
הטיפול המשולב בילד 
במקבילית הצירי� 

רופא ומטפל�ילד�הורה

אריה�ר ער� ב�"ד
היחידה לרפו אה  מ שלימה ו מסורתית

חיפ ה,  המחל קה לר פוא ת ה מ שפ חה
ר החבר ה  הישראלית  לרפו אה  משלימ ה  "יו

בהסתדרות  הרפו אית בישר אל 



הול	 ילד ברחוב
בבלו אדו�

החיבור לאדמה�באי
בחלו�

אולי הוא אני
ואולי כולנו

במסע התגשמותנו
בחציית הנהר
לצדו האחר



 מרפה ואוחז בבלו
אדו� 



בפליאה



נפשנו אל המרחב של גיל העשרה, עצמיותנוגופנו , על סוסו הדוהר



תר אחיזת� של הוריו אל מול הסערה, בי המשברי�, אוחז, צ�



ילדי�ילדי�
כהקשר

מכיל            מוכל
כזמ�



?עד כמה ילדי� משתמשי� ברפואה משלימה
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12 %
 סקר במרפאות ילדי	 ראשוניות

1999ב  "א רה, דט רויט 
Sawni-Sikand et al. Ambul Pediatr 2002  

21 %
 סקר במרפאות ילדי	 ראשוניות

1998ב  " ארה, DCוושינגטו�   
Ottolini et al. Ambul Pediatr 2001

 ראו מט פל מ שלי�1/3

2 %
  1996ב "סקר מייצג לאוכלוסיית ארה

Medical Expenditure Panel Survey 
Yussman et al. Ambul Pediatr 2004

?עד כמה ילדי� משתמשי� ברפואה משלימה

אוסטרליה, מלבור� % 51    בריטניה, ווילס 41%
)       בשנה האח רונהCAMשימוש (

ראיו נות ב בתי חול י� 
  Cincotta et al. Arch Dis Child   2005



54 %
 שימוש בשנה האחרונה

2003ב  "ארה, בוסטו�
Chan et al. J Dev Behav Pediatr 2005  

89 %
)אמריקאי!הורי	 ממוצא ספרדי או אפרו(

ב"ארה, יורק!ניו, ברונקס
Braganza et al. J Asthma 2003  

46 %
שימוש נו כחי א ו ב עב ר 

בר יטניה ,  לייקסט ר
Johnston et al. Br J Dermatol 2003  

?עד כמה ילדי� משתמשי� ברפואה משלימה
Atopic dermatitisADHD

67 %
 שימוש נוכחי או בעבר

2005אוסטרליה  , מלבור�
Sinha et al. J Paediatr Child Health   2005

Asthma

31%  
משתמשי�  �מהלא

מתכווני � לנסות 



ילדי� ע� סרט�
49 %

שימוש משלי� בחודשיי� האח רוני�
שאלוני	 במחלקה אונקולוגית

2005קנדה  , בבית חולי	 בקוויבק
Martel et al. Pediatr Blood Cancer 2005  

% 35רג שי �טיפול רוחני
33%טיפול פיסי 

20%ויטמיני� /הומאו פתיה /צמחי�

?עד כמה ילדי� משתמשי� ברפואה משלימה



? במה נפו� שימוש–רפואה משלימה בילדי� 

ילדי� במרפ אות ראשונית 
% 50ויטמ יני�  /טיפול תזונתי

 �% 40רפואת צמחי
Ottolini et al. Ambul Pediatr 2001 Washington DC, USA 



Atopicילדי� ע�  dermatitis

% 43רפואת צמחי� סיני ת 
 �% 41רפואת צמחי
% 35 הומאופתיה

Johnston et al. Br J Dermatol 2003  U.K. 

? במה נפו� שימוש–רפואה משלימה בילדי� 



 מ המ שת מ שי� 43%
ביותר  

משיט ה   
אחת 

ויטמיני��מולטי
C ויטמי� 

הגבלות תזונתיות 
צמחי� 

הומאופתיה
כירופ רקטיקה

נטורופתיה
ארומתר אפיה 

'מסז

מחלקות ילדי	 בבית חולי	
אוסטרליה, מלבור�

Lim et al. J Paediatr Child Health

2005 
 



�? הורי�   המשת משי�  ברפואה מש לי מה/מה מאפי י�  ילדי

: מאפייני� של ה מש פח ה
 � שנ י� 31> גיל א

זהות דתית 
הורה מהגר 

שימוש של הורה ברפואה מ שלימ ה 
)המנבא האמי� ביותר(

Sawni-Sikand et al. Ambul Pediatr  .2002  Detroit, USA

: מאפייני� של הילד
 שני� 5> גיל 

ביקור במרפ אה 
עקב מחלת הילד 

שימו ש קבוע  בתרו פות 
כ רונית/מחלה  פעילה

  ילד לא מחוס�
)או מחוס� חלקית(

מרפאת הוראה  
 לנטורופתיה' בקולג

Wilson et al. Pediatrics 2005
  Toronto, Canada



ילדי� במרפ את הוראה  
לנטורופתיה' בקולג

חולשה עייפות של 
הילד

2005קנדה  , טורונטו
Wilson et al. Pediatrics 2005  

�?  הורי�  פוני�  לרפואה משלי מה/              מדוע ילדי

חולי� �מחלקות ילדי� בבית 
לקד� בריאות כללית

מחלות קור
2005אוסטרליה  , מלבור�

Lim et al. J Paediatr Child Health 2005  

ADHDהורי	 לילדי	 ע	 

"טבעי"טיפול 
יותר שליטה 
על הטיפול

2003ב  "ארה, בוסטו�
Chan et al. J Dev Behav Pediatr 2005  

בעיות נשימ ה 
סיבה שכיחה לפנייה 

23% בעיות עור
17% בעיות עיכול

% 15 הפרעות בהתנהגות



�ה/ילדי� מספרי�  לרופא/הא� הורי
?על שימוש ברפואה משל ימה 

מספרי�לא מספרי�

? מה קובע ילדי� ע� אסטמה
דווחו לרו פא הר אשוני   18%

יורק �ניו ,  ב רונקסמרכז  ב ריאות  עי רוני  
2003  

דוו חו לגו ר� המב טח  12%
1996ב "סקר מיי צג לאו כלוס יית א רה

2004 

 מעונייני� לדבר על כ" ע � הרופא 81   %
                   במר פא ת ילדי� ראשונית

   עשו זאת 36%                                         רק   
1998ב  " ארה, DC                    וו שינגטו �     

ח" דווחו לרופא הילדי� בבי35%
נדיר תיעוד נדיר תיעוד 

של שימוש ברפואה מש לימ השל שימוש ברפואה מש לימ ה
ברישו� רפואי של רופאי� ואחיות ברישו� רפואי של רופאי� ואחיות 

2005ראיו נות ב בתי חול י�  בב רי טניה ו באו סט רליה  

ילדי� ע� סרט�
 דווחו59%

צפו� ק רוליי נה
2003ב " ארה

ילדי� ע�
 ADHD

  דווחו64%
ח   במלב ור� "בי

2005אוסט רליה  



? קונבנציונאל י�מה ציפיות ה הורי� מהטיפו ל הלא 

? הא�  טיפול  מש ל י�
?                                           משולב

51%  

Atopicמההורי� לילדי� ע�  dermatitis 
מעונייני� בשילוב
66%  

סברו שטיפול מ שלי� צרי" להיכלל 
NHSבסל 

בריטניה, לייקסטר
Johnston et al. Br J Dermatol 2003  



, , י  מטפל ברפואה משלימהי  מטפל ברפואה משלימה""במידה וילד� מטופל עבמידה וילד� מטופל ע
??הא� חשוב שהרופא ידע על כ�הא� חשוב שהרופא ידע על כ�

94%קונבנציונאליות       
81%מרפאות משלימות  

))המטפל בילד�המטפל בילד�((באיזו מידה גישת הרופא באיזו מידה גישת הרופא 
 כלפי רפואה משלימה כלפי רפואה משלימה
??משפיעה על בחירת� בומשפיעה על בחירת� בו

56%במידה מועטה  �בכלל לא
20%במידה בינונית                 

23% מאוד    רבה�במידה רבה



ת קשורת 

המשפחה/הא� רצויה תקשורת בי רופא הילדי�
97%?והמטפל ברפואה משלימה



אי
 רצוי שתיראהאי
 רצוי שתיראה
עבודה בצוות משות� של עבודה בצוות משות� של 

??רופא ומטפלרופא ומטפל

הרופא ראש הצוות
% 14      מ שלימות   32%קונבנציונאליות  

מעמד שווה לרופא ולמטפל
% 48      מ שלימות   29%קונבנציונאליות  

ראש הצוות נקבע לפי
מאפייני הילד ומחלתו

% 32      מ שלימות   32%קונבנציונאליות  
















