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מומחים באנשים



המרפאה לרפואה משלימה הינה יחידה הפועלת במרכז הרפואי הלל יפה. 
היחידה מעניקה טיפול רפואי משלים לטיפול הרפואי הקונבנציונאלי, תוך 

ביצוע התאמה מלאה לבעיות הספציפיות של המטופל.
בראש המרפאה עומדים פרופ' רפי קרסו, מנהל המחלקה הנוירולוגית במרכז 
הרפואי הלל יפה וקובי רוזנגרטן, רפלקסולוג מומחה. צוות המרפאה מורכב 
ממטפלים שעברו הכשרה מיוחדת לטיפול בשיטות השונות של הרפואה 

המשלימה ורכשו בהם מיומנות.
יתרונה של המרפאה שהיא צמודה למרכז הרפואי ובכך בעצם יכולה לספק 

שילוב של שיטות טיפול בתחום הרפואה המודרנית והרפואה המשלימה.

רפואה משלימה מהי?
הרפואה המשלימה מבוססת על הגישה הרואה את בריאות האדם כמכלול 
ולכן גם משלבת שיטות טיפול מתחומים שונים. הטיפול באמצעות שיטות 
הללו נועד לחיזוק הגוף וייצוב המערכת  החיסונית הטבעית וכן לעזרה בריפוי 

מערכות הגוף ואיזונן.

כיצד מתבצע הטיפול במרפאה?
הקבלה הראשונית לטיפול במסגרת המרפאה לרפואה משלימה נעשית 

במספר שלבים:
1. פניית המטופל למרפאה.

2. ביצוע בדיקה על ידי גורם רפואה מומחה מבית החולים, או לחילופין קבלת 
הפניה מרופא המשפחה. 

3. ביצוע אבחון בשיחה עם מטפל מטעם המרפאה לרפואה משלימה.
4. התאמת שיטת הטיפול הרצויה, כמות הטיפולים ועוד.

במהלך תקופת הטיפול נערכות הערכות של המטפל לגבי מצב המטופל וכן 
נערך מעקב רפואי לבחינת השפעתו של הטיפול המשלים. במידת הצורך 

משתנה שיטת הטיפול או נוספת שיטה אחרת, למכלול הטיפול.

למי מיועדת הרפואה המשלימה?
הטיפול במרפאה לרפואה משלימה מיועד למטופלים, שבעיותיהם הרפואיות 
לא נפתרו באמצעות הרפואה הקונבנציונאלית, או לאלו שחפצים לחזק 

את גופם.
במרפאה נעשים טיפולים שמטרתם להמריץ את כוחות הריפוי הטבעיים  של 

הגוף ולא להחליש או לדכא את הסימפטומים החיצוניים בלבד.

סוגי הטיפולים במרפאה לרפואה משלימה*
במרפאה לרפואה משלימה ניתנים הטיפולים בשיטות הבאות:	 
רפלקסולוגיה	 
הומיאופתיה	 
צמחי מרפא )כולל צמחי מרפא סינים(	 
עיסוי רפואי	 
עיסוי שוודי הוליסטי	 
נטורופתיה )תזונה(	 
פרחי באך	 
כירופרקטיקה 	 
אוסטיאופתיה	 
ביופידבק	 
קליניקת סוכרת )טיפול משולב: רפואה סינית/טווינה/צמחי מרפא(. 	 
הריון, פריון ולידה - טיפולים טבעיים במהלך תקופת ההיריון והלידה.	 
רפואה סינית )אקופונקטורה, שיאצו, טווינה(	 
דיקור יפני	 
דיקור סיני )אקופנטורה(	 
שיאצו	 
טווינה )פיזיותרפיה סינית(	 
שיטת פלדנקרייז	 
ניקוז לימפתי	 
רייקי 	 
טיפולי פוריות במסגרת רפואה משלימה בשילוב היחידה להפריה   	 

    חוץ גופית.
עיסוי באבנים חמות	 

* מוכר על ידי חברות הביטוח לבעלי פוליסות מתאימות לטיפולי רפואה משלימה.


