
  הביקור בבית יורי שטרן"
  סיור שהתחיל בנסיעה לעיר הבירה ירושלים

 בשעות מוקדמות של הבוקר
על מנת לחסוך שהיה בפקקים , המשיך במפגש עם צוות עמותת יורי שטרן בו מועסקים כחמישה אנשים ומתנדבים מעל 
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הבוקר הוא בוקר טו בשבט , כובדנו בפירות יבשים ובנוכחותו של פרופ צרני, שמענו קצת פרטים על בית חולים שערי צדק 

ועל הפעילות של העמותה בבית החולים , סיירנו במספר מחלקות בהן מתקיימת פעילות המתנדבים ונפגשנו עם אחדים 
  מהמתנדבים בזמן פעולה

מרת התכנסנו לשיח על חויות הבוקר ושמענו מפי המתנדבים על חויות היום וכן על משך וכמו המתנדבים בתום סיום מש
פעילותן בעמותה , התרשמתי שהמתנדבים/ות אוהבים את עשיתם והתרשמתי יותר שאלו מתנדבים שעושים זאת שנים 

  דביםמקסים בעיניי משום שכולם יוצאים נשכרים גם המטופלים וגם המתנ -שנים ברציפות  6-7חלקם 
את המשך הפגישה ערכנו בקליניקה של האגודה , שם תודרכנו על דרך הפעילות של האגודה , על הניסיון שרכשו עם 

רוני גלבוע ואני אישית למדתי עוד  -השנים ועל מחשבות לעתיד , צפינו בשיטת טיפול מגע שבוצע על ידי מנכלית האגודה
  משהו

והבנתי האישית היא שכן ירבו מרכזים כאלו בארץ ואני מאחלת שהבשורה בסיכום הועלו רעיונות ליום עיון משותף 
 תתפשט

 "ית לרפואה משלימה , כן ירבו .לנהנתי מאוד מהביקור ומברכת על פעילות ביקורי הבית של החברה הישרא
  

 אסנת שר
  
  
שערכה עצום בעיני,  מאד התרשמתי מהמערך הטיפולי בניצוחה של לנה שטרן והמסייעים בידה. זוהי פעילות טיפולית"

ומהווה תשתית לאינטגרטיביות כל כך חשובה לעתיד לבוא )כך אני מקווה לפחות(, בין הרפואה האלופאטית לשיטות 
 שונות ב"רפואה משלימה".....

  
 1999בספטמבר  9אני משמש כמנהל רפואי של "כללית משלימה" במרפאת מעוז אשר ממוקמת במרכז ירושלים מאז 

רפאה בירושלים שימשתי, לתקופה קצרה, כמנהל רפואי של מרפאה "משלימה" בראש העין. סניף זה )טרם פתיחת המ
 איננו קיים היום(....

  
במהלך שנות פעילותי נוכחתי לדעת כי ישנם תהליכים של "שיתוף פעולה" עם המערך של רופאי המשפחה/אורטופדים 

הנובעים ממשובים חיוביים מצד מטופלים, בנוגע להצלחת טיפול )מקצועות רפואיים אלו בעיקר, אם כי לא באופן בלעדי( 
בתחום זה או אחר, וכתולדה של כך, התחלה של הפנית מטופלים מצידם של הרופאים המטפלים )מספר מסוים של 

 רופאים(. ....
  

ופלים ברמה הקלינית/טיפולית מאד התרשמתי מחיוניותם של המטפלים המתנדבים ב"מרכז יורי שטרן" עבור המט
האונקולוגים. יחד עם זאת, עדיין התחושה היא של "בן חורג" במערכת הטיפולית בבי"ח שע"צ )היעדר חדר צוות קבוע, 

מידת שיתוף המטפלים בישיבות צוות לחשיבה אינטגרטיבית, חוסר שיתוף הפעולה עם מערך הרפואה המשלימה בבי"ח 
י בביה"ח, בטענת "טיפול פולשני", למרות שאני מסכים מאד כי שע"צ, ההיעדרות "הרועמת" של הדיקור מהמערך הטיפול

יש צורך במיומנות טיפולית גבוהה ע"מ להשתלב בטיפולים שמקבלים מטופלים אונקולוגיים, בכדי ליצור סינרגיזם טיפולי, 
 וע"מ שלא תהיה "הפרעה" וכו'(.

 פולי המרשים שהוקם בשע"צ ...."לסיכום אומר כי אני מאד שמח שהגעתי והתרשמתי מאד לטובה מהמערך הטי
 

 אילן מקובר
  
 
 הביקור היה מלמד ומעצים"

 נתן לי המון ידע מתוך נסיון על שילוב של רפואה משלימה בתוך המחלקות עצמם בניגוד למרכז נפרד
  הדבר הכי מדהים הוא לראות שרות גדול ומקיף המבוסס כולו על התנדבות של מטפלים מקצועיים

 יר לי מה ניתן לפתח וחידד אצלי את החזון לשרות המשלים בהרצוג )הנקרא היום מרכז רפואי אינטגרטיבי(הביקור הבה
  תודה רבה לך משה, ללנה שטרן, אורית ולכל צוות העמותה.

 ט״ו בשבט שמח
 "שתהיה שנה של צמיחה פריחה ובעיקר פירות מתוקים של עשייה משותפת לקידום רפואה אינטגרטיבית בישראל!

 
 יקיר קאופמן

  

 


