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 שכדאי להכיראתרים  
 

 עברית מומלצים באתרים  

 רפואה אתרי

Israeli Medical Association Journal [IMAJ] www.ima.org.il/harefuah/ הרפואה 

 מטעםההסתדרותהרפואיתבישראל. 99990909–קודמנוירידמןלקבלתטקסטמלא

TheMEDICALאתרהביתשלהרופאיםבישראל–www.themedical.co.il

. העתבטקסטמלאברשת-שלושתכתבי. The Pharma,Medicine,Medical:שלושהכתביעת

 האתרמחייבהרשמהללאתשלום

 WWW.MEDNET.CO.IL(מולי)אל רפואה מקוונת בישר

 האתרמחייבהרשמהללאתשלום. סקירותוהרצאותכנסיםרפואייםבארץ,מאמרים

www.igl.co.il   "רפואה משולבת"

קציריםבעבריתת–כתבעתמקווןעםמחקריםעדכנייםוקישוריםרבים

 http://www.wikirefua.org.il   ויקירפואה

מידערפואימעודכןברמהגבוההויהיהנגישלאנשי.מטעםאיגודרופאיהמשפחהבישראל

 מקצועותהרפואהולצבורכולו

 ונטורופתיה תזונה טבעית אתרי

Review למחקר מגזין מכון תנובהwww.tnuva-research.co.il 

 קישוריםלאתריתזונהנוספים.ארכיוןמלאשלכלכתבהעתברשת

e-med ומועדון הבריאות   www.healthclub.co.il 

 מאמריםבנושאיתזונה. ותחדשות הבריאארכיוןמלאשל

turopediaaNפורטלהטיפולהטבעיwww.naturopedia.com אתרבתשלום

'מחקריםוכו,תוספימזון,הטיפולהטבעיהמתאיםלמחלותשונות

 http://www.bara.co.il/index.aspברא צמחים   

מידעמקצועיעלצמחיםוהשימושבהם

http://www.herbology.org.il/pages/about.asp?cid=1העמותה הישראלית לצמחי מרפא   

מאמריםומצגות,כוללאינדקסצמחים

http://www.ima.org.il/harefuah
http://www.themedical.co.il/
http://www.mednet.co.il/
http://www.igl.co.il/
http://www.wikirefua.org.il/
http://www.tnuva-research.co.il/
http://www.healthclub.co.il/
http://www.naturopedia.com/
http://www.bara.co.il/index.asp
http://www.herbology.org.il/pages/about.asp?cid=1
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  נגליתמומלצים באאתרים  

Natural Standard   http://naturalstandard.com/index.asp   

.תוספימזוןוצמחים,מתמחהבתזונה,אתרמקיףלרפואהמשלימהואיטגרטיבית

האתרפתוחלסטודנטיםשלרידמןדרךמחשביהסטודנטים.גלישהבתשלום

 www.fda.govב"התרופות והמזון בארה מינהל

ב"הספרייה הרפואית הלאומית ארה

PubMed www.pubmed.comטקסטמלאבתשלום.בלבדתקצירים.מיליוןמחקרים00

PMCwww.ncbi.nlm.nih.gov/pmcתשלוםמאמריםבטקסטמלאללא

 ADA – American Dietetic Association:האיגוד הדיאטטי האמריקני

www.eatright.org 

 www.orthomed.org   האירגון הבינלאומי לתזונה אורתומולקולרית

Orthomolecular Medicine Online.מאמריםמחקרייםבטקסטמלאמשניכתביהעתשלהם,

Natural Medicines Comprehensive database 

http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com

ועודמינונים,אינטראקציות,יעילותתרופותטבעיות,תרופות,מידעעלמצביםבריאותיים

 

  נוספים בעבריתאתרים  

 www.health.gov.ilמשרד הבריאות הישראלי   

Infomed פורטל הרפואה של ישראל   www.infomed.co.ilכוללהתייחסותלתזונהודיאטה 

Med-e ערוץ החדשות הרפואיות של ישראלmed.co.il/emed/new/usersite/index.asp-http://www.e

רפואייםעםמאמריםמדעייםומצגותבנושאים-מגזיןמקווןלכלהעוסקיםבמקצועותרפואייםופארא

שוניםוכןאינפורמציהבקשרלכנסיםגםבנושאיתזונה

 www.strauss-group.com   שטראוסאתרהביתשלחברת-שטראוס

www.metukim.co.il   האגודה הישראלית לסוכרת

 www.celiac.org.il   בישראלעמותת צליאקאתרשל

http://naturalstandard.com/index.asp
http://www.fda.gov/
http://www.pubmed.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
http://www.eatright.org/
http://www.orthomed.org/
http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com/
http://www.health.gov.il/
http://www.infomed.co.il/
http://www.e-med.co.il/emed/new/usersite/index.asp
http://www.strauss-group.com/
http://www.metukim.co.il/
http://www.celiac.org.il/
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 www.herbology.org.il   העמותה הישראלית לצמחי מרפא

ריאותפתרונותבאולימפוס

http://www.olympusfit.co.il/show_mamarim.asp?cat_id=11&id=4

לעסקיםבתחוםמאמריםוליוויעסקי,לקלוריותהיקפיםועודמחשבונים,תוכנהלניתוחתפריטים

.הבריאות

/http://www.drug.co.ilארגון רוקחות בישראל

אתרהמידעהתרופתי



  באנגליתנוספים אתרים 

 www.who.int/nutritionאירגון הבריאות העולמי

 and Alternative Medicine National Center for Complementarywww.nccam.nih.gov/

המרכזהאמריקניהלאומיהרשמילרפואהמשלימהואלטרנטיבית

המתייחסבהרחבהלתזונהודיאט,מידעעלרפואהאלטרנטיביתומשלימה

/http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/searchב"מרכז מידע של משרד החקלאות בארה

 http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/list   

לכלמרכיבתזונתיאפשרלמצוארשימה.ב"מקיףשלמשרדהחקלאותשלארהמאגרנתונים

למצואמוצרוכלהמרכיבים,אולחילופין,ארוכהשלמזונותהכולליםאותוובאיזהכמויות

למרותהדיוקבנתוניםישלזכורשיששונירבבכמותהרכיביםהתזונתייםביןזן.התזונתייםשבו

תנאי,תנאיאיחסון,חיימדףשלמוצרים:וניםלאלוקחיםבחשבוןכגוןלזןוגורמיםנוספיםשהנת

 גידולוהשפעותאקלימיותשונות

 מאמריםמעוליםבנושאתזונהטבעיתwww.doctoryourself.com   ר אנדריו סול"אתר של ד

 www.vitamincfoundation.comCאתר מקיף בנושא ויטמין 

 www.orthomed.comר רוברט קתקרט"אתרו של ד

The Townsend Letter website: www.townsendletter.com 

American Journal of Clinical Nutritionhttp://ajcn.nutrition.org/

גישהלטקסטמלאבתשלום:יוקרתיכתבעת

http://www.herbology.org.il/
http://www.olympusfit.co.il/show_mamarim.asp?cat_id=11&id=4
http://www.who.int/nutrition
http://www.nccam.nih.gov/
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
http://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/list
http://www.doctoryourself.com/
http://www.doctoryourself.com/
http://www.vitamincfoundation.com/
http://www.orthomed.com/
http://www.townsendletter.com/
http://ajcn.nutrition.org/
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American Society for Nutritionwww.nutrition.org

 ;The Journal of Nutrition:שלושהכתביעתבאתר.קליניתהמרכזהאמריקנילתזונה

The American Journal of Clinical Nutrition;Advances in Nutrition 

drugdigestתוספיםוצמחימרפא,תרופות,אתרמדעיחשובלבדיקתאינטראקציותביןמזון

http://www.drugdigest.org/wps/portal/ddigest

Meter-O-Cronhttp://cronometer.com/

 כוללמחשבוןתזונה,אתרחופשילמעקבאחרינתוניתזונהובריאותאישיים

Google ScholarשרותשלGooglehttp://scholar.google.com/

,"orthomolecular":חיפושלמונחםשיוכשע.מקורותמדעיים999מקורמידעזהנתןיבולשל

-שכנראהMedicine OrthomolecularJournal of-שמחריםאתה,"Pubmedלעומת

Google Scholarואוליעל,המקורהטובביותרבאינטרנטלמידעמדעיעלויטמיניםומינרליםהוא

.המשלימהכלהתחומיםשלהרפואה

MedlinePluswww.nlm.nih.gov/medlineplus

מקוונתמכילאנציקלופדיהרפואית.ומוסדותהבריאותיהאמריקאמשרדהבריאותמאגרמידעשל

תוספימזוןוצמחימרפא,תרופות,מקיפה

MedScape reference : Drugs, Diseases and Procedures   emedicine.medscape.com

 ...מאמריםמחקרייםועוד,מידערפואי

The Lancet    w.thelancet.comww  

טקסטמלאבתשלום.עתאירופימובילבתחוםהרפואה-כתב

The Journal of the American Medical Association [Jama]

assn.org-http://jama.ama

בחלקמהמקרים,ניתןלקרואתקצירימאמרים.כתבהעתשלההסתדרותהרפואיתהאמריקנית

.ניתןלקבלטקסטמלא

The New England Journal of Medicinehttp://content.nejm.org

ולעיתיםניתןלקבלגםמאמריםתקציריניתןלקרוא.בתחוםהרפואההמערביתמובילשבועון

מאמריםבטקסטמלא

 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center  http://www.mskcc.org/

ידיצוות-אתרשהוקםעל–בלטיפולבסרטן"האתרשלהמרכזהרפואיהחשובביותרבארה

.תוספיםותרופות,מעולהלבדיקתאינטראקציותביןצמחים.החוקריםוהרופאיםשלהמרכז

The Merck Manual   www.merckmanuals.com/professional/index.html

מידערפואימהימןומעודכן

http://www.nutrition.org/
http://www.drugdigest.org/wps/portal/ddigest
http://cronometer.com/
http://scholar.google.com/
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus
http://www.thelancet.com/
http://jama.ama-assn.org/
http://content.nejm.org/
http://www.mskcc.org/
http://www.mskcc.org/
http://www.merckmanuals.com/professional/index.html

