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  מתוך כל נושא.אחדות דוגמאות  צגולהלן יו .בתחומים רבים עוסקיםהומאופתיה תחום המחקרים בה
מספר משתתפים גבוה, איכות רנדומיזציה, איכות קבוצת  :איכותם המחקריתשל נו ביצו המובאים מחקריםהתקצירי רוב )

  (.ועוד Kleijnen (1991)> בסקירתו של 70%סה"כ ממוצע ניקוד איכות )הצגת הנתונים, איכות  ,הביקורת
 רגומי מחקרים שלמים בעברית וכן רשימת ספרות מובאת בסוף מאמר זהגים כמה תצמובנוסף 

 

 מחקרים קליניים מבוקרים )עם בני אדם( – 1.1
 

  Reilly et al. (1989), Is homeopathy a placebo response? Controlled trial of homeopathic 
potency with pollen in hayfever as model.  

של  והשפעתבחן את ההיפותזה לפיה הרכבים הומאופתיים הם אינבו נבדקה בניסוי אקראי, מבוקר וכפול סמיות. מודל המחקר 
 חולים הסובלים מקדחת השחת.  144על  ח"פ( של)תכשיר הומאופתי שהוכן מפולן 

 עצמיהבניקוד שנתן הרופא המטפל ובניקוד  ,סטטיסטית , מבחינהקבוצת הטיפול הראתה הפחתה משמעותית .חיובית תוצאה:
יכולה עדות התומכת ברעיון שפעולת אינבו לבדה  מצאהלא נבמחקר  .לחומרת הבעיה. כמו כן ירדה לחצי צריכת ההיסטמין

 סביר את התגובה הקלינית להכנות ההומאופתיות. לה
 

          Reilly et al. (1994), Is evidence for homoeopathy reproducible? 
השפעת אשר הראו כי  ,ם שנעשו בשני ניסויים קודמיםילחזור על תוצאות מחקרים הומאופתי אפשר, האם ןמחקר בחה
 הומאופתיה שונה מאפקט אינבו. מודל המחקר היה שוב אימונוטרפיה.ה
טיפול אימונוטרפי בהכנה הומאופתית וקיבלו לאקרית הבית, נבחרו אקראית אלרגים ית, רובם אסטמה אלרגמ הסובליםאיש  28

 dailyאותו נהגו לקבל. מדדי התוצאה היו שמשלים לטיפול הרגיל כאו אינבו זהה. הטיפול ניתן , של האלרגן הספציפי שלהם
visual analogue scale  .של עוצמת הסימפטומים 

(. P=0.003שבועות ) 8תחילת הטיפול ונמשך למן הומאופתית ניכר תוך שבוע האימונוטרפיה הלטובת הבדל בניקוד התוצאות: 
לטובת טיפול הנוטות האם החזרה על התוצאות "עמידות ברונכיאלית. המאמר מסכם: בבתפקודי נשימה ו צפונטיות דומות נ
יצר תוצאות חיוביות ישל ניסויים קליניים בכלל ל הטיילנהוכחה זוהי מעבר לאינבו, או שמא שהיא  ולההוכחה לפע אהומאופתי הי

 שגויות?"
 

          Ferley et al. (1989), A controlled evaluation of a homeopathic preparation in the treatment of 
influenza-like syndrome. 

מחלות דמויות שפעת. המחקר נערך של פול בסינדרום לבדוק את יעילות ההכנות ההומאופתיות בטישנועד ניסוי קליני מבוקר 
 מסוגשפעת של חיסון נגד סטנדרטית הומאופתית הכנה נעשה באמצעות בחבל ליון, צרפת, בזמן מגפת שפעת, והטיפול 

Oscillococcinum.  מהחיסון הוכן-Anas Barbarine Hepatis and Cordis Extractum HPUS  200במיהול שלC  על לקטוז
המטופלים דיווחו מדי יום על  (.באופן אקראי וכפול סמיות)הופנו לקבוצת הביקורת  241-ו ,מקרים קבלו טיפול 237ז. וסכרו

כטמפרטורה רקטלית הוגדרה של סימפטומים לבביים, שיעול, נזלת ועייפות. החלמה  העדרםאו  םנוכחותעל טמפרטורת גופם ו
 מים מובילים.סימפטו 5עלמות מוחלטת של יהכו C37.5°-נמוכה מ

  הביקורתקבוצת שעות היה גבוה יותר בקבוצת הטיפול לעומת  48המקרים שהחלימו תוך  שיעורתוצאות: 
אך הן קוראות לעוד  ,(. המאמר מסכם: "התוצאות אינן ניתנות להסבר בתחום הידע הקייםP=0.03, 10.3%לעומת  17.1%)

 מתוכננים ומבוקרים היטב". תניסיונו
 

         Wiesenauer & Gaus (1985), Double blind trial comparing the effectiveness of the homeopathic 
preparation Galphimia potentisation D6, Galphimia dilution, 10-6 and placebo on Pollinosis. 

הומאופתי חומר שהוכן באופן  ו שלשפעתנבחנה ה Pollinosis-מתנדבים הסובלים מ 164 עם ,בניסוי מבוקר, אקראי וכפול סמיות
. משך הטיפול (הומאופתיהוכן באופן כלומר לא )ער ושדולל כנ"ל אך לא נלאחר אותו חומר לעומת השפעת  ,Galphimia D6-מ

  .שבועות 5-הממוצע היה כ
השפעה לעומת  ,ופתיהומאכאשר החומר הוכן באופן ה ברורה לשיפור ינטי נראתהמובהקות סטטיסטית, אך  מצאהתוצאות: לא נ

 34) 71%עיניים נצפה שיפור של הקשורים ל םבסימפטומימיהול ללא ניעור(. שקיבלה ה )יהשניהדומה לקבוצת אינבו בקבוצה 
שיפור בקבוצת  55%-ו ,( בחומר שעבר רק דילול55מתוך  27) שיפור 49%בחומר ההומאופתי, לעומת ( מקרים 48מתוך 

המחקר מסכם: "המחקר מראה כי ניתן לערוך מחקרים קליניים  .יהיים נזלתיים הראו אותה נט(. סימפטומ58מתוך  32הביקורת )
 ,וכן ניתן להבחין בהשפעה של חומרים שעברו דינמיזציה לפי השיטה ההומאופתית ,מבוקרים היטב לתכשירים הומאופתיים

 לעומת חומרים שעברו דילול בלבד."
 



         Brigo and Serpelloni (1991), Homeopathic treatment of Migraines – A randomized double blind 
controlled study of 60 cases. 

תכשירים  8-טופלו באחד מממיגרנות סובלים אנשים ה 60גרנות. יהניסוי נערך במטרה להעריך את יעילות הטיפול ההומאופתי במ
במרווחים של שבועיים. החולים הופרדו אקראית  ,פעמים 4 ,(10-60-לאחד  )דילול C30במיהול של  אפשריים הומאופתיים

 חודשים. 4ביקורת, והערכת התוצאות נעשתה לאחר חודשיים ולאחר לקבוצת לקבוצת טיפול ו
סטטיסטית מבחינה . בקבוצת הביקורת נצפתה ירידה משמעותית מבחינת אפיוניהןהקבוצות היו הומוגניות  שתיתוצאות: 
 4אחרי ימים בממוצע  6.7-ול ,ימים בממוצע אחרי חודשיים 7-ל 19.9-מיגרנה ירד מהמשך  :התקףהשך מבוהמיגרנה  בתכיפות
ימים  18.6-מ ייתההבמשך התקף המיגרנה (. בקבוצת הביקורת, הירידה Friedman test=31.5; P<0.00001, n=30חודשים )

חדלו להשתמש  יםשנא 20 ,(. בקבוצת הטיפול.non sigחודשים ) 4אחרי ימים  17.9-אחרי חודשיים ולימים  17.5-בהתחלה ל
 . להשתמש בתרופות אנשים חדלו 2 –בקבוצת הביקורת  ;חודשים 4בתרופות לאחר 

 ,המחקר לשיטה ההומאופתית תתוך התאמ ,מחקר זה ייחודו בשינוי המודל המחקרי הקלאסי של "תרופה אחת לבעיה אחת"
 מבלי לפגום באיכות המחקרית.

 

  Jacobs et al. (1994), Treatment of acute childhood diarrhea with homeopathic medicine: A 
randomized clinical trial in Nicaragua. 

ניסוי קליני אקראי וכפול סמיות נערך בניקרגואה  1991-בתינוקות בעולם. ת תמותהמובילים ל םגורמיהאחד  אשלשול אקוטי הו
טיפול קיבלו ילדים  81שניתן לשתי הקבוצות(.  ,תהתייבשולי מקובל נגד א)בנוסף לטיפול אור אינבו עםשהשווה טיפול הומאופתי 

 ימים. 5, ונערך מעקב יומי למשך אינבואו  (קלאסי)הומאופתי שהותאם אישית לכל ילד 
ר כמספר הימים ( במשך זמן השלשול )מוגדP<0.05סטטיסטית )מבחינה תוצאות: בקבוצת הטיפול נצפתה ירידה משמעותית 

 72לאחר  ,במספר היציאות ליוםו לפחות(יומיים למשך  ,3-מתחת ל למוצקות ביום יורד א-שמספר היציאות הלאעד שחולפים 
כדאי לשקול ו ,ילדיםאקוטי אצל טיפול בשלשול לתחילת הטיפול. מסקנתם היא כי "טיפול הומאופתי יכול להיות שימושי אז שעות מ

 ה".המשך בדיקה של טיפול ז
 

 (וטרינריה)מחקרים קליניים מבוקרים  – 1.2
סיכוי בהורדת הבעלי חיים הוא ל מחקרים ע נם של. יתרוin vitro-ו in vivoהשפעה של טיפול הומאופתי את המחקרים אלו בדקו 

 לאפקט אינבו.

           Day (1984), Control of stillbirth in pigs using homeopathy.  
ממליטות קיבלו טיפול בהכנה הומאופתית של  10 .המלטה של גורים מתים מתוך שגרהאחוזי דק את ניסוי מבוקר ב

Caulophyllum 30Cעברה כל טיפול. החיות  א. הטיפול ניתן במזון לפני ההמלטה. ההשוואה נערכה עם קבוצה זהה בגודלה של
 אך הטיפול ניתן ללא סמיות. ות,חולקו אקראית לקבוצ

סטטיסטית בהמלטת מתים בקבוצה שקיבלה טיפול הומאופתי. מאוחר יותר קיבל כל מבחינה רידה משמעותית תוצאות: ניכרה י
חודשיים לאחר הפסקת הטיפולים.  14.9%-לה עלשב וו, 2.6%-ל 20%-מ מתים בעדר ירדהואחוז המלטת  ,פוליהעדר את הט

 עבודה זו.ראוי לחזור על התוצאות מראות כי 
 

  Williamson et al. (1995-6), A study using Sepia 200C, given prophylacticaly postpartum to 
prevent anoestrus problems in the dairy cow.  

 ,לשיפור ערכים של ולדות בריאים בהמלטות ,(Sepia) תהומאופתיאמצעות תרופה ב ,המחקר בדק באופן דומה טיפול בפרות
 בחיים וירידה בתמותה.שיעור הוולדות שנשארו ביה ילעומת אינבו. התוצאות הראו על

 
 
 

  In-vitro  ניסויי מעבדה, תאים ופעילות אנזימטית  –1. 3.
  Candler E. et al. (1994), The effect of highly diluted agitated Thyroxine on the climbing 

activity of frogs. 
על שינויי  ,בהכנה ובמיהול הומאופתי ,טירוקסיןת נבדקה השפע מחקר. בעל מורפוגנזה של ראשני צפרדעיםמעבדה מחקר 

יה י( על הנט1:10/60נבדקה השפעת טירוקסין שניתן בדילולים גבוהים ביותר ) .התבגרות של ראשנים במעבדהעל התנהגות ו
חוצה. המיהול, שהוכן לעזוב את המים ולטפס ה ,טירוקסין( ידי-לבסוף שלב המטמורפוזה )שלב הנשלט ע ,הטבעית של ראשנים

 מים.  :קורתיב. קבוצת ה, הוסף למי האגן של הראשניםובדילול הנ"ל הספרות ההומאופתית תוךלפי הנחיות מ
קבוצה שקיבלה טירוקסין במיהול בכי פעילות הטיפוס  והרא ,ראשוניהמחקר העל תוצאות  וחזרר שא ים,תוצאות: הממצא

. בהמשך, כאשר הופעל הטירוקסין תהביקורלעומת קבוצת  ,סטטיסטית(נה מבחיהומאופתי קטנה במידה רבה )משמעותית 
 .ביציאה מהמים עיכוב חל גם אצלה, תהביקורהמהול על קבוצת 

 
 
 



  Harish G. & Kretschmer M. (1994), Smallest Zinc quantities affect the Histamine release from 
mast cells in the Rat.  
במנות הומאופתיות, על מניעת שחרור היסטמין מתאי מאסט. אבץ לחולדות,  מתן אבץעה שיש להמחקר בדק את ההשפ

 7-לית בא( רוסס על לקטוז וניתן אורD4, D6 ,D12שהוכנו בשיטה הומאופתית של ניעור ודילול חליפיים )בריכוזים של  במיהולים
לאחר שעות  24. שימשו כקבוצות ביקורת ה לקטוז בלבדטיפול וקבוצה שקיבלקיבלה לא שקבוצה  .פרטים 6מנות לקבוצות בנות 

-ואלו נבדקו ב ,בודדו תאי מסט לא מעוררים ,מתוכם .ים בגלוקוז הפרין בופרי, מוצו תאי מסט פריטוניאלנההאחרוהמנה מתן 
PIPES  הסטמין במדידה פלואורומטרית.  לשחרורבופר 

תאים של חולדות מאשר ים כנ"ל הראו שחרור היסטמין גבוה יותר תוצאות: תאי מסט של חולדות שטופלו באבץ במיהולים גבוה
 ;<0.01P)הראה אפקט קטן יותר, אך עדיין ניכר ומשמעותי  D12(. מיהול <0.001P) D6-ו D4 , במיהולים שלבקבוצות הביקורת

t-Test.) 
השפעה ברמה התאית על  נמצאה מסקנה: למיהולים בריכוזים נמוכים, שהוכנו בשיטה הומאופתית של דילול וניעור חליפיים,

פריטוניאלי -דיווחו על עירור תגובה חיסונית תאית אצל עכברים שטופלו קודם בטיפול תוך .Bastide et alגם שחרור היסטמין )
 .של אינטרפרון( 10-10X8במיהול של 

 

 Oberboum et al. (1992,)  וה.גב מתן סיליקה במיהוללאחר מהירות החלמה מפצעים אצל עכברים 
Sillica  על מהירות התרופה  נבחנה השפעתבמחקר זה . מסוג מסוים בהומאופתיה להחלמת פצעים קשורהבהכנה הומאופתית

אשר  חוט מתכת דנטלינוקבו חורים באמצעות באוזני עכברים. באוזני עכברי מעבדה באופן מכני החלמה של פצעים שנגרמו ה
ם מיי 4-20למשך  ההשתיי. התכשיר הוכנס למי כל אחתעכברים  10בנות בוצות ק 4נבדקו  .כדי לגרום איריטציהבאוזן הושאר 
 ביקורת של סליין(, וגודל החור נמדד כל יומיים.קבוצת )מול 

( והחלימו מהר יותר P<0.05-0.001חורי האוזניים של עכברים שטופלו בסיליקה היו קטנים ) ,ניסיונות 11מתוך  7-תוצאות: ב
 קפלן. החולים-תהאפקטים הריפויים גברו ככל שהמיהול היה גבוה יותר. המחקר נערך בבי מאלו שטופלו עם סליין.

 

 סקרים בארץ ובעולם הבודקים שימוש בהומאופתיה  - 1.4

 Eisenberg et al. שלושהכי אחד מתוך כל  ,1990שנת לאומי שנערך בארה"ב בטלפוני סקר על סמך  ,1993שנת ב טוענים 
המשתמשים . בשנה האחרונה למחקר, תקונבנציונליובלתי הטיפול השיטות  16לפחות אחת מתוך בש נשאלים מדווח על שימו

. הפניות העיקריות היו לביקור 27.60$בעלות ממוצעת של  ,טיפולקונבנציונלי לצורך -פעמים אצל מרפא לא 19ביקרו בממוצע 
 425-בכ ךהפניות הוערך כל פעמים בשנה. ס 6 :ממוצעב – מהנשאלים פנו גם להומאופתיה 32%בעיות כרוניות. צורך טיפול בל

 רופאי משפחה.מיליון ביקורים אצל  388, לעומת םקונבנציונלייטיפול לא  אצל נותנימיליון ביקורים 
 

 G. Easthope איגוד  .יה בשימוש ברפואה משלימה באוסטרליה ועל תגובת איגוד הרופאים לנושאיעל על 1993שנת מדווח ב
הממשלה אכן נענתה לדרישה והזרימה ו ,רפואה המשלימההפסיק את התמיכה הממשלתית בל ( דרשAMA)וסטרלי הרופאים הא

צרכני הטיפול הרפואי אינה  ם שלתגובתעם זאת,  בלבד. תהקונבנציונליהיו מכוונים לרפואה מונעת לרפואה ם שמשאביהאת 
ינטשו דרישה זו, לא ייענה ל יהקונבנציונלכי אם הממסד  לרפואה המשלימה. הכותב טועןעוברים מתחשבת בכך, ויותר אנשים 

 לר"מ לפי בחירתם.ויעברו את הרפואה הקונבנציונלית אנשים ויותר יותר 
 

 Fisher & Ward אקופונקטורה, הומאופתיה, בעיקר רופה, ישימוש נרחב ברפואה משלימה באעל  1994שנת מדווחים ב
מהציבור על נכונות  60%בלגיה הצהירו ב. בהולנד ולר"מ שה ציבורית הולכת וגדלהדרי, ועל מניפולציות ידניות ופיטוטרפיה

במערך  הרפואה המשלימה ינים בשילובימהציבור מעונ 74%בבריטניה ו ,תשלום לביטוח הרפואי עבור רפואה משלימההוסיף ל
 הבריאות הלאומי. 

בדנמרק  ,56%בבלגיה  עור הצורכים הומאופתיה הוא:שי מתוכםורפואה משלימה,  כיםיה צורימכלל האוכלוס 30%-כבממוצע, 
גבוה באירופה הוא  over the counterשיעור השימוש בתרופות הומאופתיות . 15%ובשבדיה  32%בצרפת ובהולנד , 28%

 פיקוח על רמת הטיפול המשלים.לויסות ויש לואת החשיבות שמדגיש המאמר  ,מאוד. לאור ממצאים אלו
 

 Swayne  רופאים 184. המטפלים גם בהומאופתיהבבריטניה מגזר הבריאות הציבורי מתוך רופאים  600 1989בשנת סקר 
שבוע בהטיפולים שנתנו פניות לטיפול הומאופתי ועל מספר דיווחו על מספר ה רופאים 73שיתפו פעולה עם עורכי הסקר, ומתוכם 

ללא  ,טופלו בהומאופתיה בלבד 90%-מתוכם כוך שבוע, מכלל הפניות( ניתנו תו 30%-טיפולים הומאופתיים )כ 7,218מסוים. 
בעיות גניקולוגיות, והחל מבעיות נשימה, בעיות פרקים, בעיות עור  :בעיותרחב של מגוון הטיפול ניתן ל .צורך בהתערבות נוספת

עי מיליון ייעוצים כשלושת רבמדי שנה מתקיימים כי  ,עד מצבי חרדה ופוביות. המאמר מעריךותסמונת העייפות ודרך מיגרנות 
 ערבים דרישה להומאופתיה, ואין להתעלם מכך. רפואיים המ  

 תרופותם לכי רופאים המטפלים בהומאופתיה נתנו פחות מרשמיהוא דיווח,  1992שנת ב Swayneבמחקר ראשוני שערך 
 .נעזרו בהומאופתיהשלא  עמיתיםמשל  ךנמו ן של התרופותעלותך וכי ס ,תקונבנציונליו

 יו החולים במרכז הארץ -כי התלונות השכיחות בקרב מטופלי מרפאה להומאופתיה בבית 1996שנת יין ושינפלד מצאו בד ,פאר
דווקא בעיות נפשיות. שביעות  וולא ,(13.7%( ומחלות עור )16.7%(, זיהומים בדרכי נשימה עליונות )34.4%מחלות אלרגיות )

שביעות רצונם בתשובה לשאלה שבדקה את  "טוב מאוד"ציון נתנו את הפלים מהמטו 80%גבוהה ביותר:  המן הטיפול הייתהרצון 
שבגינה באו  העיקריתבעיה שיפור בכי חל מסרו  –שהגיעו עקב בעיות כרוניות נבדקים  –כמחצית הנבדקים ומגישת המטפל, 



מרפאה להומאופתיה לבין ונים להפלא נמצא הבדל בין בעיה העיקרית שבגינה פנו לטיפול, שינוי בכי חל לתחושה באשר . לטיפול
אך יש לרפואה הקונבנציונלית, כי הומאופתיה אינה מהווה תחליף  ,החולים. הכותבים מסכמים-החוץ של בית במרפאות םמטופליה

 הרפואה המקובלת.לצד לה מקום כרפואה משלימה 

 S. Gordon,  בבריטניה( הלימה )אחד מתוך ארבעכי לאור הדרישה הגוברת לרפואה משמסכם ואומר,  ,1995משנת בדיווחו, 
להפנות יותר ויותר רופאים מתחילים לספק טיפולים אלו בעצמם או העובדה שולאור של הפונים  רמת המרוצות הגבוההלאור 

צרכיו יבת לשקף את יהממסד המחוקק ח תהתייחסורפואי שולי.  ןענייכאל  "מלר סלהתייחעוד  אי אפשראת מטופליהם, אליהם 
 .וריהגדלווף להבין את התחום דח, ולכן יש צורך הציבורשל 
 

 
על פי קריטריונים נוירולוגיים ובחינות  ) ADHDהומאופתי שנעשה בברן בשווייץ בילדים הסובלים מחקר תקציר 

 המת'( תקופתיות של שאלון קונורס
 

Heiner Frei(1), Regula Everts(2), Klaus von Ammon(3), Franz Kaufmann(2), Daniel Walther(2), Shu-Fang Hsu-Schmitz(4), Marco 
Collenberg(4), Katharina Fuhrer(2), Ralph Hassink(5), Maja Steinlin(2) Contact Information and André Thurneysen(3) (numbers 
indicates the relevant research institute) 
 

 יה בטיפול בילדם ההיפראקטיבי. תפורקע: מספר גדל של הורים פונים לעזרת ההומא
התרופה( חלקית, והשני תצפית רפואית, מסיקים כי  שני פרסומים, אחד מהם מחקר עם אקראיות וסמיות )הסתרה של שם

 .ADHDמשפיע לטובה על מטופלים  תיטיפול הומאופ
 .ADHD-מטרה: לספק הוכחות מדעיות ליעילות הטיפול ההומאופתי ב

. לפני המחקר, שנעשה בתנאים מדעיים מחמירים DSMI-IVלפי  ADHD-שאובחנו כ 6-16ילדים גילאי  83משתתפים: 
ילדים אשר הפגינו  62מיות כפולה, פלסבו והצלבה(, הילדים טופלו בטיפול הומאופתי מותאם אישית. מתוכם, )אקראיות, ס
 ילדים לא היו כשירים למחקר. 13רס הגדול, הופנו למחקר. ובשאלון קונ 50%שיפור של 

שבועות,  6במשך  שבועות ופלסבו 6במשך  טיפול הומאופתיהנבדקים חולקו לשתי קבוצות, אשר כל אחת מהן קיבלה 
רס והמטופלים עברו טסטים נוירופסיכולוגיים. ולסרוגין. בתחילת המחקר ובסיום כל מחזור, ההורים מילאו את שאלון הקונ

 בסוף כל מחזור וכן פעמיים לאחר זמן רב. מולאו ונבחנו השאלונים 
כישורים קוגניטיביים כתפישה חזותית כוללנית, אימפולסיביות וחלוקת קשב השתפרו משמעותית נמצא ש ,במחקר מקדים

-ב היינו, נקודות( 1.67במהלך המחקר המוצלב, דרוגי ההורים היו נמוכים משמעותית )בממוצע  בטיפול ההומאופתי הגלוי.
 במחקרים לאחר זמן רב. 12-מאשר בעת הטיפול בפלאסבו. הניקוד עלה ל ההומאופתיבעת הטיפול  67%

, במיוחד בתחום התפקודים ההתנהגותיים ADHD-מסקנה: המחקר מציע ראייה מדעית ליעילות הטיפול ההומאופתי ב
 והקוגניטיביים.

 
 המעורבים במחקר  שמות המוסדות

 SAHP -. האגודה לרופאים הומאופתים בלוצרן שווייץ =1
(1)    Swiss Association of Homeopathic Physicians SAHP, Lucerne, Switzerland 

 ביה"ח האוניברסיטאי "אינזל", ברן שווייץ –לנוירולוגית ילדים  `. המח2
(2)       Division of Paediatric Neurology, University Childrenrsquos Hospital, Inselspital, 3010  Berne, 

Switzerland 
 הומאופתיה, ברן שווייץ –ה המשלימה . חברי איגוד הרפוא3

(3)  Kollegiale Instanz für Komplementärmedizin (KIKOM)/Homeopathy, Imhoof Pavillon, Inselspital, 
3010  Berne, Switzerland 

 ית ומדעי האקטואריה )חשבון(, אוניברסיטת ברן, ברן שווייץט. המח' למתימטיקה סטטיס4
(4)        Department of Mathematical Statistics and Actuarial Science (IMSV), University of  

Berne, Berne, Switzerland 
 . המרכז לקידום התפתחות ושיקום נוירולוגי של הילדים, ביין, שווייץ5

(5)  Zentrum für Entwicklungsförderung und pädiatrische Neurorehabilitation, Bienne, Switzerland 
 (הניה סימון :מאנגלית מהרגית)
 
 

 סיכום
, ולכן אין מקום להמשיך חלקם ניסוייםו , חלקם קלינייםהנערכו בתחום ההומאופתיר שוסקרים אמגוון רחב של מחקרים קיים 

קליניים הים טיפולשל המהמחקרים מראה תוצאות חיוביות. ההשפעות החיוביות  גדולהומאופתי. חלק הלין על חסר במחקר לו
אינה ההומאופתי הטיפול כי השפעת  נהלטע, ולכן אין יותר מקום ואף בניסויי מעבדה שונות, בעיותבמגוון תחומים, בהודגמו 
 – המחקריםהמוגבלת של כמות העדיין בראשית דרכו, הן מבחינת אמנם אפקט אינבו. המחקר ההומאופתי נמצא אלא 

, אך והן מבחינת אחידות הגישה והשיטות המחקריות – לנושא סלהיכנהמוכנים  משאבים ומיעוט חוקריםממחסור בכתוצאה 
 יש כיום מקום להשקיע משאבים ולקדם מחקרים בתחום זה, על סמך המחקרים הקיימים.



 

רפואה משלימה בקליניקה קהילתית המיועדת לטיפול בסימפטומים הקשורים לגיל המעבר. מחקר תוצאות 
 . 2001ח סופי ". דו, שפילד, אנגליהוהערכת השרות

 
Kate Tomas, Pat Strong, Donna Luff, Claire Relton* 

 (2003, 12)מתוך זמנים הומאופתים  סיכום: מיכל יקיר
 

 רקע
רותים ייסד שיהמיועדת ל ,לשנתייםממשרד הבריאות השיג מלגה  , אנגליה,פואה קהילתית בשפילדהמרכז לר 1998-ב

רפיים דרך תהומאופתיה וטיפולים ארומלנשים הפונות למרפאה טיפולי ומציע  ,משלימה. השרות מופעל מאזהברפואה 
יבה זו או עזר מסיינן יכולות להשא ,לנשים)ללא תשלום(. השרות מיועד  מרפאת גיל המעבר במרפאה המרכזית בשפילד

רפיה הוכנסה לשרות ארומת היו מוצלחים(.לא ההורמונליים ים )לא מומלץ, לא רצוי או שהטיפולים אחרת בטיפולים הורמונלי
מעט כבר וכן כיוון שטיפול זה כבר היה חלק מהשרות שניתן. הומאופתיה הוכללה כיוון שישנן  ,עקב דרישה של נשים באזור

(. זהו תחום בו יש דרישה ניכרת להתערבות לא רפואית קונוונציונלית, 1יעילות הטיפול ההומאופתי בגיל המעבר ) עדויות על
 ומעט עדויות מדעיות לבסס עליהן החלטה של ממשל בריאותי. 

 
 מטרת הערכת השרות
ורופאה כללית, נועד  הומאופתית -ופט סטרונג  ,אחראית המחקר ,על ידי קייט תומס )*( 2001-הדוח, שפורסם כבר ב

 :להעריך
 .ה במרפאהחעד כמה הופעלו שיטות אלו בהצל .1
של סימפטומים המתוארים על ידי האשה ת מדידה מעד כמה הציעו טיפול מועיל. טיפול מועיל הוגדר כהפחתה בר .2

 בהקשר לגיל המעבר. 
  :בנוסף, ניסה הדוח להעריך

  .את הדרישה לשרות .3
 ו, כולל הנכונות של ההפניות. את יכולת השרות לפגוש דרישות אל .4
 את העלות לשרות הבריאות של טיפול ממוצע לחולה.  .5
 
 אור השרותית
 הממוקמת במרכז העיר. ,השרות ניתן במרפאת גיל המעבר בשפילד, בתוך מרפאת בריאות כללית -
 תושבות העיר יכולות לפנות למרפאה דרך הפניה מרופא המשפחה, אחות או ישירות בעצמן. -
 6מהמרפאה. נערכות  קום, ולפי שיקולם מופנות להומאופתם עם סימפטומים של גיל המעבר מופנות לצוות הרפואי במנשי -

דקות לפגישות מעקב. במשך כל הזמן הן נשארות בקשר עם  15-30-: כשעה לפגישה ראשונה, ותפגישות עם אותו ההומאופ
 הצוות הרפואי.

ומהלכו כמהלך כל טיפול הומאופתי  ,לכל אישה אינדיווידואליתהמותאם  ,אסיהטיפול ההומאופתי הוא טיפול הומאופתי קל
 (. ')כולל החלפת רמדי במקרה הצורך, שינוי פוטנצים וכו

 
 שיטות הערכה

שהופנו להומאופתיה או  ותהמטופלכל נערכה סקירה של שיטות איכותניות וכמותניות.  השרות הוערך בעזרת צרוף של
MYMOP] למצבםמילאו טפסי הערכה  ות(. המטופלN=77) 1999עד סוף  1998רפיה מאז אוקטובר תארומ

1
שאלון  - 

ואת השינוי , שהם החשובים ביותר תחושב תשמיועד להעריך את השינוי במדדים או הבעיות שהמטופל, תלמטופלתוצאות 
במהלך  כהא מערייאותם ה ,הים לגביימשמעותסימפטומים  2 תבוחר ת. המטופלהלגבי חומרת מצב תבתפיסת המטופל

)"הכי טוב"(  0-כל פריט כזה מוערך מהכללי.  האת מצבכה ובנוסף מערי ,לבצע ןמונעת מה ןפעילות חשובה שבעיית ,הטיפול
, והוקבלו לדף לפני תחילת הטיפול ובמהלך הטיפולהשאלונים ניתנו  .[ראה בהמשךלפרוט . )"הכי רע שיכול להיות"( 6עד 

 ותהשימוש בשאלונים אלו חשוב בהקשר למצבים כאלו, בהם מטופל. תלגבי מצב המטופל ל בתחילת הטיפולשמילא המטפ
בעזרת שאלונים הנורמלי.  ןלבעיות בתפקוד ןהגורמים לה ,דעה ברורה ביותר לגבי זיהוי הסימפטומים ותלהיות בעל ותעשוי

נקודת מבטו של המטפל נעזרה בראיון  השגתלקח מתוך התיקים. מידע נוסף נאלו הוערכה התגובה לטיפול ותוצאות הטיפול. 
 מעט, בינוני והרבה,  אך בנוסף מאפשרות הבעת דעה במילים(.  :כמו - מובנה למחצה )שאלון שהתשובות מוגדרות

דיכאון,  ,הנשים במחקר דיווחו על סימפטומים אלו: גלי חום, הזעות לילה, עייפות, בעיות שינה, כאבי ראש, כאבי פרקים ושד
 ות זיכרון, חרדות וחילופי מצב רוח קיצוניים.עצבנות, בעי

 
 תוצאות

רוב הפונות . והשאר הגיעו מתוך ידע של "מפה לאוזן" מכל המחוז (82%הגיעו מהפניה פנימית בקליניקה )המטופלות רוב 
 רפיה. נשים הוכללו במחקר זהתשהפנה אותן להומאופתיה או לארומ ,פגישה עם רופא במרפאת גיל המעברעברו קודם 

                                                 
1

 measure yourself medical outcomes patientsurvey- MYMOP 



סימפטומים של "גיל  3בתנאי שאכן הוערכו כסובלות מסימפטומים של גיל המעבר על ידי הרופא, ובתנאי שהיו להן לפחות 
(. הוכנה מראש רשימה של סימפטומים, כולל סימפטומים מקובלים של חסר באסטרוגן, Menopausal symptomsהמעבר" )

 ם, ירידה במצב רוח, הפרעות שינה, יובש וגינלי וירידה בחשק מיני.הזעות וגלי חום, דפיקות לב וסימפטומים לבביים אחרי
 ותשבועות. המטופל 6כל  -רפיה הביקורים היו שבועיים, בהומאופתיהתטיפולים מאחת השיטות. בארומ 6לכל הנשים הוצעו 

ה שעליה לקבל עוד אך נראה הי ,לסגת ממנו בכל זמן. אם מטופלת נעזרה בטיפול ותוהיו חופשי ,קיבלו מידע על הטיפול
 הסכמה של הרופא במרפאה.טיפולים, אלו ניתנו תוך 

  
 הפעלת השרות

"בהתחלה הרגשנו כמו מרכז לפינוי  :להיות ממוקדות י שנה עד שההפניות מהרופאים החלוחצדיווחו כי לקח כהמטפלים 
נו קריטריונים ברורים לגבי מי יתקבל אשפה, הפילו עלינו כל בעיה שלא יכלו לפתור באופן קונוונציונלי.... ועד שלא פיתח

שלשמו זימנו אותנו למרפאה". למרות שהרופאים הכללים לא שמחו כל כך  ,יכולנו לבצע את המחקרלטיפול אצלנו, לא 
 טריונים, היה ברור שצריך לערוך פרוטוקול ברור להפניות.ילצמצום הקר

, עדיין חשו שלא היה מספיק מגע כו בהם והעריכו אותםמבחינת אינטגרציה של השרות בקליניקה, למרות שהצוות חש שתמ
 פגישות צוות, או לפחות שיחה קצרה עם הרופא המפנה.  ותחסר ועם הצוות. הי שמי מתואםר

הפניות לחודש.  6קצב ממוצע של  -מטופלות הופנו  79הסקר נערך על כל המטופלות שהופנו בשנה אחת לאחת מהשיטות. 
ביקורים,  6)אם כי היו לא מעט שקיבלו מעל  להומאופתיה 4.6 -לחולה וכ 8.1רפיה היה תוממספר הביקורים הממוצע לאר

הופנו על ידי רופאי  4%-הפנו את עצמן ו 14%הופנו בתוך המרפאה,  82%-מתוכם, כ .(ביקורים 12והיו שהגיעו למעל 
(, או שפרשו 15%ן היו בטיפול )מהנשים השלימו את הטיפול בעת תקופת הסקר. השאר, או שעדיי 74%המשפחה שלהן.

 hמהנשים הופנו לטיפול הומאופת  65%(.  6%)
 
 
 

 שעורה נביטה של זרעיו( בהכנה הומאופתית Gibberellic acidחומצה גיברלית )
 

B Hamman
1
, G Koning, K Him Lok 

 : שרית לויוםסיכום ותרג
 

הקהילה  -, ולמרות זאת נבדקים אנושיים , נערכו עלכדי להוכיח את תקפותה של ההומאופתיהב רוב המחקרים שנעשו
ישירות ללא הסובייקטיביות  . השימוש במודלים צמחיים מאפשר התבוננות בתוצאותהתקפותהמדעית נותרה סקפטית לגבי 

לא עוד, אלה שמחקר בסיסי  הקשורים לאפקט הפלצבו, שהוא הביקורת העיקרית בשימוש בנבדקים אנושיים. ,והספקולציה
המודלים הפשוטים של  של ארוכות הומאופתיות.מסוג זה יכול להרים תרומה משמעותית להבנתנו את מכניזם הפעולה 
השפעה, שלא לדבר על הקלות בה ניתן להשיג \צמחים יכולים לאפשר להשגת מידע פשוט לגבי הבנת היחסים של טיפול
 קבוצות גדולות של דגימות שתהיינה בעלות משמעות בניתוחים סטטיסטיים.

ופתיה', המשלב חקלאות הומא-השימוש במודלים צמחיים בחקר ההומאופתיה יצר שדה מחקר חדש הקרוי 'אגרו
קיימת השפעה על גדילתם , שהוכנו באופן הומאופתי, מסוימות תמיסותלשנערכו כבר הראו שוהומאופתיה. מספר מחקרים 

לא לכך באפקטיביות של ההומאופתיה. הסיבה , כי אין תמיכה מחקרית רבה Scofieldשל חלקי צמחים שונים. לעומת טען 
ביצוע אופן דגם מחקרי לא מפותח, סביר יותר שהייתה נעוצה בההומאופתיה, אלא ל חוסר אפקטיביות שבהכרח  ההיית

רחב ומבוקר היטב, קר זה מבקש להציג מודל פשוט אך נמח  .הלקויסטטיסטי הניתוח ה -דיווח ובעיקר האנליזה, ההמחקר, 
בפוטנצים שונים של חומר הידוע  של מחקר בסיסי עם צמחים, המכיל סריות חוזרות של ניסויים על אותו מודל, תוך שימוש

 המחקר הינו בר חזרה והניתוח הסטטיסטי שלא מתוכנן מראש ומוקפד. כבר השפעה על צמחים.
 

 מבוא
( GAגיברלית )החומצה התגובה מסוימת. ל גורמיםהורמוני צמחים מיוצרים במקום אחד בצמח ועוברים למקום אחר, שם הם 

, אנזים amylase-, מספק את הגירוי לייצור GA -מקור ל ינוהש (embryo) הנבט-ממלאה תפקיד בתגובה כזו: העובר
נביטת מודל  שימששנים רבות  .וונצרך ע"י העובר הגדל והתפתחותלעיכול מזון הנשמר בתוך הזרע, האחראי  הידרוליטי

 של חומרי גדילה ליתלפעילות ההורמונ דוגמה קלאסית (,GA -)הצורה הנפוצה ביותר לשימוש מה GA3 -עם גרגיר השעורה 
 בטיפול בזרעים באופן אקסוגני, כדי שיהפכו לפעילים. GA3 -בדרך כלל משתמשים ב .בצמח

הומאופתי על  במיהול GAהשפעת  מחקר זה ביקש להדגים את השפעת ההכנה ההומאופתית של חומר עם מודל צמחי:
 3 -( הזרע, השתמשנו בחיוניותקשורה לאיכות ) של זרעי שעורה. כיון שנביטת הזרעים נבטהנביטה והתפתחות ה ישיעור

 . חיוניותטווח של  ותבלתי תלויות, המשקפ קבוצות זרעים
 

 ותשיטחומרים ו
 GA3פתית של וההכנה ההומא
בפרמקופיאה ההומאופתית הגרמנית.  5aבמים מזוקקים, כמפורט בשיטה  3-199cHהוכנו בטווח של  GA3פוטנצים של 
 (.1:99סימלים )יבסקאלה של פוטנצים סנט הוכנו 200cH -ו 30, 15, 4פוטנצים של 

 



 
 הטיפול

 ת, בינוניהגבוה: חיוניות של , מוכרים,ים שוניםטווחב - רצוי של נביטה קצבלכולם של שעורה,  קבוצות זרעים 3 -השתמשנו ב
התמיסות: מים  6-מ ת. הזרעים טופלו באח(ומהווה אינדיקציה לאיכות הזרע ,התבגרות מואצת חשובה להישרדות) .כהנמוו

GA3 0.5g1 מזוקקים )קבוצת ביקורת(, 
-1

, 4: (HGA3) הומאופתימיהול הפוטנצים של החומצה הגיברלית ב 4 -, או אחד מ
  . 200cH -ו 30, 15
 

 נתונים וניתוח סטטיסטי
  קצב הנביטה

טמפרטורה ב מיסות הטיפול,ת תאחמ 12.5ml-בעם נייר פילטר מלוחלח בצלחות פטרי לנבוט  הונחוזרעים פר טיפול  500
20של 

o
C  1נובטים ברגע שהשורש צץ והיה באורך של לשעות, כשזרעים נחשבו  4בחושך. מדידות נביטה בוצעו כלmm . 

 התפתחות הנבטים
הזרעים הועברו למצעי  שעות, שלאחריהן 24למשך  ,כמתואר לעיל ,בצלחות פטרי ספגו תמיסותזרעים פר טיפול  200

20בטמפרטורה של  ימים 6-רים בשקי פוליתילן, והושמו באינקובטור להנבטה לחים, סגו
o
C  בחושך. מדידות הנביטה

 ימים לאחר תחילת הספיגה, אז נמדדו אורכי הנבטים והשורשונים. הנתונים נותחו סטטיסטית כמתואר להלן.  7הסופיות נעשו 
 מחקרתוצאה במדדי ה

כמות זרעים שהצליחו לנבוט )להלן נביטה סופית(. ג.מדדי התפתחות  מדדי תוצאה עיקריים: א. קצב נביטה. ב. 3היו 
 הנבטים: אורך זרע וגבעול ומסה כללית של הנבט 

 הטיפול הסטטיסטי
 -הנביטה המצטברת כפונקציה של זמן. ה, שביטא את Gompertzתוח רגרסיה לפי משוואת נתוני הנביטה הועברו ני

coefficient of determination (r
2

 50% -)הזמן שלקח ל T50 -, ונוסחה נוספת חישבה את ה>0.98משוואות היה ( של ה
 vs GA3 vs HGA3 4cH vs 15cHהטיפול )התמיסות: ביקורת  סוגי x 3 6לפי נותחו  מהזרעים שנבטו לנבוט(. הנתונים

HGA3 vs 30cH HGA3 vs HGA3 200cH )x  איכות הזרע: גבוהה(vs  בינוניתvs )נמוכה. 
 

 תוצאות
  צב הנביטהקא. 

לא הבדלים מובהקים ל, הגבוה חיוניותאת קצב הנביטה של זרעי שעורה בעלי  הגבירוהמסחרי  GA3 -וה HGA3 -מיהולי ה
 HGA3, מלבד למיהולים לא הייתה השפעה מיוחדתקצב הנביטה  כהונמו חיוניות בינוניתבזרעים בעלי  .בין הפוטנצים השונים

4cH  - חיוניות-הנביטה של זרעים נמוכי הק את קצבבאופן מוב שהוריד. 
 

 נביטה סופיתב.
)כלומר את אחוז הזרעים שהצליחו לנבוט כל התמיסות ההומאופתיות הגבירו את אחוז הנביטה הסופית   HGA3 15cHמלבד 

 ותחיוניכרו השפעות מובהקות על אחוז הנביטה של זרעים בעלי י. לא נתבינוני חיוניותעם עד תוך זמן המחקר( של זרעים 
 .כהנמואו ו הגבוה

 
 הנבטיםהתפתחות . ג

 תובינוני הגבוה חיוניותזרעים בעלי מ יםנבטבמדידות, גדילה של גבעולי הנלקחו בחשבון בנפרד.  חיוניותהתגובות בין רמות ה
לא היתה  כהנמו חיוניותעם  זרעיםב(. 1)טבלה  מובהקלא היה  שהשינוי בהתארכות, למרות GA -ל תחיוביהראתה תגובה 

היו ארוכים באופן מובהק )לא מדולל(  GA3 -מזרעים שטופלו ב גבעולי הנבט -ש, בעוד HGA3 -פוטנצים של הלכלל תגובה 
 בהשוואה לקבוצת הביקורת.

בהק את שהגדיל באופן מו HGA3 15cH -, מלבד לHGA3 -פוטנצים של הרוב הבמונחים של אורך שורש לא נראתה תגובה ל
  (.1)טבלה  תבינוני רעים בעלי חיוניותאורך השורש של ז

בכל רמות  הנבטשהוכנו באופן הומאופתי הגבירו בצורה משמעותית את גודל )מסת(   GA3, תמיסות שלHGA3 30cHמלבד 
ה, כאשר זרעים הגבו חיוניותבזרעים בעלי  בטיפול HGA3היו מובהקים גם בפוטנצים של  (. ההבדלים1)טבלה  החיוניות

 והשורש( בקבוצה זו. הגבעולהארוכים ביותר )שילוב של אורך  הנבטים( הניבו את 200cHהגבוה ביותר ) שטופלו בפוטנץ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  חיוניותרמות שונות של  3 -השפעת הטיפול בזרעי שעורה ב: 1טבלה 

ת . קבוצ)ערך ממוצע( הנבטועל מסת ושורש  הגבעולאורך (, על 4cH-200cH) HGA3 מיהולים שונים שלו לא מהול GA3 -ב
 ללא טיפול. -הביוקורת הייתה 
 

HGA3 
200 

(n=200) 

HGA3 30 
(n=200) 

HGA3 15 
(n=200) 

HGA3 4 
(n=200) 

GA3 

(n=200) 
 ביקורת

(n=200) 
  

Length (mm) 
77a 75a 78a 77a 81a 73a* High Shoots 
55b 57ab 58ab 61a 62a 57ab Medium  אורך 
50b 51b 51b 52b 58a 52b Low הגבעול 
        

162a 156ab 162a 164a 154b 161ab High Roots 
152b 157ab 163a 154ab 152b 153b Medium  אורך 

143ab 150a 149a 149a 133b 147a Low השורש 
Mass (mg seedling

-1
) 

21.62a 20.07d 21.16b 20.47c 19.16f 19.58e High Seedlings 
20.67a 19.75bc 20.18ab 19.93b 19.15d 19.38cd Medium מסת 
38.89a 37.91ab 38.67a 38.35a 36.28c 37.03bc Low הנבט 

 
* Means followed by different letters within vigor levels, are significantly different at the 0.05 probability 

level. Analysis by least significant difference (LSD) procedure based on degree of variability around mean 
value. Letters indicate different groups; thus, 'a' indicates that the value is significantly different (P≤0.05) 

from 'b' and 'c'. 'ab' is not significantly different from 'a' or 'b'.   
 

 דיון
 קצב הנביטה

GA3 ו- HGA3שלמעשה נוסף לחומצה הגיברלית שקיימת ופעילה באופן טבעי בכול זרע נובט( חיצוני לנבטקו באופן , שסופ( ,
10ריכוז של  אפילו. בעלי חיוניות גבוהה זרעי השעורהה בביטגרמו לגברת הנ

-397
 (200cH העלה את קצב הנביטה של )

, כהאו נמו תבינוניחיוניות יטה של זרעים בעלי לא היתה השפעה על קצב הנב HGA3 -לאף אחד מהפוטנצים של ה)זרעים. ה
 . (GA3-פשוט לא הגיבו לתוספת ה אלו זרעיםשכן . GA3 חומרל אך גם לא
במקום בו  הראו פעילות ביולוגית -ו רדאבוג מספר לגבול וקרובמעל  -הולים גבוהים במבניסויים שערכנו, פוטנצים אם לסכם: 

 .הראה פעילות( GA3)גם חומר ללא מיהול 
 

 נבטיםהתפתחות ה
היו ארוכים יותר, השורשים  הגבעולים: )לא תמיד באופן סטטיסטי מובהק( לא מהול GA3 -ל ההתפתחות זרעי השעורה הגיב

במיהולים  HGA3 -בניגוד לכך, השפעת התמיסות של ה (.1)טבלה נבט קצרים יותר, ללא השפעה מובהקת על כלל גודל ה
 HGA3 -, עם הבדלים מובהקים בין תמיסות ההחיוניותבכל רמות  ית באופן מובהקהיתה חיוב יםנבטעל מסת ההשונים 

 -(, מלבד בGA3 -שורשים )בניגוד להאו  בעוליםבאורך הגה. לא היה הבדל הגבו חיוניותהשונות, בעיקר בשימוש בזרעים עם 
HGA3 15cH.שגרם באופן מובהק לשורשים ארוכים יותר , 

השפעה על הארכת גבעול ניתן לראות את ה(. לדוגמא: Gibberellinזים נמוכים של גיברלין )צמחים ידועים בתגובתם לריכו
10 עד כדיברמות נמוכות  (.Lactuca sativa Lוחסה ) (.Oryza sativa Lהאורז )

-10
g1

-1
 (Taiz & Zeiger.ועוד ) תמיסת ה- 

HGA3  4במיהול שלcH  הריכוז של נופלת, אם כך, לתוך טווחGA3פעיל ביולוגית בנביטת עוברי שעורה. שאר , הידוע כ
יש משמעות  מראים פעילות ביולוגית.ש מהידוע כמיהולים יותר בצורה משמעותית ותו, ומהולראבוגד התמיסות הן מעל מספר

; נבטים הגודל של הנבטים המתפתחים( על 200cHמיהול של  )  HGA3של ביותרהתמיסה המהולה להשפעה של מיוחדת 
(. באופן תיאורטי, 1רמות החיוניות )טבלה  שלושם בצורה מובהקת בהשוואה לזרעים מקבוצת הביקורת, בכל אלה היו גדולי
 HGA3 200cHשל  שההשפעה. אדם סקפטי לא יצפה הזו להישאר מולקולות של החומר האוריגינלי בתמיסההיו לא אמורים 

 על התפתחות הנבטים תהיה שונה מזו של מים מזוקקים.
--------- 

. זרעים בכל יותר מאוזנתמאוחד וכלל המערכת מעוררת לקראת גדילה  -ונספט של ההומאופתיה הוא של הוליזם אחד הק
היותר מדוללות, . התמיסות במובהק ייצור של אורגניזם גדול יותרב, הגיבו )המיהולים(  HGA3-רמות החיוניות, שספגו את ה

 גדולים ביותר.הניבו את הנבטים ה ,בעלות הפוטנץ הגבוה יותרקרי 
]בהפוך לתגובות נפשיות, כפי  ביולוגיותברמה שתמיסות בהכנה הומאופתית לא מסוגלות ליצור תגובות היה אם נכון 

ושורשים, מסת נבטים וקצב  גבעולים, לא היה צריך להיות כלל הבדל בכל הקשור בהתפתחות שמיחסים תמיד להומאופתיה[
 הבדלים מובהקים רבים כאלה נצפו במחקר זה. ועם זאת,שלא.  ואלה HGA3 -נביטה בין הזרעים שטופלו ב



 
  מסקנות

השפעתן זאת לפי תגובות ביולוגיות,  הדגימו, 200cHועד  4cH -תמיסות בפוטנץ הומאופתי של חומצה גיברלית, במיהול מ
דל הנבטים, מעידות , במגוון המיהולים על התפתחות השורש וגוGA3 -. השפעות הםוהתפתחותשל שעורה על נביטת זרעים 

   (.biphasic) שלבית-דועל פעילות 
 

 תודות
 למחלקה לבוטניקה באוניברסיטת פרטוריה, ד"ר אפריקה על השימוש במיתקניהם.
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 טיפול הומאופתי ברפואת חירום :מחקר "אקוטי"
 

 , ר. שרייבר, ח. רוזנטל, מ. יצחקי*מ. אוברבאום
 (2003, 12)מתוך זמנים הומאופתים  סיכום ותרגום: שרית לוי

 
אנשים  23האורחים נהרגו  600באולם "ורסאי" בירושלים. מתוך התמוטטה הרצפה של הקומה הרביעית  2001במאי  21 -ב

הגיעו למרכז הרפואי "שערי צדק". המרכז לרפואה משלימה התבקש להצטרף למחלקה  152נפצעו, מתוכם  300 -ויותר מ
רפואה שה ,נולמיטב ידיעתלי. זו הפעם הראשונה, אלטיפול הקונבנציונ כתוספתהאורטופדית ולטפל בחולים בהומאופתיה, 

מסכם את הרציונל, התהליך ותוצאות סוקר ולית במצב חירום. מאמר זה אהמשלימה חברה באופן רשמי לרפואה הקונבנציונ
 ההתערבות ההומאופתית.

 
 שיטותפציינטים ו

 24 -ההערכה הראשונית נעשתה כ .הסכימו לקבל טיפול הומיאופתי 15מכלל הפציינטים, שאושפזו במחלקה האורטופדית, 
, או יותר הומאופתים שניעשרה ימים, במהלכם בדקו את המטופלים מידי יום  . הטיפול ההומאופתי נמשךהאסוןלאחר שעות 

מנת להסביר את הגישה  -יותר עלרב זמן ו התמשכלגבי הטיפול. הביקורים הראשונים  לבין עצמם נםישהתייעצו ב
ראשי המחלקות ם נערכה אנליזה נרחבת. ההומאופתית ולהפחית את החשדנות לגביה. לאחר איסוף הסימפטומי

 לפגישות הראשונות.הפסיכיאטרית והאורטופדית הצטרפו 
מקומיים, המתמחים  בתי מרקחתו ע"י נודב. כל הרמדיס RADAR)שנעזרו בתוכנת ) הטיפול נקבע ע"י המטפלים

 בהומאופתיה. 
ולחרדה, והטיפול רק לכאב  יתהיחסות היבהערכה הראשונית הוחלט לחלק את הטיפול לשני שלבים: בשלב הראשון ההתי

 לשלב השני. בתלונות ספציפיות נדחה
 

 בכאב וחרדה : טיפול מיידי1שלב 
ניתן  Aconite וספו רמדיס לסוגי חרדה שונים: הים, וכן הותאמו והפציינט לכל מנה אחת Arnica 200Cמתן הטיפול התחיל ב

    (.1)טבלה  דלאדם אח Arsenicum album -ו 2 -ל Ignatia ,3 -ל Opiumפציינטים,  9 -ל
 

 של רמדיס שניתנו לחרדה keynotes: 1טבלה 

 הרמדי סוג החרדה

 Aconite חרדה/פחד פתאומי
 Aconite פחד ממוות
 Aconite חוסר מנוחה

 Aconite החמרה בלילה
 Aconite פחד מחנק )לאחר "קבורה" תחת הריסות(

 Arsenicum חולשה
  Arsenicum ותצמא לכמויות קטנ



  Arsenicum החמרה בלילה
  Arsenicum רצון בחברה

  Arsenicum חוסר מנוחה, רוצה לעזוב את המיטה
 Opium חוסר תחושת כאב/כאב שמתחיל מאוחר לאחר הפציעה

 stertorous- Opium מאומצתנשימה 
 Opium לא רוצה דבר/לא מתלונן

 Opium ורטיגו בזמן חרדה
 Opium דומותואפנים נפוחות 

 Opium זיעה חמה או הפרשה מועטת )אך עם זיעה מוגברת(
 Ignatia נאנח

 Ignatia תחושה של גוש בגרון או במקום אחר
 brooding Ignatia -חרישי ו צער

 
את מצבם ולהשוותו למצבם להעריך הפציינטים התבקשו שעות לאחר הטראומה(,  48שעות לאחר ההערכה הראשונית ) 24

= רע  -1= אין שינוי;  0= שיפור קל;  1= שיפור טוב;  2= שיפור טוב מאד;  3: ההבאהסקאלה הטיפול ההומאופתי, לפי לפני 
  .הפציינטים אם הטיפול ההומאופתי שיפר את מצבםנשאלו כן -= הרבה יותר רע. כמו -2יותר; 

 שלב א: תוצאות
יתה יהרגישו שלטיפול לא ה 42% -על דרגותיו השונות, והרגישו שיפור  58%רוב הפציינטים דיווחו על הפחתה בכאב: 

הרגישו שהטיפול ההומאופתי  61%מהעונים הרגישו פחות חרדה, ובאופן כללי  89%יתה החמרה של הכאב. יהשפעה או שה
 עזר להם.

 
 בתלונות ספציפיות: טיפול 2שלב 

פתיה הקלאסית. ברוב המקרים ניתנו ונות ההומאולפי עקר (2ספציפיות )טבלה יומיים לאחר הטראומה ניתן טיפול לתלונות 
 Calcareaקיבלו באופן קבוע שפציינטים הסובלים משברים  , מלבדהחולים-כל אורך האשפוז בביתלרמדיס במיהולים גבוהים 

phos 6C ו- Symphytum 4C (3  ,3גלובולים .)פעמים ביום 
 תלונות ספציפיות :2טבלה                                                

 מספר תלונות ספציפיות

 9 ורטיגו
 5 כאב ראש
 3 אינסומניה
 2 בחילות
 2 הקאות
 1 עצירות

 1 פקקת ורידים עמוקים
 1 סכרת 

 1 סיוטי לילה

 
דקות לאחר נטילת  3 :על התלונות הספציפיות  תולהעריך את השפעהפציינטים נתבקשו פעמיים לאחר שקיבלו טיפול, 

החולים, נשאלו "האם אתה מרגיש -נשאלו "האם אתה מרגיש איזשהו שינוי?" )השפעה מיידית(. כשהשתחררו מביתהרמדיס 
  שהטיפול עזר לך בתלונתך הספציפית?" )השפעה ארוכת טווח(.

 תוצאות שלב שני
מהפציינטים ציינו  67%בזמן השחרור  המיידית:מאשר התגובה  חיובית יותרתה ילטיפול ההומאופתי היארוכת טווח התגובה 

ירידה מהירה ברמת  -היה אצל פציינט סכרתי  יוצא דופןכי הטיפול ההומאופתי הצליח בתלונות הספציפיות. שיפור אחד 
 בסכרת.אחר ( ללא טיפול 200g/dl -ל g/dl 500 -הגלוקוז בדם )מ

 
 דיון

זו גם הפעם הראשונה . מצבים אקוטיים() שימוש בהומאופתיה ברפואת חירום המסכם, זהו הדיווח הראשון נולמיטב ידיעת
מטרת המחקר זה היא דיווח התרשמויות מהתנסות  .ליתאשיש שימוש וקבלה של סוג טיפול זה במסגרת רפואית קונבנציונ

  חשיבות ההומאופתיה ברפואת חירום. הערכה שלחלוצית ויוצאת דופן, ולא 
מהפציינטים  60% -י ומעקב אחר כל פציינט. יותר מטיפול יסוד אפשרתה קטנה, גודלה יהמחקר הילמרות שקבוצת 

דיווחו על שיפור בחרדה ובכאב בעקבות הטיפול ההומאופתי. תוצאות הטיפול של התלונות הספציפיות, כפי שדווחו בזמן 
בחמישה כן ראינו -מהפציינטים שהתייחסו לטיפול כאל הצלחה. כמו 67%עם  ,היו מרשימותהן החולים, גם -השחרור מבית

 דקות מנטילת הרמדי. 3שיפור מיידי, לאחר קרים מ
חשבו שזה מוזר לשלב את הרפואה תה בעיה מרכזית, כיוון שהפציינטים יהי להשתתפות הטיפול הומאופתי היענות

אקונומי נמוך יחסית, ולא נפגשו קודם לכן ברפואה -לי. רוב הפצועים היו ממעמד סוציואהמשלימה במערך הקונבנציונ



לוב גורמים שתוצאתם היתה חשדנות והתנגדות לסוג זה של טיפול. יחסי אמון לא התבססו, גם לא בקרב שי -המשלימה 
כך -היו רגילים לתגובה כל הפציינטים שחוו שיפור מיידי לאחר נטילת הרמדי. כצרכנים של הרפואה הקונבנציונאלית הם לא

רק לאחר מספר ימים ניתן היה  לכישוף. דומהיה מיידית, ומהירות ההשפעה העצימה את החשדנות והפכה את ההומאופת
לבסס את האמון. מעט מהפציינטים שמרו על קשר עם המרכז לרפואה משלימה לאחר השחרור. העובדה שראשי המחלקות 
הפסיכיאטרית והאורטופדית הצטרפו לאחד מביקורי ההומאופתים והביעו שביעות רצון מהתוצאות הגדילה את אמון 

 הומאופתי.  הפציינטים בטיפול
הביקורים ההומאופתים התקיימו בנפרד מסבב הרופאים, כדי לא לגרום למתח בקרב הצוות הקונבנציונאלי, שהיה עסוק מאד. 

שהופנו  "יוצאות הדופן"זה אפשר להומאופתים לעבוד ללא הפרעה וללא הצורך להסביר לחברי הצוות את השאלות 
לגבי המצב הרפואי העדכני של  קיבלו דיווח מלאכיוון שההומאופתים לא לפציינטים. מצד שני, זה היקשה על העבודה, 
 הפציינטים ולא היו מעורבים בקבלת ההחלטות. 

לכן  ,חולים-על שילוב של טיפול הומאופתי וקונבנציונאלי בביתשייתן מידע או  ,כוון את הטיפולי, שחומר כתובלמצוא  יכולנולא 
 :ם, בתקווה לשיפור הטיפול ההומאופתי במקרים דומים בעתידמספר נושאים ובעיות שנתקלו בה יינוצ
 . חוסר בהדרכה קלינית ברפואת חירום הומאופתית וחוסר ניסיון בטיפול הומאופתי בפציינטים בעלי טראומה מרובה.1
ות רמדיס שיכללו את "טוטלי מחייבתו. התיאוריה ההומאופתית הקלאסית פוסלת מתן שתי רמדיס או יותר בו זמנית, 2
פגיעות. קושי זה חייב -שה למצוא רמדי שמכסה את "כלל הסימפטומים" במקרים מרוביסימפטומים". אך לעיתים קרובות קה

 ליותר מרמדי אחת בו בזמן. אותנו
 . חוסר היענות של הפציינטים והצוות הטיפולי הקונבנציונאלי. 3
 למצוא את הרמדיס הנכונות. . הזמן הנדרש לטיפול לא הוערך נכונה, ולא היה מספיק זמן כדי4
 . קשיים במציאה והגעה של הומאופתים הבקיאים בתחום מצבי חירום.5
 שהרפרטואר רחב בהרבה מזה של הרפואה הקונבנציונאלית. ןהרמדיס במקרי חירום בעייתית, כיוו אספקתארגון . 6
 

מה בקרב -ערכנו שתהיה פחותה במידת, שהטראומטית-פוסטלחץ יפתחו הפרעת  אסוןמצופה שחלק מהפציינטים שניצלו מה
מי שקיבל טיפול לתגובת החרדה. הערכה זו מבוססת על השיפור בתגובת החרדה שנראה אצל הפציינטים שטופלו. אנו 
מתכננים לערוך מעקב בנושא זה, ומקווים לערוך מחקר השוואתי בין הפציינטים מהטראומה, שקיבלו טיפול הומאופתי, לבין 

 פול זה.אלה שלא קיבלו טי
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 A case study חיסכון בתרופות קונבנציונליות ושיפור ברמת הבריאות במהלך טיפול הומיאופתי:

 ד"ר מרי שטנצלר ז"ל
 

ומאופתי, ובשנה בה שלהלן משווה הוצאות טיפול רפואי לקופת חולים בילדה בשמשך שלוש שנים לפני טיפול ה המאמר
שימוש בתרופות קונבנציונליות וחיסכון גדול בהוצאות עבורן פתי. המקרה מדגים הפחתה משמעותית בומאקיבלה טיפול הו

מאז תחילתו של הטיפול ההומיאופתי.  יתרה מזאת, המקרה מלמד על הטבה משמעותית במצבה של חולה הן מבחינת 
 הסימפטומים הגופניים בגינן הגיעה לטיפול והן מבחינה התפתחותית ונפשית. 

 
 שנים.  3בקופת החולים מאוחדת מזה נמצאת בטיפול רפואי  1991מ. ילידת  

( שחוזרת לעתים תכופות. המחלה התחילה בנזלת Otitis media: מגיל חודשיים סובלת מדלקת אוזניים )תולדות המחלה
ממושכת כשבהמשך הופיעו שלשולים, דלקות עיניים ופטרת. מאז, בגין דלקות האוזניים החוזרות, הפטריות ודלקת מעיים 

. לפי קופת החולים אחת לשלושה שבועות בממוצע וקיבלה סוגים שונים של אנטיביוטיקה וטיפול מניעתיהגיעה לטיפולים ב
 שנים )ר" גרף(.  3על פני כ -שח בממוצע לשנה  1850, עלות הטיפול שלה לקו"פח הייתה כהחישובים מתוך התיק שלה

 הטיפול ההומיאופתי:
המטופלת הגיעה עם דלקת אוזניים חריפה, קיבלה טיפול  ל הומיאופתי.)גיל שנה ושמונה חודשים( החלו בטיפו 26.6.64 -ב

יום ניתנה התרופה  11,  והראתה שיפור מידי. כעבור .Bellהומאופתי המתאים לדלקות אקוטיות המלוות בכאב וחום עז :
 שנית. 

 Merungoוח בשמיעה. הומלץ לבצע נית 60%התבצעה לראשונה בדיקת שמיעה והתגלתה ירידה של כ  20.7.94ב 
Adenectomy .ההורים החליטו להמתין ולהמשיך בטיפול ההומיאופתי . 

בשמיעה ונוזלים באוזן תיכונה. הגיעה  50%כעבור ארבעה חודשים בבדיקת השמיעה הסתמנה הטבה יחסית, ירידה של 
שוב אנטיביוטיקה והמצב  . כשבועיים לאחר מכן קיבלהSilבשל דלקת חריפה באוזן ימין וקיבלה תרופה הומיאופתית שונה: 

 לא חזר חצי שנה. 



קיבלה שנית את התרופה ההומיאופתית האחרונה בשל הצטננות המלווה באודם   10.7.95 -כעבור חצי שנה של שקט,  ב
 באוזניים. בביקורת, שלושה שבועות לאחר מכן המצב נראה תקין. 
"היו בבריכה ומאז חלה התדרדרות". עם זאת, בגן מדווח  באוגוסט: הגיעה בשל ירידה תקופתית בשמיעה )ביוני שמעה טוב(:

כי למרות בעיית השמיעה היא משתפרת יפה. מאז הירידה בשמיעה הילדה עצבנית. )כשקודם לכן הייתה תקופה שקטה(. 
גותה. מאוד בכיינית, מאוד קפריזית. לא מתקרבת לילדים, בעיות ריכוז בגן. האם רואה קשר הדוק בין הירידה בשמיעה והתנה

 דקות, צריכה עיסוק חדש ואז מפסיקה להתעניין. 5מחליפה משחקים כל 
מאוד רוצה לטייל, מטפסת ללא פחד. עייפה. חם לה כל הזמן. כמעט ולא אוכלת מלבד גלידות ומעדנים, לא מתלהבת מבשר, 

 וחשד לאסטמה.  13פרות וירקות. בבירור, לאם אלרגיות מאז דלקת ריאות בגיל 
 ,  תרופה המתאימה למכלול הסימפטומים של כולל הנטייה המשפחתית לבעיות בדרכי הנשימה. Tub טיפול: קיבלה

 שיפור מהאחרונה.   20%נעשתה בדיקת שמיעה שהראתה   17.10.95 –ב 
 הגיעה שוב לטיפול: 9.11.95 -ב 

 מטה. מזה כחודש יש ירידה בשמיעה .בבדיקה לא  נמצאה בעיה בעצב השמיעה אך השמיעה בינונית ו
אוכלת בסדר, בגן יש עימותים עם ילדים שלא אוהבת. בתצפית היא חסרת מנוחה, מטפסת וקופצת. אומרת שלא שומעת. 

 האב טוען שכשיש רעש סביבתי אינה שומעת אך רעש של אופנוע משגע אותה והיא אוטמת מיד את אוזניה בידיים.  
ת לקולות של אנשים ומצד שני רגישות עצומה לקולות של רכב : תרופה המתאפיינת  בהאטמו Chenopodium: קיבלה טיפול

 חולף או לקול מרוחק. 
. עדין שומעת רעשים אחרים 20% -, הילדה נראתה שמחה ועליזה. שיפור בשמיעה של כ 28.12.95ביקור חוזר נערך ב 

ורים מביעים שביעות רצון ההמחוץ לקולות אנשים. הייתה מצוננת לשלושה ימים ללא חום: בגן יש הרבה ילדים חולים. 
 .     ממצבה הכללי של הילדה: היא רגועה, אוכלת וישנה טוב
 . הוחלט על המשך מתן התרופה בדילול גבוה יותר.        מבחינה התפתחותית : הרבה יותר פתוחה וגם גבהה

  
וזניים. בנוסף, בבדיקת יש הפחתה ניכרת בהופעתן של דלקות הא 94: מאז תחילת הטיפול ההומיאופתי, ביוני סיכום

מתואר מצבם של דלקות   95-בשמיעה. במכתב שנשלח ע"י ההורים בדצמבר  20%השמיעה מדווח על שיפור ניכר של 
האוזניים:  "אין ספק כי מבחינה זו חל שיפור משמעותי במצבה, זה זמן רב אינה נזקקת לתרופות אנטיביוטיות". לאחרונה, גם 

התפתחו לדלקות אוזניים שהצריכו נטילת אנטיביוטיקה הצליחה להתגבר ולחזור לעצמה  במקרים של התקררויות שבעבר
בניתוח שהומלץ". יתרה מזאת, מצבה הכללי של הילדה השתפר: היא רגועה, אוכלת וישנה הללא טיפול תרופתי". אין צורך 

וריכוז בגן, חוסר תיאבון וקפריזיות היטב. זאת כאשר חודשיים קודם לכן דווח על חוסר מנוחה גדול, חוסר שיתוף פעולה 
 בולטת בהתנהגותה.

בהוצאות על תרופות וטיפולים מאז נטילת הרמדי  64% -הנתונים מראים על ירידה של כ מבחינת החיסכון בתרופות
עבור טיפול קונבנציונלי,  ₪  2534נרשמו הוצאות עבור תרופות של  1993ל 1994ההומיאופתית )ראה גרף מצורף( : בין 

. כמו כן תכיפות הביקורים במרפאה  95 -94לטיפול  הומיאופתי בין ₪  560 -בעבור תרופות קונבנציונליות וכ₪  340לעומת 
 ירדה באופן משמעותי ככל שהתקדם הטיפול ההומיאופתי.

 
 : 1662-1665גרף הוצאות על תרופות במהלך השנים  
 

 )בש"ח( מהלך השניםפירוט הוצאות על תרופות ב

 1665 1664 1663 1662 שנה

 111 444 666  444 אנטיביוטיקה

 230 644 690 230 טיפול סימפטומטי
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 - 1446 540 360 אנטיהיסטמינים

 560    הומאופתיה

 מפתח:
 נזלת ושיעול.לטיפות אוזניים, טיפולים לפטריות או , טיפול סימפטומטי: אקמול
 שח 36-37סטמין: כיואנטיה עלות יחידת אנטיביוטיקה

 שח בממוצע. 23כ -עלות תרופה סימפטומטית 
 רמדיס+  יםטיפולסך עלות המתייחס ל -עלות טיפול הומאופתי

 
 12.95 -3.92טבלת מעקב 

 

 טיפול אבחנה תאריך

 משחה + טיפול מקומי דלקת עיניים 26.3.92
 

 טיפול מקומי שוב דלקת עיניים 6.4.92

 ERYT3 בתרבית צואה  CAMPILLOשלשולים, התגלה  לראשונה, 24.5.92

 ORAL פטרייה בפה 15.9.92

  ROTTAV RESP.(2)שוב מוניליה בפה ושלשולים אובחנה.  25.10.92

 RESP.(2)THERAL דלקת אוזניים ושעול כתוצאה של הצטברות נזלת 19.11.92

 RESP. AUGM.(3)OTIDIN(3)חוזרת עם אותה בעיה למרות הטיפול ב  22.11.92

ודלקת עיניים והמצב הולך  LARINGחוזרת עם שעול  6.12.92
 ומחמיר

 

סירופ   10.12.92
 HREAP.(2)BENYLINלשיעול

 DEXOTICטיפות אוזניים  BIL.SOMבתיק עדין כתוב  24.12.92

 שוב מקבלת טיפול BIL.SOM חוזרת עם חום גבוה ומאובחנת עם  3.1.93

 AUGM(3) ם , באוזן שמאלחוזרת עם דלקת אוזניי 9.3.93

 AUGM(3 שוב דלקת אוזניים 26.3.93

  ושלשולים BIL.SOMשוב  18.4.93

 E.COLY RESP.(2)COLESTנתגלתה דלקת מעיים עם   4.5.93

 AUGM(3) מתפתח שוב חום ודלקת אוזניים 21.6.93

אוראל ג'ל סירופ  שוב מוניליה בפה+ חום גבוה 9./.93
DEKTAR.THERAL 

17.11.93 ADENOIDשוב דלקת אוזניים , AUGM(3) 

 NIZORALשפורפרת     חזרה עם פטריות בעור 23.11.93

 AUGM (3) חזרה עם דלקת חריפה באוזניים 24.1.94

החלטתי על בדיקות כלליות כגון: דם, שתן ומשטח גרון,  2.2.94
 שתוצאותיהם היו ללא ממצא פתולוגי 

 

 OTODIN ACAMOL ר התוף בשני הצדדיםנזלת ממושכת ואדמומיות בעו 9.2.94

 HYOCOMICIN SINUFED שוב חזרה עם נזלת ודלקת אוזניים 14.3.94

    AUGM(1)אנטיהיסטמינקה  חזרה עם דלקת גרון חריפה וחום 18.3.94

 FOL.TONSIL     AUGM(2)DAKTAR ORAL דלקת גרון חריפה וחום 13.4.94

15.5.94    BIL.SOM סימפטומטי שלשולים 

חזרה עם דלקת  חריפה באוזן שמאל ודלקת גרון חריפה  15.6.64
 וחום גבוה

הפעם החלטתי על טיפול 
 BELLהומיאופתי, ללא תשלום, 

26.6.94  BELL- חזרה על אותה מנה 

 טיפות אוזניים  28.6.94

 דיאטה-סימפטומטי  חזרה עם שלשולים 13.7.94

. בבדיקת ובדיקת א.א.ג  AUDAMTRIA -נשלחה ל 20.7.94
AUDAMTRIA 60% -התגלתה ירידה בשמיעה של כ .

 MERINGOרופא א.א.ג המליץ על ניתוח 
ADENECTOMY ההורים החליטו על המשך טיפול .

 הומיאופתי. 

 BELL₪ ,  30טיפול הומיאופתי 

מגיעה לביקורת ומרגישה יותר טוב אך עדין אדמומיות על  3.8.94
 עור התוף בשתי האוזניים   

BELL 



 ויטמינים ביקורת האוזניים ללא ממצאים 18.9.94

 -התגלתה ירידה בשמיעה של כ AUDAMTRIAבבדיקת  11.94
בצד שמאל ובבדיקת טימפונומטריה  55% -צד ימין ו 50%

 נמצאו נוזלים באוזניים התיכוניות

 

 ₪  20שתי מנות   SIL ממשיכה טיפול הומיאופתי 13.11.94

  RESP(1) HYOCOMICIN ימין דלקת חריפה של אוזן 28.11.94

 ₪ 20ממשיכה טיפול הומיאופתי  היה שקט   14.4.95

  חזרה ואובחנה עם אבעבועות רוח 23.4.95

  ביקורת ללא ממצאים פתולוגיים 27.4.95

כעבור שלושה חודשים חזרה עם הצטננות קלה ואדמומיות  10.7.95
 בשתי האוזניים  

 ₪ SIL   30טיפול הומאופתי 

  חוזרת לביקורת אך ללא ממצאים פתולוגיים 20.7.95

  שוב ביקורת והמצב מאוזן 7.8.95

  שיפור ניכר במצבה גם מבחינה התפתחותית! 14.9.95

בשל תלונת ההורים  AUDAMTRIAנשלחה לבדיקת  28.9.95
 שאינה שומעת עדיין

 

 ₪ 20י טיפול הומיאופת TUB הועברה לטיפול הומיאופתי במרפאת כאב בת"א 8.8.95

מהבדיקה הקודמת ,  20%הבדיקה בוצעה והיה שיפור של  17.10.95
עקב קושי בשיתוף פעולה נערכה בדיקה חלקית בלבד 

 וניכר כי השמיעה אף טובה מכפי שבא לידי ביטוי בבדיקה 

הבדיקה בוצעה והיה שיפור של 
מהבדיקה הקודמת , עקב  20%

קושי בשיתוף פעולה נערכה בדיקה 
ניכר כי השמיעה אף חלקית בלבד ו

טובה מכפי שבא לידי ביטוי 
 בבדיקה 

 CHEN -שוב טיפול נוסף  9.11.95

ראה מכתב מצורף מטעם ההורים. יש לציין שהילדה לא  12.95
 עברה אף אחד מהניתוחים שהומלצו ע"י רופא אף אוזן גרון 
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