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האם מחברי ”ריפוי או פיתוי” 
צודקים כשהם פוסלים 
שיטות שונות ברפואה 

המשלימה? ביקשנו משלושה 
מומחים מובילים מתחום 

הרפואה המשולבת לקרוא 
ולחוות את דעתם והזמנו את 

המחברים להגיב. ריפוי או 
פיתוי? תחליטו בעצמכם 

מדעי 
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עטים הספרים בתחום הבריאות שהצליחו לעורר הד תקשורתי כפי שעשה זאת הספר ”ריפוי 
או פיתוי”, שיצא לאחרונה לאור במהדורה עברית בהוצאת ספרי עליית גג וידיעות 
ספרים. מצד אחד, הספר זכה לתגובות נלהבות, בעיקר מצד רופאים קונבנציונליים. 
מצד אחר, הוא זכה גם לקיטונות של ביקורת מצד מומחים לרפואה משלימה מכל 
העולם, בהם רופאים קונבנציונליים המשלבים רפואה משלימה, שטענו בעיקר כי 

הוא מגמתי וחד־צדדי בהתייחסותו השלילית לתחום. 
ביקשנו משלושה מהמומחים המובילים בתחום הרפואה  הוויכוח הסוער,  לאור 
ולכתוב את דעתם המקצועית  )אינטגרטיבית( בארץ לקרוא את הספר  המשולבת 
על אודותיו. את תגובותיהם העברנו למחברי הספר, ד”ר סיימון סינג ופרופ’ אדזארד 

ארנסט, כדי שיגיבו עליהן. התוצאה לפניכם ולשיפוטכם.

ברפואה המקובלת, רק ל־12% מהטיפולים המקובלים יש ראיות מבוססות 
בנוגע לתועלת. כולנו מעוניינים בטיפולים בעלי ראיות, אך לפנינו ספר 
ומבוססים  מגמתי מאוד, שמתעלם ממספר לא קטן של מחקרים טובים 

בנוגע ליעילות הרפואה המשלימה. 
    Desktop פרופ’ ארנסט פרסם בעבר ספר שנועד לאנשי מקצוע בשם
Guide To Complementary And Alternative Medicine )”מדריך שימושי 

בהדרכת  להשתמש  מרבה  אני  שבו  ואלטרנטיבית”(,  משלימה  לרפואה 
הסטודנטים והרופאים בראשית דרכם. בניגוד ל”ריפוי או פיתוי”, הספר 
לאנשי המקצוע מציג בצורה הוגנת את הנקודות החיוביות והשליליות 
ואת רמת הסיכון בכל טיפול. נבחן לדוגמה את נושא הדיקור. ב”ריפוי 
או פיתוי” מסכם פרופ’ ארנסט שקרוב לוודאי שהדיקור פועל לא יותר 
מפלצבו. לעומת זאת, בספר לאנשי המקצוע התמונה המצטיירת שונה 
קונבנציונלית  אבחנה  נערכים  שבהם  שבמקרים  מסכם  הוא  שם  מעט. 
ויעיל למספר לא קטן של מצבים,  וייעוץ מתאים, הדיקור בטוח למדי 
כמו פיברומיאלגיה, כאב ראש אידיופטי, בחילות והקאות לאחר ניתוחים 
ומצבים נוספים. במקביל, הוא מציג בצורה שקולה מצבים שבהם הדיקור 
אינו יעיל, כמו למשל הפחתת משקל. הבדלי הגישות והמסקנות השונות 
בין שני הספרים מעלים ספקות בנוגע למניעיהם של המחברים בכתיבת 

הספר לציבור הרחב.
ברפואה  טיפולים  ומשלב  בחולים  בטיפול  העוסק  כרופא  לסיכום, 
המשלימה גם במצבים קשים כמחלת הסרטן, אני יכול לומר שאי אפשר 
יש  המשלימה  לרפואה  זה.  בתחום  ברורה  חד־משמעית  אמירה  לקבוע 
בהחלט מקום במצבים מסוימים, ולעומת זאת יש מצבים שבהם אין לה 
מקום והשימוש ברפואה המקובלת הוא זה שצריך להוביל. יש גם לא מעט 
מצבים שבהם המטופל מפיק תועלת משילוב שתי הרפואות גם יחד, כשכל 

שיטה מעניקה היבטים של טיפול שהאחרת לא סיפקה.

תגובת המחברים 
בנוגע  המחקריות  העדויות  את  ופתוחה  הוגנת  בצורה  בוחן  הספר  ץ 

לטיפולים ברפואה המשלימה. יש יותר מ־30 שיטות שבהן אנו תומכים 

פרופ’ משה פרנקל
פרופסור חבר קליני באוניברסיטת טקסס, 
מייסד המרפאה לרפואה משלימה במרכז 

הרפואי לסרטן מד אנדרסון בטקסס. לאחרונה 
חזר ארצה כדי להקים כאן מרפאה לרפואה 

משלימה לחולי סרטן

שמדריך  וכמי  שנה,  מ־20  יותר  משלימה  לרפואה  הקשור  כרופא 
סטודנטים לרפואה, מתמחים ורופאים, ציפיתי שספרו של פרופ’ ארנסט 
יציג בפני הציבור גישה שקולה והערכה ביקורתית של הרפואה המשלימה. 
אני מכיר את מאמריו הרבים של המחבר בספרות הרפואית, שרובם אכן 
כאלה, וכוללים התייחסות הן ליתרונות והן לחסרונות של שיטות שונות 
ברפואה המשלימה. לצערי, המוצר הסופי במקרה הזה הוא ספר המוביל 
גישה לוחמנית כנגד התחום, ללא כל התייחסות לשאלה מדוע בכלל פונים 

אנשים לרפואה המשלימה.

 1. הרפואה המשלימה אינה מתיימרת 
להחליף את הרפואה הקונבנציונלית

גישת המחברים פטרנליסטית, והיא יוצאת מנקודת הנחה שאין ממש 
להחלפת  גורמת  היא  שכן  לציבור,  מסוכנת  ושהיא  המשלימה  ברפואה 
הטיפול הקונבנציונלי בטיפולים אלטרנטיביים. זאת, בניגוד מפורש לידוע 
בספרות הרפואית. אנו יודעים שאף בתחום הסרטן המטופלים משלבים 
את הטיפולים. בקרב 98% מהמטופלים השימוש ברפואה המשלימה נעשה 
כטיפול משלים ולא כטיפול אלטרנטיבי. במרבית המקרים שימוש זה נועד 

לתת מענה לצרכים שלא נענו ברפואה המקובלת. 

 2. הספר מעלה ספקות בנוגע למניעיהם 
של המחברים

גם  אך  מבוססות.  בראיות  נחרצות  תומכים  שהם  טוענים  המחברים 

מ
ברמה בינונית או גבוהה. כמובן, יש רבות אחרות שאותן אנו מבקרים, 
שליליות,  או  חסרות  לגביהן  המחקריות  שהעדויות  משום  רק  זאת  אך 
או שהסיכונים עולים על היתרונות, או במקרים שבהם קיימים טיפולים 

טובים יותר ברפואה הקונבנציונלית. 
ץ באשר לטיעון על מגמתיות, למעשה אנו פתוחים לרעיון שדיקור עשוי 
להציע עזרה מסוימת בטיפולים בכמה סוגים של כאב, כמו גם בחילה 
והקאות, אף שעדיין איננו משוכנעים בכך. זה אינו סותר את מה שנכתב 

בספרו של פרופ’ ארנסט לאנשי המקצוע. 
ץ הטענה שמעלה ד”ר פרנקל ולפיה ברפואה הקונבנציונלית ”הוכחות 

הזה  הנתון  אך  נכונה.  ב־12% מהטיפולים”  רק  קיימות  ליעילות  טובות 
מתייחס לכלל הטיפולים והוא כה נמוך גם משום שהוא מכיל את הטיפולים 
האלטרנטיביים. למעשה, השיעור של טיפולים קונבנציונליים הנתמכים 
בעדויות מתונות או טובות הוא כ־80%. בניגוד לכך, הבעיה בטיפולים 
האלטרנטיביים היא שמעטים מהם נתמכים בעדויות ורבים הוכחו למעשה 
כלא יעילים. הערכה שפורסמה לאחרונה, ושנעשתה על ידי אחד מאיתנו, 

טוענת ששיעור הטיפולים האלטרנטיביים הנתמכים בעדויות הוא 7%. 

ד”ר ערן בן־אריה 
יו"ר החברה הישראלית לרפואה משלימה 

בהסתדרות הרפואית בישראל, מומחה 
ברפואת משפחה ובמגוון שיטות טיפול 

משלימות, מנהל היחידה לרפואה משלימה 
ומסורתית במחלקה לרפואת המשפחה בחיפה 

ובתוכנית לרפואה משולבת באונקולוגיה 
במחוז חיפה של שירותי בריאות כללית 

בזכות  חוקר מלומד שזכה להערכה רבה  הוא  פרופ’ אדזארד ארנסט 
המיומנויות שלו בעריכה מדעית ובניתוח סטטיסטי. הוא פרסם סקירות רבות 
הבוחנות מחקרים בתחומי הרפואה המשלימה. עם זאת, פרופ’ ארנסט אינו 
רופא מהשטח. אין לו מיומנויות וניסיון במפגשים עם מטופלים במרפאות 
בקהילה או באשפוז בבתי חולים. עובדה זו היא אולי הסיבה לנקודת המבט 
השטחית שמציג הספר על אחד הנושאים המרתקים בסוציולוגיה הרפואית 
האלטרנטיבית  הרפואה  של  הפיכתה   – האחרונים  העשורים  בשלושת 
כיום  המוצעת  )אינטגרטיבית(,  משולבת  לרפואה  ובהמשך  למשלימה, 

כחלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי הממסדי הכולל. 

1. הספר מתעלם מהתפתחות הרפואה 
האלטרנטיבית לרפואה משולבת

סינג וארנסט מתייחסים בספרם לדור ראשון של רפואה ”אלטרנטיבית” 
ולדור שני של רפואה ”משלימה”. במובן זה מדובר בספר מיושן, שכן כיום 
איננו מדברים עוד במערב על רפואה אלטרנטיבית. הציבור בוגר ומלומד 
דיו מכדי לצפות לדוגמה לתחליף הומיאופתי לטיפול במלריה, או לצמח 
שירפא סרטן שד גרורתי. התפיסה של ריפוי אלטרנטיבי, כזה שבא במקום 
הרפואה הקונבנציונלית, חלפה כמעט מהעולם, והיא מתאפיינת בחוסר 

גם  משלימה.  ברפואה  ומטפלים  רופאים  מטופלים,  בין  תקשורת 
הגישה של רפואה ”משלימה” הנבחנת אך ורק במונחים מחקריים 

פרופ' אדזארד 
ארנסט

ד"ר סימון סינג

מגמתיאו מדעי
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או כלכליים אינה נכונה עוד. 
כיום אנו מקדמים דור שלישי - של רפואה אינטגרטיבית המתאפיינת 
במתן ייעוץ וטיפול משלים בתוככי הממסד הרפואי ולא מחוץ לו, בשילוב 
ניסיון קליני ומחקר שיטתי מדעי גבוה, ותוך תקשורת קולחת במשולש 
שבין המטופל, הרופא והמטפל ברפואה משלימה. רפואה אינטגרטיבית 
זו משלבת את הטוב משני העולמות, תוך התייחסות ביקורתית לנושאי 
טיפול  עם  אינטראקציות  לצמצום  סיכונים,  למניעת  ובטיחות,  יעילות 

תרופתי ולהגברת בטיחות המטופל. 

 2. מובאים "סיפורי מקרה" שטחיים להוכחת יעילות 
ובטיחות במקום עובדות

הבעייתיות בספר נובעת לאו דווקא מאי דיוק בתכנים, אלא מאי הדיוק 
המוקדש  בפרק  מודגמת  זו  חולשה  ממצאים.  ובניתוח  הקשרים  בבניית 
לרפואת צמחים. צמחים אכן יכולים לחולל נזק של ממש, בין אם כתוצאה 
ובין  בשוגג,  תוספות שהוכנסו לתערובות  או  לוואי  תופעות  מרעילות, 
אם בעקבות אינטראקציות עם צמחים אחרים ותרופות. ואולם המסקנה 
המתבקשת אינה צריכה להיות ביטול רפואת הצמחים, אלא צורך ביד 
מכוונת, מתוך הממסד הרפואי, שתדע לנווט את המטופל והחולה בסבך 

המידע לטיפול המאוזן בין צרכים, מחקר, יעילות, בטיחות ומשמעות. 
רפואה  ביישום  צורך  הינה  מהספר  המתבקשת  הקריאה  לסיכום, 
אינטגרטיבית שתספק מענה לשאלות המטופלים והרופאים. הצלחתה של 
רפואת העתיד טמונה בשילוב בין הרפואות, הנובע מתוך פתיחות, יושרה, 
סקפטיות מדעית ומסירות למטופל, ומתוך הזכות הגדולה של רופאים 

ומטפלים להשתתף במעשה הריפוי. 

תגובת המחברים 
ניסיון  לנו  שאין  השן,  ממגדל  מגיעים  שאנו  כך  על  אותנו  מבקרים  ץ 

בעבודה עם מטופלים ושאנו נסמכים רק על נתונים קרים ויבשים. אך 
חשוב לזכור שהנתונים בספר מבוססים על הניסיון של אלפי חולים. יתרה 
מכך, פרופ’ ארנסט בילה שנים רבות בעבודה עם חולים תוך שימוש הן 
בטיפולים קונבנציונליים והן בטיפולים אלטרנטיביים, כמו מניפולציות 

שדרתיות, הומיאופתיה ודיקור. 
ץ באשר לשימוש במילה ”אלטרנטיבי” בספר, אנו משתמשים במונח זה 

משום שהטיפולים שבהם דן הספר נוטים לעבוד במסגרת אלטרנטיבית, 
טיפולים  האדם.  גוף  של  הקונבנציונלית  ההבנה  את  תואמת  שאינה 
הקונבנציונליים,  הטיפולים  יכולים לשמש במקום  אלטרנטיביים כאלה 
במקביל אליהם או במשולב עמם. זה גם המונח שהציבור, שהוא הקהל 
העיקרי של ספר זה, משתמש בו בדרך כלל. בכל מקרה, נותרת בעינה 
העובדה שעלינו ללמוד אם כל אחת מהשיטות נתמכת על ידי עדויות או 
לא ואם היא בטוחה. לא משנה באיזה מינוח משתמשים, דיקור הוא עדיין 

דיקור והומיאופתיה נשארת הומיאופתיה. 
ץ ד”ר בן־אריה מתייחס לצורך בהדרכה מכוונת מתוך הממסד הרפואי 

שתוכל לנווט את המטופלים. אנו מסכימים. זה בדיוק מה שהספר שלנו 
עושה. זו גם הסיבה שבגללה אנו משתמשים בקטגוריות כמו ”טוב”, ”בינוני” 

או ”דל” במקום מסקנות סטטיסטיות מורכבות על תרופות צמחיות.

ד”ר שחר לב־ארי
מנהל המעבדה לצמחי מרפא וחקר הסרטן 
במרכז הרפואי תל אביב )איכילוב(, ומנהל 
תוכנית "נקודת מפנה" – רפואה משולבת 

ואיכות חיים לחולי סרטן

אני מעריך את עבודתו של פרופ’ אדזארד ארנסט ומברך על מהות 
עבודתו, שהיא ניסיון לבחון מדעית שיטות של רפואה משולבת כגון דיקור 
זו חשיבות לא רק עבור הממסד  סיני, או כירופרקטיקה. לעבודה מעין 
הרפואי, אלא גם, לא פחות מכך, עבור המטפלים ברפואה המשלימה, כדי 
לקדם תחום זה. כמי שעוסק בחקר הרפואה ברמה הבסיסית של ביולוגיה 
תאית, ובמקביל בעל ניסיון בעבודה הקלינית, אני מאמץ את גישתו של 
 New( מדיסין”  אוף  ג’ורנל  אינגלנד  ”ניו  העת  כתב  המדעי של  העורך 
England Journal of Medicine(, ולפיה רפואה יש רק אחת, כשהקריטריון 

המרכזי הוא רפואה מבוססת ראיות. עם זאת, בספר הפופוליסטי ”ריפוי 
או פיתוי” יש כמה שגיאות בסיסיות שמציבות בסימן שאלה את מסקנות 

המחברים ואת יישום השיטה שעליה נשען הספר. 

1. לא בוצעו די ניסויים רחבי היקף כדי לקבוע אם 
שיטות מסוימות יעילות או לא

מסקנת המחברים לגבי חלק ניכר משיטות הרפואה המשלימה כי הן אינן 
יעילות לא רק שאינה נכונה, אלא אף מטעה. נכון יותר היה לומר שעדיין 
לא בוצעו ניסויים רחבי היקף לבדיקה מדעית של השיטה, ולכן אי אפשר 
לדעת אם היא יעילה או לא. בחלק ניכר מהשיטות ברפואה משלימה לא 
בוצעו מחקרים רבי היקף שיכולים לספק תשובה בעניין. ביצוע מחקרים 
שכאלה )שלב 3(, הנדרשים לצורך הוכחת יעילות ושכוללים לרוב מאות 
עד אלפי מטופלים, מצריך תקציבי עתק. נניח לדוגמה שבמחלה כרונית 
קשה כלשהי, כמו אלצהיימר או סרטן, טיפול בדיקור יכול להניב שיפור 
של 10%, טיפול בצמח מרפא סיני יכול להביא לשיפור של 7.5%, ותרופה 
מסוימת יכולה להניב אפקט של 5%. הרוב המכריע של הכסף למחקרים 
מגיע מהתעשייה. מאחר שאי אפשר לייצר שום תכשיר שיפיק רווחים 
מטיפול בדיקור סיני, אין זה סביר שיימצא מממן לניסוי רחב בשיטה זו, 
וכך גם בנוגע לצמחי מרפא, שאי אפשר להכיל עליהם פטנט חזק. גם 
אם יתבצע ניסוי על ידי חברת תוספים, הרי משיקולים כלכליים יהיה 
זה מחקר בהיקף קטן יחסית. לעומת זאת, על התרופה יבוצעו מחקרים 
בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, כשעל פי הסטטיסטיקות המקובלות 
בעולם התרופות, 90% מהם לא יניבו כל תוצאה, ואילו ב־10% הנותרים 

אכן יימצא שהתרופה עוזרת. 
חשוב להבין שעדיין קיים פוטנציאל רב בשיטות כמו הרפואה הסינית, 
שיאצו וצמחי מרפא, שלהם ניסיון קליני בן אלפי שנים, אך בשל הטיה 
משמעותית הנובעת משיקולים כלכליים ותקציביים, טיפולים אלה לא 
ייבדקו ולא יוכנסו לתוך הרפואה המבוססת ראיות, ומי שייצא נפסד הוא 

ציבור המטופלים. 

2. הדיקור הוכח כיעיל ולא כבעל אפקט פלצבו
אף שכאמור אין די מחקרים רחבי היקף ברפואה המשלימה, באותן 

מגמתיאו מדעי
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שיטות שלגביהן כן קיים גוף מחקרים גדול יש גם יותר נתונים שמצביעים 
על יעילות. למשל, דיקור סיני – המחברים טוענים שטיפול זה אינו יעיל, 
למעט בכמה סוגי כאב ובחילה, וגם בהם מדובר באפקט פלצבו בלבד. אכן 
ייחודי  אינו  ליצור קבוצת פלצבו בדיקור, אך הדבר  קיים קושי אמיתי 

לדיקור הסיני אלא תקף למגוון הטיפולים החודרניים והכירורגיים. 
”ראומטולוג’י”  העת  בכתב  ב־2007  שפורסמה  מחקרים  סקירת 
באוסטיאו־ לטיפול  יעיל  הסיני  הדיקור  כי  מוכיחה   ,)Reumatology(
 Tension הטיפול בכאבי ראש מסוג  לגבי  גם  כך  הברך.  ארטריטיס של 
Type Headache - לאחרונה הצביעה סקירה שכללה 11 מחקרים קליניים 

ובהם 2,317 מטופלים על יעילות הדיקור הסיני. גם לגבי עיסוי רפואי, 
סקירה שפורסמה ב־2009 על ידי קבוצת קוקריין )ארגון בינלאומי ללא 
מטרות רווח המבצע סקירות מחקרים שיטתיות על טיפולים רפואיים(, 
כללה 13 מחקרים קליניים ובהן 1,596 מטופלים, ומצאה שטיפול זה הוא 
בעל פוטנציאל ליעילות לטיפול בכאבי גב תחתון. בעקבות זאת, בהנחיות 
הקולג’ האמריקאי לרופאים לטיפול בכאבי גב תחתון שפורסמו ב־2007 
נכלל העיסוי הרפואי כאחד הטיפולים המומלצים הן לטיפול בכאבי ראש 
והן לטיפול בכאבי גב. מסקנות הסקירות החדשות מנוגדות לאלה של 
סקירות קודמות, כשהיו פחות נתונים על הטיפול בדיקור במצבים אלה 

ופחות מחקרים שאפשרו להעריכו. 
באשר לטענה כי מדובר באפקט פלצבו בלבד – טענה זו הופרכה על ידי 
מספר רב של מחקרים מדעיים, שהבהירו לפחות חלק ממנגנוני הפעולה 
שבהם פועל הדיקור הסיני, ובהם שחרור נוירוכימיקלים, תיאוריית השער 
בוצע  מהמחקרים  ניכר  חלק  המרכזית.  העצבים  מערכת  על  והשפעות 
בבעלי חיים, ומבחינה מדעית אין זה סביר שעכבר מעבדה שמע מהמטפל 
שדקר אותו על פלאי הרפואה הסינית, ושהוא נתון בשל כך לאפקט פלצבו, 

הגורם לשחרור נוירוכימיקלים בנקודת דיקור מסוימת. 
מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות הראו שלדיקור המבוצע בנקודות 
במערכת  קולטנים  על  גם  ישירה  השפעה  להיות  יכולה  מסוימות 
העצבים המרכזית. זאת בעזרת בדיקות הדמיה מתקדמות של PET, כמו 
"נוירואימג'"  העת  בכתב  ב־2009  שהתפרסם  במחקר  לדוגמה  שנעשה 

 .)NeuroImage(
לסיכום, העתיד המסתמן כיום בבתי החולים ובקופות החולים בארץ 
הרפואה  של  שילוב  שהיא  המשולבת־האינטגרטיבית,  ברפואה  הוא 

הקובנציונלית עם שיטות ריפוי משלימות מבוססות עדויות מחקריות. 

תגובת המחברים
ץ אנו מסכימים עם טענתו של ד”ר בן ארי, שטיפולים אלטרנטיביים רבים 

אינם מוכחים בשל היעדר ניסויים. אך המסקנה שלנו היא שהמטופלים 
צריכים להיות מודאגים מאוד מטיפולים בלתי מוכחים, שכן הם עלולים 
להיות מזיקים, או לחלופין: בזבוז כסף. נוסף על כך, הם עלולים להחליף 
טיפול קונבנציונלי יעיל. כמו כן, יש להימנע מהם אם הם אינם לא ישימים 

ביולוגית )כלומר לא הגיוניים על פי חוקי המדע(. 
ץ נראה שד”ר לב־ארי מבקש תנאים מיוחדים עבור הרפואה האלטרנטיבית, 
משום שאין מספיק כסף לניסויים. ואולם, תעשיית הרפואה האלטרנטיבית 

מגלגלת מיליארדי דולרים ויכולה בקלות להקדיש יותר מרווחיה למחקר. 
כדי  קודם במחקר  להרוויח ממטופלים, עליה להשקיע  רוצה  חברה  אם 
להבטיח שהמוצר פועל ושאינו מזיק למטופלים. זו הדרך שבה הרפואה 

עובדת, ואין שום סיבה שהרפואה האלטרנטיבית תהיה חופשייה מכך. 

יפה שיר־רז
כתבת בריאות ראשית במגזין מנטה ומחברת 

הספר "המדריך הישראלי השלם לתוספי 
תזונה"

ובמגמתיות.  בחד־צדדיות  וארנסט  סינג  של  ספרם  חוטא  מכל  יותר 
הספר, שמתיימר ”לספק בחינה מדוקדקת, ללא משוא פנים” של שיטות 
שהוא  בדיוק  טענות  אותן  שאת  מהעובדה  מתעלם  המשלימה,  הרפואה 
הקונבנציונלית,  לרפואה  גם  להפנות  אפשר  המשלימה  לרפואה  מפנה 

המקובלת, זו שהם מקדשים אותה כ”רפואה נסמכת ראיות”. 

1. יש מחקרים המוכיחים שגם טיפולים 
קונבנציונליים מקובלים כמו חיסונים אינם יעילים. 

האם נכנה אותם "רפואת אליל"?
פרסמו  שנים  כשלוש  לפני  השפעת.  חיסוני  היא  לכך  טובה  דוגמה 
חוקרים מקבוצת הקוקריין סקירת מחקרים בכתב העת BMJ המצביעה 
על כך שהחיסונים לשפעת עונתית אינם יעילים. האם מישהו ברפואה 
הקונבנציונלית שקל להפסיק את החיסונים או לקרוא להם ”רפואת אליל” 
בגלל זה? כמו כן, חוקרים מקוקריין גם הגיעו לאחרונה למסקנה בסקירת 
השד,  סרטן  של  מוקדם  לאבחון  הסקר  בדיקת  שהממוגרפיה,  מחקרים 
שנחשבת על ידי כל גופי הממסד הרפואי כמצילת חיים, טומנת בחובה 
נזקים של אבחון יתר וטיפול יתר העולים על התועלת שבה )ראו כתבה 
בגיליון זה(. האם מישהו בממסד הקונבנציונלי שוקל להפסיק לבצע את 

הבדיקה בגלל סקירה זו או לכנות אותה בשם ”פיתוי”?

2. גם ברפואה הקונבנציונלית טיפולים שאושרו 
מתגלים בדיעבד כבלתי יעילים ואף מסוכנים

האם ברפואה הקונבנציונלית, שבה הטיפולים והתרופות זוכים למחקרים 
ידי חברות התרופות, לא  עתירי תקציב, שבחלקם הגדול ממומנים על 
ואפילו  יעילים  כבלתי  מהטיפולים  גדול  חלק  דבר  של  בסופו  מתגלים 
מסוכנים? התלידומיד והוויוקס הם רק שתי דוגמאות בולטות לתרופות 
ידי  על  שאושרו  לאחר  חמורות  לוואי  תופעות  בשל  מהמדף   שהורדו 
ה־FDA )מינהל המזון והתרופות האמריקאי( בתהליך של רפואה נסמכת 

ראיות.

3. מרבית השיטות זוכות לסיקור שטחי בלבד
נראה שבלהט השאיפה להוכיח את תחלואי הרפואה המשלימה 
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מתעלמים מחברי הספר ממחקרים שמוכיחים יעילות ברפואה המשלימה. 
מעבר לעובדה שמרבית שיטות הרפואה המשלימה זוכות בספר לסקירה 
שטחית בלבד )תוספי התזונה למשל – תחום שלם שבו כל תוסף ראוי 
לבחינה מדוקדקת בפני עצמו - זוכים בספר לעמוד וחצי בקושי, בדיוק כמו 
שיטות ”הזויות” באמת כמו כוסות רוח(, גם במעט הפרקים שבהם הסקירה 
רחבה יותר, היא עדיין לוקה בחסר. כך לדוגמה, לאחרונה חוקרים מקוקריין 
יותר מתרופות  יעיל  הסיני  הגיעו למסקנה בסקירת מחקרים שהדיקור 

לשיכוך כאבי ראש ומיגרנות. 

תגובת המחברים 

הרפואה  את  מבקרים  איננו  ולפיה  שיר־רז  יפה  הגברת  של  טענתה  ץ 

הקונבנציונלית נכונה. הרפואה הקונבנציונלית רחוקה משלמות, אך הספר 
שלנו התמקד ברפואה האלטרנטיבית ולא ברפואה הקונבנציונלית. 

ץ אכן, הגברת יפה שיר־רז צודקת בכך שהספר אינו בוחן בצורה מעמיקה 

את תחום התוספים, אך זאת משום שנושא זה נמצא על הגבול בין הרפואה 
הקונבנציונלית לתזונה. תוספים רבים נמנים כיום עם הזרם המרכזי 

של הרפואה. לדוגמה, ויטמינים. 

מגמתיאו מדעי

 מה חושבים רופאי המשפחה 
על הרפואה המשלימה? 

79% מרופאי המשפחה ממליצים למטופלים שלהם להיעזר בשיטות 
מהרפואה המשלימה, כמו תוספי תזונה, כירופרקטיקה, דיקור 

ורפלקסולוגיה. כך עולה מסקר שעשה מכון המחקר מדיקל מדיה 
במיוחד עבור מגזין מנטה במטרה לבדוק מהי עמדת רופאי המשפחה 

כלפי הרפואה המשלימה. עוד עולה מהסקר כי רופאי מרכז הארץ 
תומכים ברפואה משלימה יותר מרופאי הפריפריה - 83% לעומת 

60%, וכי יותר רופאות מעודדות מטופלים להיעזר בה בהשוואה 
לרופאים הגברים - 79% לעומת 63%.

יואל שמוס, מנכ"ל חברת מדיקל מדיה: "אנו עדים לשינוי חיובי 
משמעותי בגישתם של רופאים לרפואה משלימה בחמש השנים 

האחרונות. הפתיחות לנושא גדלה בקרב רופאי המשפחה והילדים, 
וכן בקרב רופאים בכירים ומובילי דעה. אין ספק כי תוצאות הסקר 

מתבטאות גם בשטח. בכנס האחרון שקיימה מדיקל מדיה לרופאים 
בנושא רפואה משלימה בספטמבר האחרון, נרשמה התעניינות שיא 

ומספר הרופאים המשתתפים בו היה גדול מאי פעם".

איך ביצענו את הסקר: מדיקל מדיה היא חברה המתמחה 
בעריכת כנסים, סקרים ופרסום כתבי עת בתחום הרפואה. הנתונים 

מבוססים על סקר טלפוני שנערך בקרב 151 רופאי משפחה מכל 
קופות החולים המהווים מדגם מייצג.

להיעזר ברפואה משלימה?1  האם אתם ממליצים למטופלים 

להיעזר ברפואה משלימה?2  האם אתם מעודדים מטופלים להמשיך 

בטיפולים שמציעה הרפואה המשלימה?3  האם אתם מרגישים שאתם מתמצאים היטב  תמיכה ברפואה 
משלימה על 

פי השתייכות 
הרופאים לקופות 

החולים השונות

שירותי בריאות כללית75%

מכבי שירותי בריאות70%

מאוחדת62%

לאומית53%
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