צמחי התקווה של ״מרכזטל׳
במרכז,
שר הבריאות ביקר ב״מרכזטל״ המשלב רפואה מערביתומשלימה בשיבא
ז״ל ,מתבצע
על־שמה של טליעקבסון
אדליס׳/על השפעת צמחי מרפא בחיזוק המערכת החיסונית בזמן כימותרפיה
בימים אלה מחקר יחידמסוגו ,בתמיכת ״קרן
רותם

אליזרע

בפעילותהטיפולים

האנטי־םרטניים הניתנים

על

ירי

האונקולוג .״לא מזמן ייצגנו את ישראל בכנס שערך

אונקולוגית
הארגוןהבינלאומי לרפואה

•׳׳ cr ,שר הבריאות יעקבליצמן הגיע אתמוללביקור
שהתקיים באוניברסיטת הארוורר״ ,אמר מנהל המחקר,
אינטגרטיבית
? %ב״מרבז טל״ לרפואה
אונקולוגית
במרכז הסרטן שבבית־ההוליפ שיבא בתל־השומר .ד׳׳ר יאיר מימון .״אפשרלומר שאנוחלוצים כיוםבעולם
הרפואה המערביביכולת לתרגםאלפי שנות ירעמעולם
ובעלה,
את השרליוו סוכנת השחקנימ זהריעקבםון
הסטנדרטים של בטי־
$TS1$בטיחות$TS1$
הרפואה בסין ,דרך המעברה ,אל
יענקל׳היעקבמון ,מייסדי ״מרכז טל״ המנציח
השחקן
חות
$DN2$בטיחות$DN2$
שנפטרהבגיל  26ממחלת הסרטן.
את בתם טלז״ל,
ויעילות של הרפואההמערבית״.
במהלך הביקור הדגיש ד״ר רענן ברגר ,מנהל מרכז
ב״מרכז טל״ עובדים בשני מסלוליםמקבילים :הר־
$TS1$הרפואה$TS1$
הסרטן בשיבא ,את חשיבות הפיקוח על הרפואההמשלי־
$TS1$המשלימה$TS1$
הרפואה $DN2$המערבית מחר ,ומאידך רפואה משלימה כמו יוגה,
פואה
האונקולוגיה :״אנחנו רואים היום יותר ויותר
$DN2$המשלימה $DN2$בתחום
מה
טיפולי מגע ,דיקורוייעוץ תזו־
$TS1$תזונתי$TS1$.
רפלקסולוגיה,
צ׳י קונג,
ליועצים פרטיים
ונתי $DN2$.בנוסף עורכים במרכז מחקרים פורצי דרך בתחום חולי סרטן אשר פונים למומחים או
נתי.
מסוגים שונים מחוץ למסגרתבית־החולים כדי לקבל
הרפואה האינטגרטיבית .״המחקרים חשובים מאור כרי
$TS1$אמרה $TS1$טיפול ברפואהמשלימה .ההסמכה של מומחים אלה אינה
לקדם רפואה טבעית ,שקיימת מאזשהעולם נברא״ ,אמ־
האונקולוגהמטפל״.
להזכיר שיש
אמרה$DN2$יעקבםון .״צריךלחקור את התחום כרי
רה
ברורה ,והם אינם מתואמים עם
"אנחנו רואים במאבק בסרטן יעדלאומי
גם דבריםטבעיים ,שהם מצוינים
ופועלים
ויעילים״.
במהלך הביקור הוצג בפני השר מחקרקליני יחיד בכל דרךלהביא מזורלמחלה״ ,אמר שר הבריאותליצמן
המתרגם ירע של אלפי שנות
מסוגו בצמחי מרפא,
במהלך הביקור .״לרפואה הטבעית יש מקום במערכת
מטרת המחקר,
הבריאות ,והחוכמה היא לשלב את הטוב מכל דרך".
רפואה סיניתלעולם הרפואה המערבי.
השתתפו גם פרופ׳ שלמהנוי ,מ״מ מנהל המרכז
בביקור
״אדלים" ,הייתהלהוכיח את יכו־
$TS1$יכולותיה$TS1$
שנתמך על ידי קרן
הרפואי שיבא ,ור״ר נוחםמואלם ,המנהל הרפואי של
ותיה $DN2$שלפורמולה צמחית בחיזוק מערכת החיסון בז־
$TS1$בזמן$TS1$
לותיה
״מרכזטל".
מן
זמן$DN2$טיפולים כימותרפיים ,וזאת ללא הפרעה או פגיעה
אינטגרטיבית

ליצמן(נ

שנזא

עם

זהר

ויענקל׳ה

יעקבסון

ב״מרכז טל"
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