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 ניר סלומון רפואה סינית להפרעות מערכת העיכול

ניר סלומון, מומחה ברפואת עיכול אינטגרטיבית, מנהל שרות 
הרפואה המשלימה במכון הגסטרו בבית חולים תל השומר, 
רפואית משולבת  גישה  ומחקר של  הוראה  בטיפול,  עוסק 
להפרעות מורכבות של מערכת העיכול ומרצה בכנסים רפואיים 
בארץ ובחו"ל. את לימודיו בתחום הרפואה הסינית סיים בארץ 
בהצטיינות, והחליט לטוס לסין להתמחות בתחום הפרעות 
מערכת העיכול )גסטרואנטרולוגיה(. שם הוא הוכשר תחת 
חסותו של אחד מהרופאים הטובים בסין, וממנו למד כיצד 

להשתמש ברפואת הצמחים הסינית לטיפול במחלות עיכול. 

לאחר שחזר לארץ מתקופת ההתמחות יזם ניר את הקמתו של 
שרות רפואה משלימה במכון הגסטרואנטרולוגי בבית חולים 
תל השומר, אותו הוא מנהל עד היום. "המטרה שעמדה מולי 
הייתה ברורה, לשנות את הדרך שבא מטפלים בהפרעות ומחלות 
מערכת העיכול, על ידי יצירת שיתוף פעולה עמוק בין גישות 
רפואיות שונות וקידום מחקר איכותי בתחום". במקביל להקמת 
היחידה המיוחדת הוא הוביל מחקרים פורצי דרך ברפואת העיכול 
האינטגרטיבית אשר פורסמו בעיתונות הרפואית המובילה 

בעולם, ואף זכו בפרסים יוקרתיים בכנסים בינלאומיים. 

התגליות החדשות, בעיקר בתחום רפואת הצמחים, נותנות 
כלים לטיפול בהפרעות ומחלות עיכול מורכבות אשר לא 
הגיבו לטיפול השמרני, כשאחד המחקרים המובילים העוסק 
בתרכובת כורכומין ייחודית לטיפול במחלה דלקתית כרונית 
של המעי הגס זכה להכרה עולמית. "הפעילות שלי במכון 
הגסטרואנטרולוגי בבית חולים תל השומר והזכות שניתנה לי 
לעבוד בשיתוף פעולה צמוד עם מיטב רופאי הגסטרו בארץ, 
לימדה אותי להסתכל על המטופלים ולהבין את מחלתם 
דרך המשקפיים של הרפואה הקונבנציונאלית ושל הרפואה 
הסינית בעת ובעונה אחת. הדרך הזו הובילה אותי לפתח גישת 
טיפול אינטגרטיבית שמשתמשת בכלים מהרפואה הטבעית 
עם מעקב וכלים אבחוניים של הרפואה המודרנית. המסע 
הוביל אותי בשנים האחרונות להרצות על גישה טיפולית 
זו במוסדות אקדמיים ורפואיים מובילים בסין והונג קונג 
והפגישו אותי עם רופאים וחוקרים מובילים בעולם בתחום 

הרפואה האינטגרטיבית".  

כיום, במקביל לפעילות המחקרית, הוא מטפל במרפאות 
שלו בבית חרות וברמת אביב במגוון הפרעות של מערכת 
העיכול כגון: תסמונת מעי רגיש, מחלת קרוהן וקוליטיס 

כיבית, רפלוקס, עצירות כרונית ועוד.  
מסייע  השונות,  הטיפול  גישות  שבין  המיוחד  השילוב 
למטופלים רבים אשר מעידים על הטבה שהופיעה במצבם 

כבר עם תחילתו של הטיפול ולשיפור באיכות חייהם.

בשנים האחרונות הפרעות מערכת העיכול הופכות מורכבות 
ונפוצות יותר.  במטרה לתת מענה יעיל, מדויק ושלם לבעיות 
אלו, מטפל ניר סלומון, בגישה רפואית אינטגרטיבית המשלבת 
כלים אבחוניים וטיפוליים מהרפואה הטבעית יחד עם ידע 
מהרפואה הקונבנציונאלית. בואו לראות מה קורה כאשר 

הטוב מהטבע פוגש את הטוב שבמדע.

מימין: פרסום המחקר שיזם ניר לטיפול בקוליטיס כיבית
משמאל: ניר עם פרופסור Bian Zhao מהונג קונג
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