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  מאמרים   אודות המכללה   דף הבית 
 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 המכללה האקדמית בוינגייט מסייעת לכנס בביה"ס לרפואה באוניברסיטת ת"א

  

לאפריל כנס בנושא  17 –הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת ת"א קיימה ביום רביעי ה 
רפואה יקיר, מרכז הקורסים ל-"ר שגיב בןרפואה משלימה. המרצה המרכזי בכנס זה היה ד

במכללה האקדמית בוינגייט במדי ווין, בית הספר לרפואה משלימה  משלימה לבעלי חיים
זימון זה להרצאה בבית הספר לרפואה מהווה אות  מזה עשור שנים. וינגייטבמכללה האקדמית ב

 כבוד לפעילות קורסי הרפואה המשלימה לבע"ח במכללה שלנו.

סדרת ההרצאות במפגש זה הייתה בעיקר מופנית לרופאי המשפחה, רופאים עמם אנו נפגשים   
ים הם יומיים, ולעית-בקופות החולים. השונות. רופאים אלו מאבחנים ומטפלים בנו בחיינו היום

נסמכים ומפעילים מערך עזר של מעבדות רפואיות וצוותי מומחים שונים בתחומי עולם הרפואה. 
בכדי להיות מסוגלים להפעיל מערכי עזר אלו חייבים רופאי המשפחה להכיר ומקרוב את פעילות 
המעבדות והמומחים השונים. אחד מתחומי המומחיות שרופאי המשפחה מפנים אליו הוא תחום 

ועוד.  יות של רפואה משלימה ובה נמצא דיקור, כירופרקטיקה, צמחי מרפא, הומיאופתיה המומח
מטרת הכנס הנוכחי הייתה הכרות רופאי המשפחה עם תחומי הרפואה המשלימה בכדי שהם, 

רופאי המשפחה, יוכלו להפנות אותנו החולים למומחים השונים בתחום זה לפי הצרכים 
 הרפואיים.

וטרינר להרצות בכנס זה? אחת -יקיר מהמכללה שלנו והוא רופא-שגיב בן ומדוע הוזמן ד"ר  
בו. ומהי -מהבעיות המרכזיות הקיימות בעולם הרפואה היא תופעת הפלצבו, או תופעת האין

התופעה הזו? החולה "רק מלראות את הרופא" מחלים, או לעיתים הרופא נותן לחולה "תרופה 
 –והחולה גם כן מחלים. התופעה איננה זניחה ופועלת ב שאין בה ולא כלום" לבד ממעט סוכר, 

מהמקרים הרפואיים. אז כיצד ידע הרופא וצוותו שמה שהוא עושה זה  40%ולעיתים עד  25%
רפואה אמתית ולא רפואה שאין בה מאומה? מדוע לא לומר שבעצם רפואה משלימה פועלת אך 

יה"ס לרפואת אדם בחר היה לומר ורק על תופעת הפלצבו ובעצם אין בה מאומה? הפתרון שב
הכלב מלראות את הוטרינר  –שבטיפול בבעלי חיים התופעה לא קיימת כלל, ואולי אפילו ההפך 

אפילו יותר מפחד ולבטח לא יחלים כי ראה את הרופא. באם רפואה משלימה עובדת באמת 
ם לפני הרופאים יקיר סקר מקרים רפואיי-בחיות, אחת כמה וכמה שהיא עובדת בבני אדם. ד"ר בן

המשתתפים בכנס, מקרים בהם כלבים, חתולים וסוסים מגיעים לטיפול צוותי התלמידים בקורסי 
הרפואה המשלימה לבע"ח במכללה, וזאת בפיקוח הישיר של מורי הקורס. הרופאים בכנס ראו 
סרטים בהם חיות משותקות מגיעות לטיפול, ולאחר מספר טיפולים של תלמידי הקורס חוזרות 

ללכת ולתפקד נורמלית. בכך קיבלו עשרות הרופאים המשתתפים בכנס גושפנקא שרפואה 
בו, ומצד שני קורסי הרפואה המשלימה לבע"ח במכללה -אין-משלימה פועלת ואיננה רפואת

האקדמית בוינגייט ומדי ווין קיבלו גם הם גושפנקא וזאת מאחד מהגופים הרפואיים המרכזיים 
 בארץ..
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