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טופס מידע למטופל 

 

. אפקט מאד משמעותי עליך ועל הסובבים אותך יסרטן והטיפולים הקשורים בו יכולים להיות בעל  

מעבר . וטרפיהקרנות וטיפול כמ, לעיתים אתה מרגיש שיש צורך בשילוב דברים נוספים מעבר לניתוחים

לעיתים יד מכוונת . בסיום הטיפולים לעיתים קרובות אתה נשאר עם תחושה שיש עוד מה לעשות, לכך

מאיש מקצוע מהימן ובעל ניסיון והבנה ברפואה המקובלת יכול להיות לעזר בייחוד כאשר אותו איש 

. מקצוע בעל ידע ברפואה משלימה בהקשר לטיפול במחלת הסרטן

מטרת המרפאה לתת הדרכה מקצועית שיכולה . פרנקל באה לתת את המענה הזהר "המרפאה של ד  

ה /ה יכול/את. מתחום הרפואה המשלימהה נחשף אליהם /לעזור לך לבחור בין כל האפשרויות שאת

לחלק את חששותיך והציפיות שלך מהרפואה המשלימה כאשר אנחנו נשתדל לענות לכל צרכיך בצורה 

. שתעצים את ההתמודדות שלך

מה לצפות 

מעבר לכך נשמח אם , י למלא טופס של פרטים אישיים כמקובל בכל מרפאה/בשלב ראשון תתבקש 

הכיני רשימת שאלות / אנא הכן. י בטופס זה את הצרכים הספציפיים והציפיות שלך מהטיפול/תציין

, יםי אתך את כל התכשיר/כמו כן אנא הבא. שמטרידות אותך וצרף אותן לטופס הפרטים האישיים

. וכן סכום מחלה עדכני  ה נוטל/תרופות אותן את, תוספים

. ה קרובים/אנחנו ממליצים שתבוא עם בן משפחה או חבר

הצרכים האישיים ומורכבות הבעיות של כל אחד , משך הראיון עצמו מאד אינדיבידואלי ותלוי בכל אדם   

. דקות 45-90נמשך בקור ממוצע כ "בד. ואחד

תוספי תזונה מסוימים או , שינויים בתזונה, יפולים מתחום הרפואה המשלימהלעיתים נמליץ על ט   

. ה יכול לעשות באופן עצמאי ולעיתים יש צורך באיש מקצוע מתאים/טיפולים אחרים שבחלקם את

שמוש , ונצטרך לעיתים להעזר בספרות הרפואית, לעיתים אין בידינו מענה חד משמעי בזמן הראיון   

מומחים ויועצים אחרים שיכולים להיות לעזר , צורך בהתקשרות עם הרופא המטפל ואף, במאגרי מידע

את ממצאי החקר הזה נדון אתך בבקור חוזר אחרי שבועיים . בבחירת האפשרות הטיפולית המתאימה

. שבועות 6-12אם אין צורך בבצוע חקר שכזה בדרך כלל אנחנו ממליצים על בקור חוזר אחרי  .שלושה

קשיים ביישום התוכנית הטיפולית או שאלות אחרות שצצו , בישיבת הבקורת נדון בהתקדמות הטיפול

. בתקופה זו



 

מגבלות 

ד משמעית לחלק במרבית השטחים של הרפואה המשלימה המידע המדעי מוגבל ולכן אין תשובה ח   

המידע הנתון הוא גורם שמשתנה עם הזמן ותלוי במחקרים שונים שיוצאים חדשות לבקרים . מהשאלות

. לצורך התאמתן למידע החדשיש צורך בשינוי ההמלצות  ,לעיתים, בהתאם לכךובאופן טבעי 

של  לגבי יתרונות וחסרונות, במסגרת המרפאה נשתדל לשתף אותך ביידע שקיים לרשותנו כיום

נתן לך את חוות דעתנו לגבי שמושים אלה תוך . אפשרויות טיפוליות  שונות מתחום הרפואה המשלימה

. התייחסות לצרכים האישיים והמיוחדים שלך

 ותלא בא המלצותינו   .קונבנציונלי הייעוץ אינו מחליף ביקור אצל רופא לשם אבחנה וקבלת טיפול

במידה . מחלהכתמיכה והעצמה שלך בהתמודדות עם ה ותבאאלא  ,הקונבנציונלי להחליף את הטיפול

 .הרופא המטפל שלך ולשתף אותו במידע שעומד לרשותנובקשר עם  ותהיה מעונין נשמח להיות

 

תשלום 

התעריף שאנו גובים עבור ססיה . המתקשרת למשך הייעוץדת זמן יהתשלום לייעוץ שלנו מתייחס ליח  

. ח"ש 600דקות הינו  45הנמשכת עד 

ת והתשלום מחושב ססיו 3-4יש הזקוקים לייעוץ קצר של ססיה אחת ויש הזקוקים לייעוץ ארוך שנמשך 

. בהתאם

(. ח"ש 1200. )= דקות 90בדרך כלל ייעוץ ראשון נמשך בממוצע שתי ססיות דהיינו 

 

 ר משה פרנקל"ד

ב והיה המייסד של המרפאה לרפואה "ר פרנקל הינו פרופסור חבר קליני באוניברסיטת טקסס בארה"ד

המתקדמים בעולם בחקר הסרטן שנחשב למרכז מ ,אנדרסון ביוסטון טקסס. ד.משלימה במרכז לסרטן מ

. ובטיפולו

ובנוסף בעל תואר מומחיות ברפואת ( 1980)א "ר פרנקל סיים את לימודי הרפואה באוניברסיטת ת"ד

.  ב וממקימי החברה לרפואה משלימה של ההסתדרות הרפואית בישראל"המשפחה בארץ ובארה

 

אינפורמציה נוספת 

MosheFrenkelMD@gmail.com 
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