור  הטיפול 
מחקריות קליניות בגישה המדעית 
בסטנדרטים  מחקר  המקובלת. 
הינו  מערבית,  קלינית  גישה  של 
הוכחת  שיאפשר  חשוב  מהלך 

של  יותר  רחבה  וקבלה  יעילות 
מערכת  בתוך  הסינית  הרפואה 
ניתן  בנוסף,  המערבית.  הבריאות 
מוגדרים  קריטריונים  לקבוע  יהיה 

למתן טיפול משולב.
דוגמה לערך השילוב של הרפואה 
הרב  מהצוות  כחלק  הסינית, 
החולים  עבור  המטפל,  מקצועי 
אשפוז,  במסגרת  הנמצאים 
כפי  מקרה  בתיאור  לראות  ניתן 
ירון העובד במחלקה  יועד  שמציג 

האונקולוגית לרדיותרפיה. 
יישום  פרויקט של  כן, הצלחת  אם 
סינית,  מערבית  אינטגרציה 
בראש  מקורה  גדול,  רפואי  במרכז 
ובראשונה בבחירת מודל המתאים 
לארגון. תנאי נוסף הוא "משוגעים" 
שהודפים  המערכת  מתוך  לדבר 
חששות ויוצרים התלהבות ובחירת 
מתחומי  רציניים  מקצוע  אנשי 
המסוגלים  המשלימים  המקצועות 
התנגדות,  מול  בגמישות  לעבוד 
ומוכנים להיות מחויבים לתהליכים 
שיש בהם לעתים חוסר ודאות, אך 

גם אתגר גדול ופריצות דרך. 

אבי : 050-6727937
מתן : 052-8354713

שעות פעילות: 
א-ה 8:00 - 21:00   
ימי ו’ 8:00 – 13:00

רשת מזון המציעה אוכל מהיר ובריא 
המבושל מחומרי גלם איכותיים וטריים

בתפריט תבשילים ביתיים, מרקים, קטניות ודגנים מלאים, 
כריכים, טוסטים, סלטים, מאכלים ללא גלוטן וקינוחים טעימים.

  
סניפים:

	. קמפוס ברושים לרפואה משלימה, אונ’ ת”א, תפריט חלבי וטבעוני
	 .המרכז האקדמי “שערי משפט“, הוד השרון, תפריט חלבי ובשרי כשר
	.כשר express שנקר בי”ס לעיצוב בביה”ס להנדסאים ת”א, סניף

Green’go פועלת למען שיפור איכות הסביבה ע״י שימוש בכלים 
מתכלים וכן עובדת בשיתוף עם תאגיד המחזור אל”ה. 

Green’go מציעה את שירותיה לקהל הרחב, בימי הולדת, קייטנות, 
אירוח ביתי, קבוצות לימוד ואפילו ארוחות שישי ומעוניינת להתרחב 

בשיתופי פעולה חדשים. 


