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 ? איך לצאת בשלום מאבני מרה
 התמודדות עם הרפואה הקונבנציונלית כשיש אבני מרה 

 עצות, חלופות ומענה שלם.

 במיוחד בבריאות  –ידע זה כוח 

 

 מאת: חן פרופסורסקי, נטורופתיה ורפואה סינית
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 הקדמה 

יש לי המון הערכה לכוונתם הטובה של הרופאים   : חשוב לי להדגיש לפני כל דבר אחר 

זה שמהן    מדריךבשטח ולמאמציהם לעשות עבורנו את הטוב ביותר. יש המון נקודות ב

החשיבה הקונבנציונלית   -  אין זה בא לומר שאני מזלזל ברופאים – עולה נימה ביקורתית 

רויות  מגבילה את האפשרויות למה שיש לרופאים להציע ולא רואה את קשת האפש

 .  שהרפואה הטבעית על גווניה מציעההרחבה 

הזה נועד להוות מורה נבוכים לאנשים ללא רקע ברפואה בשעה שנתקלים  מדריך ה

בשאלות הרות גורל ולא תמיד יודעים איך להתייחס להמלצות של הרופאים או לנחרצות  

שלהם באופן שישרת אותם הכי טוב שאפשר. לנו יש הכשרה מעמיקה גם בחשיבה  

ר לאבני  וניסיון רב בהתמודדות עם הממסד הרפואי בכל מה שקש –רפואית ויותר מזה 

 מרה.  

מי שמתמודד בשטח או   ת זה נולד מההבנה שחשוב שהידע שלנו יעמוד לרשו מדריך 

 . שאדם קרוב לליבו מתמודד עם נושא זה 

 אנחנו לא רופאים אז למה אנחנו אלה שכותבים את הספר הזה? משתי סיבות: 

 הזה זה יתרון  מדריךראייה שלנו שונה משל הרופאים ובמקרה של הה א. זווית 

לעתים הנהלים חסרי רגישות או   ;אנחנו לא  - רופאים מחויבים לנהלים של המערכת  ב.  

בכפוף לפרוטוקולים מחייבים   , לא פעם, פועלים ים ששל הרופא  ם מגבילים את יד  ,היגיון 

 . ולא מתוך ראיית טובת המטופל משפטיים  כסת"ח מתוך שיקולי  

יכול להיות מאוד  עבודה מול הרופאים ועם רופאים וזה בניסיון  שנות ג. יש לנו שלושים 

 שימושי לכם! 

מרכז את הנושאים המרכזיים. הוא נועד להיות מקור לידע אך    ך מדריה – ודבר אחרון 

זכרו שלכל אדם יש צורך במענה   . , בזמן מצוקהלעתים אין תחליף לשיח חי בשעת אמת

 שמותאמים לכולם.  שטנץמותאם למצבו האישי והנוכחי. ברפואה טבעית אין מקום לנהלי 

  ברו איתנו במישרין ונשמח לעזור. נתקלתם בסיטואציה שאין לכם עליה תשובה כאן ? ד 

או באתר שלנו:   מדריך מידע על יצירת קשר תמצאו בסוף ה
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 :מדריךראשי הפרקים עליהם נדבר ב

אטנית כיצד לאכול כשיש אבני מרה וההתקפים ממשיכים,  קיבלתי הנחיות מהדי .1

 מה לעשות? 

   מה עושים?  – יש לי אבן תקועה בצנרת .2

3. ERCP –  ?מה לגבי ההצעה להכניס   התערבות טובה? מזיקה? מה צריך לדעת לפני

 לי סטנט? 

 שיש פתרון יותר בטוח?כורח המציאות או   –מרה הניתוח להסרת כיס  .4

 מה לעשות?  –מציעים לי אנטיביוטיקה  .5

 טיפים לפני כניסה לבדיקת אולטרה סאונד  .6

 מה חשוב לעשות?  – מרה האם כבר עברתם ניתוח להסרת כיס  .7

 למה כדאי להכיר אותו?  –  חוק זכויות החולה .8

 יש פתרון אחראי וארוך טווח לאבני מרה.  .9

  

 צ'ק ליסט

לשים בצד את הנחיות התזונה מהדיאטנית ✓

"סוף לסבל מאבני נו ולהוריד את המדריך של

 נו שמות סוף לכאבים.שלההנחיות  – מרה"
 ולאט לנשום עמוק✓
 קבל עיסוי להוצאת אבן תקועהלבוא ל✓

 ERCPלא לפחד מ ✓

 ככלל ERCPב לבקש לא לשים סטנט ✓

ולבקש  פרוביוטיקה עם האנטיביוטיקהלקחת ✓

 מאיתנו צמחים לחיזוק
 של האולטרה סאונד תקליטור לבקש✓
 לבקש אולטרה סאונד מפורט ומדוד✓
לא לפחד לדחות מעט את הניתוח וללמוד על ✓

 החלופה
 ניתוח לא בהכרח מונע התקפים...✓
 להכיר את חוק זכויות החולה!✓
להגיע אלינו להוציא את אבני המרה ללא ✓

 ניתוח
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קיבלתי הנחיות מהדיאטנית כיצד לאכול כשיש אבני מרה 

 וההתקפים ממשיכים, מה לעשות?

בין המטפלים בתזונה  א בין התפיסה הדיאטנית לאחד הוויכוחים העתיקים שיש בתחום הו 

 הוליסטית והנטורופתים ביניהם. 

ההתעקשות אבל למרות שלא פעם בשיחות אישית אנחנו רואים עין   לא ברור לנו למה

 פשוט לא מסונכרנות לחלוטין.   אבני מרהתזונה ורווחות בנושאי הההמלצות  – בעין 

גרוע אם  ויותר  –שומן   0%ללא העור או על גבינה  בין אם המליצו לכם על עוף מכובס 

קיבלתם הנחייה לא לאכול לתקופה שום דבר שמכיל שמן... בכל מקרה מדובר בקו שלא  

 מוכיח את עצמו. 

לתת  תפקידו  – בר על מה כן צריך לאכול ואיך מורכב מדי בשביל המדריך הנוכחי סהה

 בשביל לא להסתבך. לכם בראשי פרקים את מה שצריך 

 מאבני מרה".  סבל לשים "סוף לכל כולו בהמדריך השני שכתבנו ממוקד 

 ריך מוזמנים ללחוץ כאן למידע נוסף על המד

 " ף לסבל מאבני מרה"סו
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 הצילו!  – יש לי אבן תקועה בצנרת המרה

 אז מה בעייתי באבן תקועה בצנרת המרה? 

ואם אתם תקועים כעת עם אבן בצנרת אני מניח שזה מובן לכם    –זה בד"כ כואב  .1

 מאליו... 

זה    –זה חוסם את הפינוי של הכבד / מרה ואם זה תקוע בצינור המרה המשותף  .2

 . גם את הלבלב  חוסם

רק את הכבד וכיס המרה אז הבעיה העיקרית תהיה צהבת  ם אם זה חוס .3

 . )הצטברות של פיגמנט צהוב שאמור לצאת דרך המרה למעיים(

מסוימים לגרום לעלייה  במקרים אם גם הלבלב מעורב זה יכול לגרום לו למצוקה ו .4

עמילאז בדם. במקרה כזה מקובל ברפואה לכנות זאת "דלקת לבלב" ולהלחיץ  ב

שאלה טובה. אינני בא לטעון שהרופאים לא   – ?היטב. האם זו באמת דלקת לבלב

ולגלות כי בד"כ דלקת לבלב מעלה   אך קל לקרוא על דלקת לבלב , יודעים לאבחן

וכרוכה במצוקה רבה. ברוב המקרים,  מעלות בקלות(  42חום מאוד גבוה )

בלי תסמינים קלאסיים של   מופיע , זה על רקע חסימת הצנרת  כשהעמילאז מטפס

 דלקת לבלב ולכן אני מרים גבה. 

מה מקובל לעשות ברפואה אם מזהים אבן תקועה )או חשד לאבן תקועה אם זה רק  

 ממה שרואים באולטרה סאונד(? 

. זוהי התערבות יחסית עדינה,  ERCPים ימליצו על בד"כ כשיש מצוקה במצב שכזה, הרופא

חותכים את הסוגר בחיבור בין צנרת המרה למעי,  שבה מכניסים צינור למערכת העיכול,  

 : יש שתי אפשרויות נכנסים לצנרת המרה ואז 

 מצליחים לשלוף את האבן התקועה )אם מתברר שהיא אכן שם(  . א

 מערכת המרהמכניסים לצינור סטנט שמרחיב את הצינור ומאפשר ניקוז  .ב

מנתחים כי כמות הנזק שהוא מסב בד"כ  המצד אחד זהו כלי עם יתרון ברור על סכין 

 יש מדי פעם מקרים של דימומים / מצוקה במערכת המרה או במערכת העיכול(. אפסית )

ואתם מעדיפים את הטיפול הטבעי  מצד שני, אם מכניסים סטנט בתור פתרון "עד לניתוח" 

... כאן קצת מסתבכת התמונה כי אנחנו לא  להוצאת אבני מרה תוך שמירה על כיס המרה

מכניסים לניקוי אנשים עם סטנט. אמנם אפשר לבקש מהרופאים להוציא את הסטנט אם  

כבר הוכנס אך מדובר בהתערבות נוספת ולכן אם יש ברירה עדיף לבקש שלא יכניסו את  

ולא מעוניינים   ERCPאם אתם יודעים שאתם נכנסים לטיפול  חשוב: )  ט מראש.הסטנ

 . חשוב לומר את זה באופן ברור ולבקש סיכום בכתב לפני הכניסה לפרוצדורה(  –בסטנט 
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 ? ERCPהאם יש חלופה טבעית ל 

באופן עקרוני, ברוב המקרים, אבנים שנתקעות בצנרת המרה נפלטות באופן ספונטני גם  

אפשר לבקש להמתין ולראות אם האבן   –אם אינכם חווים כאבים / סבל    התערבות.בלי 

 נפלטת ספונטנית או לא. 

ניתן לעזור לאבן התקועה לצאת על ידי עיסוי מיוחד. ניתן להגיע אלינו   –אפשרות שנייה 

   לעזרה ואף ללמוד כיצד לבצע את העיסוי לעצמכם.

לא תמיד העיסוי מצליח לשחרר את האבן ולא תמיד היא נפלטת בלי עזרה.   -* חשוב*

והרבה   מפני שהוא יכול לחסוך מכם ניתוח  ERCPבמקרים שכאלה טוב שפיתחו את ה 

 . אוד סבלמ

שמים סטנט ולכן אפשר לבקש שיכנסו ויסירו את האבן   ERCPחשוב לזכור שלא בכל  

 לא יכניסו סטנט.   –התקועה ואם אפשר  

  

https://www.naturopath.co.il/


 04-9890966  בית המרפא של חן ושני 
https://www.naturopath.co.il 

 מרה הניתוח להסרת כיס 

 כורח המציאות או שיש פתרון יותר בטוח? 

אין ספק שהפתרון העיקרי שהרפואה מציעה לאבני מרה זה ניתוח. מדובר בניתוח הנפוץ  

ולכן "פותר" את כל הבעיות שבאות    ביותר בעולם ולא במקרה. פתרון זה מסיר את הכיס

 *. למה אני מדגיש בתוך הכיס? מפני ש: מרה הבתוך כיס  * ם עם אבני

 מרה )כלומר בצנרת( הני מרה קורות מחוץ לכיס בחלק גדול מהבעיות שקשורות לאא.  

 מייצר את האבנים במקור בכל מקרה( הוא זה שב. זה לא פותר בעיות ברמת הכבד )

עקב מחסר באתר אכסון למיצי מרה. הכבד יפצה    לכל החיים זה מוסיף בעיות של עיכולג. 

 מרה באופן מלא. הבמידה מסוימת אך אין לו, בדרך כלל, יכולת להחליף את תפקיד כיס  

 זה לא אומר שאנחנו מתנגדים לניתוח הזה בכל מקרה, יש חריגים:

  מ"מ(  35ס"מ ) 3.5של  מעל גודלבכיס מרה ועם אבנים  קה קשהמצואנשים עם   .1

 עד היום נתקלנו באשה אחת כזאת )אחרי שליווינו אלפי מקרים(  –

אנשים עם כיס מאוד תפוח שנכנסים להתקף מרה קשה ואנחנו לא מצליחים   .2

זהו מצב שכנראה הכיס כל כך    –להרגיע את המצוקה בזמן סביר )טיפול של שעה( 

אי    –שאי אפשר לא להרגיע אותו ותכלס לא לסחוט אותו מה שאומר מלא אבנים 

אפשר לעשות את הניקוי שלנו עם מצב שכזה )נכון להבנתנו כעת(. ראינו בדיוק  

 בחור אחד שהתאים למצב זה. 

בטוח שיש מקרים נוספים שיתאימו להחרגה אך אחרי קרוב לשלושים שנה טרם נתקלנו  

 בהם.

 חשוב מאוד

יכולות ליצור גם אבנים שנפלטות ישירות   מרה שאת המצוקה מחוץ לכיסחשוב לזכור 

 מהכבד! 

שיכולות לעורר   פלט אבנים מהכבד י, יכולות להזה אומר שגם אחרי ניתוח להסרת הכיס 

ואז אין לרופאים יותר מדי מה להציע חוץ   לבלב(של ההתקפי מרה )כולל מעורבות 

 משיכוך כאבים והזדהות עם המצוקה... 

פירושו של דבר שהניתוח לא יודע להבטיח שקט עד להודעה חדשה ולכן, לעניות דעתנו,  

   ברירה ולא לכל מי שמגלה שיש לו אבני מרה.  חוסר   מדובר בכלי שנועד למצבים של

 

  למה לוותר על איבר מהגוף שלנו?  ויש לנו חלופה מצוינת,  כל עוד יש חלופה סבירה, 
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 מה לעשות?  –מציעים לי אנטיביוטיקה 

 

כשיש דלקת בכיס מרה / בצנרת או בכבד )ובוודאי אם יש דלקת בוודאות בלבלב( הנהלים  

 הרפואיים מכתיבים שימוש באנטיביוטיקה. זה מה שמקובל ברופאה הקונבנציונלית.  

  במקרים שהדלקת משמעותית, זה כלי מצוין שיכול למנוע סכנת חיים. כשזה לא מצב 

   קשה כלל, לאנטיביוטיקה יש מחיר יקר ואז לא בטוח שהרווח גדול מהמחיר...

לדעת לזהות מתי זה מצב קל ומתי לא זה לעתים מעט אתגר ללא הבנה רפואית מספקת.  

הוא לא מסוכן לדעת מה  לדעת אפילו לשאול את הרופא עד כמה המצב מסוכן ואם 

 כאן אנחנו נכנסים לתמונה בשמחה.    –החלופה 

 הבעייתיות באנטיביוטיקה 

את הגוף כולו   אנטיביוטיקה הינה תרופה "נוגדת חיים" )תרגום מילולי( שמחלישה  •

בחיידקים הטובים ומשאירה אותנו עמוסים  את מערכת העיכול, פוגעת  ובמיוחד 

בעוד פסולת. כשהיא מצילה חיים אין ספק שהיא כלי ראוי וחשוב. זה די נדיר  

סכנת נפשות ומאוד נפוץ לקבל אותה כשמדובר   במצבי  שאנטיביוטיקה ניתנת

 במשהו שבהחלט ניתן לטפל בו באופן טבעי ללא סכנה. 

כשמגיעים אלינו לניקוי האבנים ללא ניתוח, המשתנה הראשון שנבחן הוא "כמה   •

כוח יש לכם?". אם נטלתם לאחרונה אנטיביוטיקה בד"כ התשובה תהיה "לא  

 מספיק כוח"... 

ריה הדים. לעתים התפרצויות של קנדידה )בנרתיק אצל  אנטיביוטיקה משאירה אח •

 קשיי עיכול, חולשה וכו'. נשים ובמקומות רבים אחרים אצל גברים(, 

הבעייתיות שחשובה ביותר, לפי התפיסה הנטורופתית הקלאסית, היא עצם העובדה  

   הגוף שלנו.  – שהבחירה לעצור דלקת הולכת ראש בראש עם מייצר הדלקת, קרי 

 

מפריעה לגוף לרפא את עצמו. הדלקת היא תהליך חיובי עם מטרות  עצירת דלקת 

 חשובות לגוף. 

 

החיידקים / הווירוסים ושאר מריעין בישין אינם מייצרים את הדלקת, הגוף הוא זה  

והם אלה שמעירים את הדלקת לפעולה. אם הגוף  שמפריש את מתווכי הדלקת השונים 

כמטפלים לעזור לגוף להשלים את  יה, מתפקידינו בוחר דלקת הרי שבעיני הנטורופת

של כלים ואפשרויות ונשמח   פע התהליך באופן הכי מיטיב וללא סכנה. יש לנו לשם כך ש

 להציע לכם אותם אם נתקלתם במצב שכזה. 
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 אז מתי חשוב לקחת אנטיביוטיקה? 

גובה החום  אנטיביוטיקה במצבי חירום מצילה חיים. איך נזהה מצב חירום? בד"כ לפי 

, רמת הכאב או מידת הנפיחות הנלווית. ניתן כמובן  )תוצר לוואי של תהליך הדלקת(

מצב  כשזה חירום די קל לזהות... חשוב לשאול אם אכן זה  –להביט בפניהם של הרופאים 

 חירום או רק רצון להקל עליכם / פעולה מתוך אוטומט של פרוטוקול. 

 

 אנטיביוטיקה מה כדאי לעשות להפחית את הנזקים? החלטתם לקחת 

בין מרכיביו( וכדאי לקחת אותה    FOSלקחת פרוביוטיקה )מוצר איכותי שמכיל  •

במקביל לאנטיביוטיקה ולא לחכות לאחרי, לא באותה שעה אבל בהחלט לפרוס על  

כמוסות שלוש   2כמוסות פרוביוטיקה שכזאת. )בד"כ  6פני היום את המינון של 

מהמינון המומלץ  ולהתעלם  ביום( ]לזכור לשמור את הפרוביוטיקה במקרר פעמים 

 [ על הקופסה

לבקש מאיתנו צמחים לחיזוק שיפחיתו את החלשת מערכת העיכול שלכם ויפחיתו   •

 נזקים רבים נוספים 
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 טיפים לפני כניסה לבדיקת אולטרה סאונד 

כלי אבחון מרכזי לזיהוי אבני מרה הוא ה"אולטרה סאונד". זהו כלי הדמיה פשוט וזמין  

אך זה כבר מעבר להיקף   MRIאו  CTמאוד ולכן בד"כ יתחילו בו. לעתים יערבו 

 ההתייחסות שלנו כאן. 

 טרה סאונדלחסרונות האו

 זהו כלי מאוד לא מדויק.  •

סאונד שיש מספר קטן של   כבר נתקלנו במקרים רבים שבהם נאמר לפי האולטרה •

נאמר שיש  אבנים ואחרי ניתוח התברר שהיה כיס מלא... היו גם מקרים שבהם 

 המון אבנים והכיס יצא ריק... 

בו ואז התוצאות הרבה פחות מהימנות מאשר   זהו כלי שאפשר בקלות לחפף •

גם רופאים  בבדיקה מוקפדת. עבור הבודק זה בד"כ מרגיש "לא קריטי" אך 

 צע הבדיקה יהיה מסודר בכ לעבור על הצילומים, יעדיפו שמשצריכים אח"

, ניתן לטעות ולחשוב שיש אבן בכיס  ממדית תלת אם לא מקפידים על הסתכלות  •

 "מרוחה" מאבן שהייתה דבוקה עליה...  תבשעה שיש רק דופן אח

 מה אפשר לעשות בכדי לקבל שירות טוב בעת בדיקת האולטרה סאונד? 

 לבקש ממבצע הבדיקה לתעד באופן מסודר   •
 כשהוא עובר מאיבר לאיבר  רשום לו

 )לא דורש יותר מדי( 

 טכנילבקש מדידות של ממצאים ולא רק רישום  •

 כשיש ממצאים לבקש תיעוד של שלושה היטלים   •
 זווית אחת של צילום של הממצאים ולא רק 

 לבקש את התקליטור של הבדיקה ביציאה   •
 ולא להסתפק בסיכום כתוב

 להביא אתכם אלינו את הסיכום וגם את התקליטור  •

עם כל המגבלות, בסופו של דבר זה הכלי העיקרי שתיתקלו בו. לא הייתי מוותר עליו  

לעמוד על זכותכם לבדיקה איכותית וכן חשוב מאוד  בגלל מגבלותיו אך בהחלט חשוב 

תוצאות הבדיקה עם מעט הומור או לפחות קלילות ראויה בכדי להצליח לראות   לקחת את 

 את האמת כשיש משהו מוזר בתוצאות. 
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 ? עושיםמה   –אם כבר עברתם ניתוח להסרת הכיס מרה 

 

בין אם הגעתם לניתוח לפני ששמעתם עלינו ובין אם למרות כל המאמצים הגעתם לניתוח  

 , חשוב לדעת: להתנתח מסיבה אחרת  )נדיר אבל קורה( וכמובן אם בחרתם

 זה לא סוף פסוק. 

  אני כמובן מקווה בשבילכם שאתם בטוב אחרי הניתוח והוא עבר בשלום וללא סיבוכים. 

מרה וללא קשיי עיכול  הבין אלה שתוכלו לחיות בשלום בלי כיס  אני גם מקווה שתהיו 

 ושאר בעיות נפוצות של לאחר הניתוח. 

עדיין חשוב מאוד לעבור את   –בין אלה, אך בוודאי אם אתם במצוקה אחרי  גם אם אתם 

הניקוי. אמנם אין לכם כבר כיס מרה אבל... זכרו שעל כל אבן בכיס המרה יש אלף אבנים  

מרה לא משלימה את המלאכה  השעצם הוצאת כיס  משמעות הדבר היא  )קטנות( בכבד. 

 של להשכין שקט ולהביא בריאות שלמה לגופכם. 

חשוב גם לדעת שאבנים שנפלטות מהכבד עדיין יודעות לעשות את הצרות המוכרות של  

הן יודעות להיתקע בצנרת ולגרום לצהבת, לסתום את הניקוז של הלבלב  אבני מרה.

 שיכולה לגרור גם דלקת בלבלב.ולגרור מצוקה לבלבית  

 

בהחלט אפשר לנקות את הכבד ולכן אפשר להביא אתכם למצב של שקט  לשמחתנו 

לשפר את התפקוד של  ווכן להקל על השלכות המחסור בכיס מרה ובריאות טובה יותר 

  מערכת העיכול. 

 undoניתוח אין  אחרי:  1
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 חוק זכויות החולה 

 

לדאבוננו, נתקלנו בהרבה מקרים שהרופאים לא ממש זרמו עם הבקשות של המטופלים  

גם כשהבקשות היו הכי לגיטימיות בעולם. זו הסיבה שאנחנו מוצאים צורך לעודד    שלנו.

מודעות גבוהה לזכויות שלכם בכדי שתדעו לעמוד על מה שמגיע לכם כשיש ספק שזה  

 נמנע מכם. 

  ל ]לחיצה ע ... להכיר את החוקלשם כך כדאי לתרגל אסרטיביות אך גם כדאי פשוט 

 הקישור תעביר אתכם לחוק המפורט באתר הכנסת[ 

לא נלאה אתכם בכל פרטי החוק אבל בחרנו להביא כאן דגשים חשובים מתוכו שיכולים  

 לסייע בדיכם לקבל שירות רפואי נאות: 

והאיכות הרפואית,  מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית "

אם קיבלתם תחושה של זלזול, חוסר התייחסות או הקשבה  – " והן מבחינת יחסי האנוש

 זה נוגד את החוק!  – מצד רופא או צוות רפואי 

לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם כן נתן לכך המטופל הסכמה מדעת לפי הוראות   "

ם ואין סיבה להרגיש לא בנוח מול  אתם רשאים לא לקחת כל טיפול שיוצע לכ  –" .פרק זה

 נכון לכם לקבל. הצוות הרפואי בשל כך. זכותכם לבחור את הטיפול ש

מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית,  "

, החומר הרפואי שנוגע לכם הוא  במילים אחרות  – " לרבות העתקה, המתייחסת אליו. 

 אותו בכל עת. שלכם וזכותכם לדרוש  

 : חשוב לדעת 

 – מנהל מוסד רפואי ימנה עובד שיהיה אחראי לזכויות המטופל שתפקידיו הם  "

 מתן ייעוץ וסיוע למטופל בקשר למימוש זכויותיו על פי חוק זה;   (1)

שענינן     (2) תלונות  בהן;  והטיפול  בדיקתן  מטופלים,  של  תלונות  קבלת 
 " לטיפולו של מנהל המוסד הרפואי;איכות הטיפול הרפואי יועברו 

 

היעזר בו  לתמיד אפשר לבקש לדבר עם אחראי זכויות החולה במוסד בו אתם שוהים ו

 נכונות מצד הצוות לשתף פעולה עם בקשותיכם הלגיטימיות. לקבלת עזרה אם אין 
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 יש פתרון אחראי וארוך טווח לאבני מרה 

 ואלפי מטופלים. אני אומר את זה מניסיון של שלושים שנה 

רצינות אני אומר באופן  מי שלוקח את התהליך ב ולמוציא אבנים    100%בטוח,  100%

 . ושלם  יש מענה הגיוני, אחראי  –מפורש 

 ת כיס המרה! להסר גם למי שאחרי ניתוחאבל  למי שעם כיס מרהחיוני 

 למה אחרי שהניתוח עוד צריך מענה? הרי האבנים בכיס הן כל הבעיה, לא? 

אבני מרה מצויות קודם כל בכבד. שם הן נוצרות. משם הן נפלטות החוצה   זהו שלא. אז  

הכבד אין מקום לגדול יותר  כיס מרה היכן שהן יכולות לגדול )בצינורות של ל עוברות וחלקן 

. אומרים שעל כל אבן בכיס מרה יש אלף אבנים קטנות בכבד. אנחנו רואים את זה  מדי...(

הפסולת הירוקה   –  מרה גם למי שכבר אין כיס  לנקות  זריםהרבה ומכיוון שאנחנו עו

 .  שיוצאת יכולה לצאת רק מהכבד 

זה חשוב. חשוב לנקות את כיס המרה. חשוב לנקות את הכבד. )אחרי הכל, בעידן הזיהום  

 . מי יותר חשוב ממי שאחראי על פירוק ופינוי הפסולת?( –אוויר / מים / אוכל 

 

 : רפואה מונעת 

להפחתת סבירות  התהליך שלנו מציע גם בנייה מותאמת אישית של אורח חיים מונע 

 . לבנייה חוזרת של אבני מרה

 

 = שקט נפשי לשנים רבות אחרי!

 

 למי מתאים התהליך? 

לאנשים שהבריאות חשובה להם. כאלה שמבינים ששווה להשקיע בבריאות וחכם לטפח  

 מי שרוצה חיים טובים בטווח הארוך ולא רק הקצר.   רפואה מונעת יעילה.

אפילו   – למי שיש אבני מרה )עם או בלי סבל( ולמי שכבר אין כיס מרה  – ושוב אדגיש 

 יותר חשוב! 

 דברו איתנו, נשמח לעזור. 

  

https://www.naturopath.co.il/


 04-9890966  בית המרפא של חן ושני 
https://www.naturopath.co.il 

 

 

 לסיכום 

 

.  שיעור חשוב לחיים זה להבין שלקבל שירות רפואי טוב לעתים קרובות תלוי בעיקר בנו

אם אנחנו ערים לזכויות שלנו, מבינים את הצרכים שלנו, בקיאים מספיק בתכנים  

 יש לנו את היכולת לדאוג לעצמנו או ליקירינו.  –הרפואיים שנוגעים לנו  

 

שבהם אתם נתקלים בקשיים מול הממסד הרפואי / רופאים ספציפיים וזקוקים   במקומות

 אנחנו כאן.   –להתייעצות מזווית אחרת 

 

 ושני פרופסורסקי חן 

 בית המרפא של חן ושני

https://www.naturopath.co.il 

chen@naturopath.co.il 

04-9890966 

 שעות קבלת קהל ומענה לטלפונים: 

 20:00ל  9:00ה בין -א  םימי

 14:00ל  9:00ימי ו' וערבי חג בין 
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 על המחבר

 ראשון    תי שנה עבר לעשרים וחמשקרוב לפני 

 את הפרוטוקול להוצאת אבני מרה שמשמש  

   את בית המרפא של חן ושני עד היום. 

 . לחצו כאןי שללסיפור האישי 

 נטורופתית אף היא,  , זוגתי  ביחד עם שני 

 . מרה  תהליכי ניקוי ב  מטופליםליווינו אלפי 

 מטפל ותיק בנטורופתיה ורפואה סינית.  

 .בוגר הקולג' הישראלי  1990בתחום משנת 

 הוליסטית   באינטגרציהלרפואה טבעית. מומחה 

 )שילוב אופטימלי של מכלול הכלים בתחום ומול  

 המערכת התרופתית( מאמן לחיים בתחומי  

 התפתחות אישית והגדרה עצמית, ניהול מתחים  

 ואורח חיים בריא.  

 במבחר כלים של    1993מרצה ותיק מאז 

 הרפואה הטבעית ובמיטב בתי הספר בארץ.  

 כמרכז מגמת נטורופתיה כעשר שנים.   תישימש

 משך שנים רבות בהנהלת האגודה הישראלית  ב תיישב

 לנטורופתיה.  

 ( 2012הספר הדיגיטלי "ללמוד שלווה בשעה" ) כתבתי את 

https://www.naturopath.co.il/
https://youtu.be/BgMFThjXPyw

