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  מבוא כללי
  :כללי

לארבעה  שנות לימוד ומחולקת ארבע או חמשתכנית הלימודים בתמורות מתפרסת על פני 
  :שלבים
  רפואה מערביתלימודי , טווינה, שיאצו: לימודי יסודות הרפואה הסינית ומגע  :שלב א
חות שנה  לפחות שנת שיאצו א ולפיבוגרל(צמחים , תזונה, דיקור: ית רפואה סינלימודי  :שלב ב

  )ראשונהמערבית 
לבוגרי שלב ב ולמסיימי הלימודים ברפואה (צמחים , תזונה, דיקור: לימודי רפואה סינית :שלב ג

  )מערבית
  )לבוגרי שלב ג במלואו  ( במחלקות בתי חולים ובתמורות קליניקה משולבת:שלב ד

  

  מסלול הלימודיםשל תיאור כללי 
  .מדעים ורפואה משולבתשלב א ב .) שיאצואשנה ( לימודי רפואה סינית ומגע –  אלבש
. שלב ב במדעים ורפואה משולבת). שנה ב שיאצו( מגע - המשך לימודים ברפואה סינית –  בלבש

  .תזונה, צמחים, דיקור: שלב א ברפואה סינית
 - ברפואה סינית שלב ב )  קליניקה+ שנה ג שיאצו ( מגע -המשך לימודים ברפואה סינית  - שלב ג
  .קורסי בחירה. תזונה, צמחים, דיקור

קליניקה במרפאות  .)קליניקה+ שנה ד טווינה ( מגע – המשך לימודים ברפואה סינית –  דשלב
  .בית הספר ובמחלקות בית חולים

  
    :ותהער

 שנת הלימודים הראשונה מאפשרת לתלמיד לוודא שהתחום אכן מעניין אותו בלי מחויבות –א 
נה זו מאפשרת לצוות תמורות לוודא שהתלמיד אכן מתאים ש. להמשיך למסלול לימודים מלא

 שיאצו / קיימת האפשרות להתחיל בשנה הראשונה ברפואה סינית.שלנו למסלול הלימודים
קיימת האפשרות לפצל את , כמו כן .ולאחר מכן להחליט האם לימודי המסלול המלא מתאימים

  . שניםמסלול יערך חמשבמקרה זה ה. הלימודים למסלול ארוך יותר
מתקיימת בסוף שנת הלימודים הראשונה ) ארבע או חמש שנים(ההחלטה לגבי אורך המסלול –ב 

  .לאחר הערכת הישגי התלמיד ושיקולים נוספים של בית הספר ושל התלמיד עצמו
  פריסת הלימודים אינה משנה את העלות הכוללת של הלימודים. ג
  

   שעות לימוד
  בחישוב הכללי לא מוכללות ההפסקות  .שעת לימודמלאות ל דקות 45ד מחושבות לפי שעות לימו

  ):ל" ש6 לפי ( לסדר יום לימודי דוגמא 
  ל" ש2    09:00-10:30
   הפסקה  10:30-10:45
  ל" ש1  10:45-11:30
  הפסקה  11:30-11:45
  ל" ש2  11:45-13:15
  הפסקה גדולה  13:15-13:45
  ל" ש1  13:45-14:30

  

  משך שנת לימוד
. ללא מבנה של סמסטרים, בשנהרצופים שבועות  37 מתפרסת על פני שנת הלימוד בתמורות

בחינות סוף שנה מתבצעות ). בימים נפרדיםלעתים (בחינות רגילות מבוצעות במהלך השנה 
  ).בתקופת חופשת הקיץ(במהלך אוגוסט 

לאפשר ו,השבועישיטה זו מאפשרת הכנסת נפח שעות לימוד גדול יותר בלי להגביר את העומס 
  ).בילויים, משפחה, עבודה" (חיים אחרים"ד זמן ספיגה ותרגול וכן לתלמי

  

  שעות סמסטר
  .ל נחשבות לשעת סמסטר אחת" ש14כל , בהתאם למקובל באקדמיה
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  נפח כללי של שעות לימוד
  .ל פרונטליות וקלינקות התמחות במחלקות בתי חולים ובתמורות" ש3283
  .ל" ש270 ב  לבחורחובה  מתוכם ל לימודי בחירה"   ש877

  )ל" ש3553( ל בחירה חובה " ש270+ ל פרונטליות וקליניקה " ש3283ה "ס
  .אינן כוללות שעות אינטרנט או עבודות ביתאילו ל "ש

  .בסין במסגרת בחירה בתום הלימודים אינה נכללת בסך שעות אילו השתלמות לימודית
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  ב-פירוט שמות צוות ההדרכה לפי סדר הא
  עמירר ניר "מנהל אקדמי ד

  
  

   :הערות

   )באין אותו בארץ,  L.Ac  מקביל למושג(  מוסמך ברפואה סינית .ס.ר.מ
קורס הדרכה , שלוש שנות אסיסטנטיות,  שנות לימוד3לפחות   (ת שיאצו בכיר/   מטפל.ב.ש.מ

  )ושנתיים חפיפה
  
/ שם מרכז

  מרצה
  תחומי הוראה

  
  קוד הקורס

  
  וותק

  אביב מסינגר

 
  אנדוקרינולוגיה  

 

 
92 

 

מנהל יחידה .  שנים8מזה   ס  .ר.מ
מתמחה . ש"משלימה לפוריות  בתה

 בבעיות אנדוקריניות

  ליאור לביא
  

  פיזיקה רפואית

 
45 

 
B.Sc  שנים 4ס  זה .ב.מ. במתמטיקה 

  .ועוסק במחקר קליני

  אודי ארזי

 

  פתופיזיולוגיות ואבחנות
  ב +  א–אבחנה מבדלת 

  דיקור וצמחים-מרפאות בחירה 

64 , 65 , 68 , 

102  

  

/ מרכז .   שנים14ב  מזה .ש.מ, ס  .ר.מ
  .מרצה בשיאצו וברפואה סינית

  אורן חלף

 
  אנטומיה טופוגרפית מעשית

 

 
71 

 

, מורה לדיקור.  שנים8ס  מזה .ר.מ
מטפל במרפאה משלימה לילדים 

  בוולפסון

   אברהםאייל
  
  

 

  אבחנה מבדלת בגישה משולבת
  קליניקה

רפיה וקרקפת  אוריקולות-הכנה קלינית 
 -אלקטרואקופונקטורה מרפאות טיפולים

 דיקור צמחים

38 , 41 , 96 , 97 

 ,98  

 

ב  ומורה .ש.מ.  שנים15ס  מזה .ר.מ
אחראי על חטיבת קליניקה . לטווינה

. מטפל במכבי. ועל השתלמויות בסין
 מתמחה בעור

  לת מןיאי
  

 

  ביוכימיה ותזונה בראייה סינית
   א–תזונה סינית 

   דיקור תזונה-פולים מרפאות טי

 
39 , 74 , 95  

 

 M.Scבוגרת קורס .  התזונה  במדעי
 10רפואה סינית לתזונאיות מזה 

מרצה בכירה במכללת / מרכז . שנים
  מרכזת חטיבת התזונה . תל חי

  אלון המאירי
  

  קונטאקט גוף נפש
  י קונג'צ

 איכות טיפול במגע
109 , 28 , 16  

 

ונג י ק'מורה לצ.  שנים10ב  מזה .ש.מ
  . שנים12ואמנויות לחימה 

  אפרת בנור

 

  פילוסופיה סינית 
  פיזיולוגיה של מערכות

 
4 , 5  

 

 14ב  מזה .ש.מ.  שנים12ס  זה .ר.מ

   .    באמנותB.A  .  שנים

  
  אפרת בריזל

 
  רפלקסולוגיה העשרה

 
108 

 

 7ס מזה .ר.מ.  שנים9ב מזה .ש.מ
. רפלקסולוגית ומעסה.  שנים   

אריאל 
 ן זלברשטיי

  עבודת המטפל לצד הרופא

 
12 

 
M.D  מתמחה בפנימית    

  גדעון אבידן
  

  פסיכיאטריה אברבנל 

  
99 

 
M.Dמנהל .   מומחה בפסיכיאטריה

 מחלקת נוער באברבאנל  
  גיורא ליכט

 
  קיו שיאצו 

 טיפול מתקדם בגב תחתון
19 , 106  

 
מורה . מנהל ארגוני וממקימי תמורות

  שנים19לקיו שיאצו מזה 

   מידןגל
  

  גסטרואנטרולוגיה

 
58 

 
M.D  מתמחה בפנימית   

  יהונתן נוימן

 
  אנדוקרינולוגיה

 
56 

 
M.D .  רופא במאיר  

  ניר עמיר
  
  
  
  

 

 ,ביוכימיה ותזונה, עבודת מחקר
   עור,נוירולוגיה, פרמקולוגיה
ת בנושא יוהשתלמו, אינטגרציה

  פרקינסון,  פיברומיאלגיה
  מבוא להכרת הפורמולות

 ת בין צמחים לתרופותאינטראקציו

39 , 47 , 48 , 53 

 ,62 , 63 ,103 , 

104 , 105    76  ,
94 

 

M.D 19  מנהל  אקדמי בתמורות מזה 
.  שנים22ב  זה .ש. מ-ס  ו.ר.מ, שנים

ח "מנהל מרפאה משלימה לילדים בב
  .וולפסון
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  דן לוין

 
  גנטיקה

 I+  II גינקולוגיה
49 , 57 , 27   

 
M.Dמנהל .   מומחה בגינקולוגיה

 מרפאות פוריות בוולפסון  

   דוגון דניאל

 

   א–אנטומיה טופוגרפית 
   ב–אבחנה מבדלת וסינדרומים 

 מטפל מטופל
8 , 13 , 24  
 

B.Scס ו.ר.מ.   בעבודה סוציאלית- 
ראש וועדת .   שנים15ב  זה .ש.מ

  דיקן סטודנטים, אתיקה

  דרור אומר

 

  פורמולות קלאסיות 
  נשימה

 נוירולוגיה
78 , 85 , 89  

 

  שנים 18ס  מזה .ר.מ

  דרור להב

 
  ראומטולוגיה

  IIאורטופדיה 
51 , 54  

 
M.Dמתמחה בפנימית   

  הגר נתן

 
  ב +  א-תרגול בחירה 
  ב-תרגילי חובה  

11 , 22  

 
מורה לחינוך .  שנים15ב  מזה .ש.מ

  .אחראית תרגולים. גופני

  .   מומחית בפסיכיאטריהM.D 55 פסיכיאטריה ורד בר
  צמחיםזן  

 
  רוקחות

 77 
תרגול והתנסות  על ידי צוות החנות 

 של זן צמחים
  מינה פארן

 
  סיורים בגן בוטאני

 
79 

 
P.hDמומחית .  בבוטאניקה

 באתנובוטניקה וצמחי מרפא
  . שנים10ב מזה .ש. מ–ס  ו .ר.מ 73 מרידיאנים מיוחדים טלי בר

   טלי שגיא

 
  ילדים וולפסון

 
100 

 

M.Dוניברסיטת   פרופסור מטעם א
מנהלת מרפאה נוירולוגית , א"ת

  לילדים בוולפסון

   כירורג ומומחה באורולוגיהM.D 61 אלקטרוליטים ונפרולוגיה יאיר ברז

  יאיר צמח
  

 

   א–אבחנה מבדלת וסינדרומים 

  Iבדיקה פיזיקלית  
   א–שיאצו 

 I + IIכוסות וגוואשה , מוקסה

6 , 7 , 9 , 17 ,  

34  
 

 .  שנים15ה ב מז.ש. מ-ס  ו.ר.מ

  יוני ויסקין

 
  I + IIטווינה 

  
33 , 42  

 
מרכז חטיבת .  שנים9ב מזה .ש.מ

 טווינה

 א"מדריך מוסמך מטעם מד 3 החייאה א"מדריך מד

מוחמד 
 מסלהה 

  מערכות הגוף  

 
2 
 

M.Dמתמחה בפנימית   

  מיכל אלון

 

  ג +  א–תרגול חובה 
  ג +  ב-תרגילי בחירה  

  ג-שיאצו 

10 , 23 , 35  ,36 

 ,37  
 

 ס מהשנה.ר.מ.  שנים8ב מזה .ש.מ

  מיכל בן דור

 
  אימונולוגיה 
 פולמונולוגיה

50 , 52  
 

M.Dהרבולוגית מזה .   רופאת ילדים
 .שלוש שנים

 )?( שנים  6ס מזה .ר.מ 88 אורולוגיה וכליות   מיכל הורן

  מיכל לביא
  

 

  סיור ממוחשב בעולם הסיני
חקר סטטיסטיקה אפידמיולוגיה ושיטות מ

   גוף נפשה יוג,  ב–

 

31 , 44 , 110  
 
 

M.Scלקראת .   בביולוגיה וגנטיקה
.  שנים12ב מזה .ש.מ. סיום דוקטוראט

  אחראית כתיבה מדעית בתמורות

  מילכה פרום

 

  ילדים עיוני ומעשי 
  עבודה מול מצלמה

 
14 , 25  

 

B.Aשנים6ב  זה .ש.מ.   בחינוך  .
מטפלת במרפאה המשלימה לילדים 

  .לפסוןח וו"בב

  מירה לגזיאל
  

 

  מבוא לרפואה קלינית
  צמחי מרפא בודדים

  גסטרואטרולוגיה

 II דופק לשון  -בדיקה פיזיקלית 
69 , 75 , 84 , 66  

 

אחראית תחום .  שנים8ס  מזה .ר.מ
 ההרבולוגיה בתמורות

  מירי גולוס

 
  קרדיולוגיה
 המטולוגיה

59 , 60  
 

M.Dמתמחה בפנימית   

  נאוה רונאל

 

  שת הפאזות מבוא לחמ
  גינקולוגיה בראיה משולבת

 חמש הפאזות
15 , 29 , 67  

 

B.Aשנים16ס  זה .ר.מ.   בשפות  .
  .  שנה20ב זה .ש.מ

  נדב משען

 
  אורתופדיה בראיה משולבת

 Iאורתופדיה 
26 , 28  

 
M.Dמתמחה בפנימית    
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  נוגה פינחסי

 
  אתיקה ומשפט   

 
86 

 

B.Aמתמחה בנוהלי .   עורכת דין
. ט ברפואה המשלימהאתיקה ומשפ

   שנים8ב זה .ש.מ

  נילי גן אור

 
  שיקום רעות

 
102 

 

.  שנים13ב זה .ש.מ.  שנים10ס זה .ר.מ
מנהלת מרפאה משלימה לשיקום 

 ח רעות"בב
  ניר בר

 
  יסודות האנטומיה 

 
1 
 

B.Aבמדעי הרפואה   .M.D    מתרגל
  אנטומיה

  עמרי כהן

 
  טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים

 
103 

 

.  שנים2 זה ס .ר.מ.  שנים8ב זה .ש.מ
 במרכז אחראית פרויקט ילדים בסיכון

  .הרפואי וולפסון

  סימה אופיר

 
  מרידיאני אקסטרה

 
72 

 
B.A10ס  זה .ר.מ.   בריפוי במוזיקה 
  . שנים14ב זה .ש.מ. שנים

  עדי פרום

 
  אורתופדיה וראומטולוגיה

 
87 

 
מטפל בשירם .  שנים8ס זה .ר.מ

 ר"ית באסהובמחלקה האורתופד

  עמוס זיו

 
  קרדיולוגיה

 פנימית אסף הרופא  
83 , 101  

 
M.Scשנים8ס זה .ר.מ.   בביולוגיה  .

  ר"אחראי מחקר באסה

  עמיר קליי

 
  דרמטולוגיה

 
93 

 
 מתמחה בעור.  שנה12ס  זה .ר.מ

  ערן רצון
  

 

  מתרגל בכיר בקורסי מגע
   ב–אנטומיה טופוגרפית 

  עבודה קלינית
 אקופונקטורה- אנטומיה טופוגרפית

111 , 16 , 18 , 

70  
 

B.Aשנים12ס זה זה .ר.מ.   כללי  .
אחראי הוראה  .   שנים14ב  מזה .ש.מ

  לשלב א בתמורות

  קרן סלע

 
  גינקולוגיה   

 
91 

 
מתמחה .  שנים8ס זה .ר.מ

 בגינקולוגיה

  רותי ברגר
  

 

סטטיסטיקה אפידמיולוגיה ושיטות מחקר 
   א–

 

43 
 
 

M.Scאפידמיולוגיה  בסטטיסטיקה ו .
ב מזה .ש.מ. לקראת סיום דוקטוראט

 אחראית מחקר בתמורות.  שנים12

  תרון גרינפלד

 
   ב–שיאצו 

 תאילנדי' מסאג
20 , 21  

 
B.Aשנים8ב זה .ש.מ.   חינוך  .

  אחראית פרויקט ילדים בצפון
  ייתכן שינוי בשמות המרצים בהתאם למחזור הלימוד*  
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  ושאיםפירוט חטיבות לימודים לפי נ
  

  

  חטיבות הרפואה המערבית
  
  
  

'עמ  קוד 
 קורס

  שם הקורס
  

שעות 
 לימוד

 14 יסודות האנטומיה  1 16
 21 מערכות הגוף   2 17
 7 החייאה 3 18
 21 עבודת המטפל לצד הרופא 12 19
 I 21אורתופדיה  26 20
 I 14גניקולוגיה  27 21
 42  א-סטטיסטיקה אפידמיולוגיה ושיטות מחקר  43 22
 21  ב-סטטיסטיקה אפידמיולוגיה ושיטות מחקר  44 22
 14 פיזיקה רפואית 45 23
 14 כימיה וכימיה אורגנית 46 24
 70 ביוכימיה ותזונה 47 25
 21 פרמקולוגיה 48 26
 21 גנטיקה 49 27
 35 אימונולוגיה  50 28
 21 ראומטולוגיה 51 29
 28 פולמונולוגיה 52 30
 35 נוירולוגיה 53 31
 II 14אורטופדיה  54 32
 21 פסיכיאטריה 55 33
 28 אנדוקרינולוגיה 56 34
 II 21גינקולוגיה  57 35
 28 גסטרואנטרולוגיה 58 36
 14 קרדיולוגיה 59 37
 14 המטולוגיה 60 38
 28 אלקטרוליטים ונפרולוגיה 61 39
 7 עור 62 40
 28 אינטגרציה וסיפורי מקרה 63 41

 623  ה שעות לימוד"ס
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  )מבואות( פזיולוגיה –חטיבות הרפואה הסינית 
  
  

'עמ קוד  

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 14 פילוסופיה סינית  4 42
 14 פיזיולוגיה של מערכות 5 43
 14   א-אבחנה מבדלת וסינדרומים  6 44
 I 14לית  אבדיקה פיזיק 7 45
 56  ב-אבחנה מבדלת וסינדרומים  13 46
 14 ילדים עיוני ומעשי  14 47
 7 מבוא לחמשת הפאזות  15 48
 14 אורתופדיה בראיה משולבת 28 49
 14 גינקולוגיה בראיה משולבת  29 50
 35  א-תזונה סינית  30 51
 21 אבחנה מבדלת בגישה משולבת 41 52
 36 פתופיזיולוגיות ואבחנות 64 53
 54  א-אבחנה מבדלת  65 54
 II 21 דופק לשון  -בדיקה פיזיקלית  66 55
 14 חמש הפאזות  67 56
 60  ב-אבחנה מבדלת  68 54
 12 מבוא לרפואה קלינית 69 57

 414  ה שעות לימוד"ס
  
  

  )פרקים קליניים( פזיולוגיה –חטיבות הרפואה הסינית 
  

'עמ ' מס 
 קורס

  שם הקורס
  

שעות 
 לימוד

 27 קרדיולוגיה 83 58
 45 גסטרואטריולוגיה 84 59
 20 נשימה 85 60
 18 אורתופדיה וראומטולוגיה 87 61
 18 אורולוגיה וכליות   88 62
 18 נוירולוגיה   89 63
 16 פסיכיאטריה 90 64
 18 גינקולוגיה    91 65
 9 אנדוקרינולוגיה   92 66
 9 עור 93 67
 15 אינטראקציות בין צמחים לתרופות 94 68

 213  עות לימודה ש"ס
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  חטיבת אנטומיה טופוגרפית ודיקור
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  צמחי מרפאחטיבת 
  

'עמ קוד  

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 35 ביוכימיה ותזונה בראייה סינית 74 77
 115 ם צמחי מרפא בודדי 75 78
 74 מבוא להכרת הפורמולות 76 79
 32 רוקחות 77 80
 140 פורמולות קלאסיות  78 81
 14 סיורים בגן בוטאני 79 82

 410  ה שעות לימוד"ס
  
  

  ]חובה[העשרה קורסי 
  
  

  
  

'עמ  קוד 
 קורס

  שם הקורס
  

שעות 
 לימוד

 35  א-אנטומיה טופוגרפית  8 69
 21  ב-אנטומיה טופוגרפית  16 70
 I 14כוסות וגוואשה , מוקסה 17 71
 II 14כוסות וגוואשה , מוקסה 34 72
 127  אקופונקטורה-אנטומיה טופוגרפית  70 73
 40 אנטומיה טופוגרפית מעשית 71 74
 36 מרידיאני אקסטרה 72 75
 24 מרידיאנים מיוחדים 73 76

 311  ה שעות לימוד"ס

'עמ קוד  

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 7 אתיקה ומשפט    86 100
 7 מטפל מטופל  24 95
 14 עבודה מול מצלמה 25 96
 3  סיור ממוחשב בעולם הסיני 31 97
 7 נפש-סדנת גוף 32 98
 28 י קונג'צ 40 99

 66  ה שעות לימוד"ס
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   בחירה–העשרה 

  
'עמ  קוד 

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 16 איכות טיפול במגע 107 --
 16 רפלקסולוגיה העשרה 108 --
 16 ט גוף נפשקונטאק 109 --
 16  גוף נפשהיוג 110 --
 300 מתרגל בכיר בקורסי מגע 111 --

 364  ה שעות לימוד"ס
  

  
  

  םמנואליחטיבת לימודים 
  
  

'עמ  קוד 
 קורס

  שם הקורס
  

שעות 
 לימוד

 189  א-שיאצו  9 --
 28  א-תרגול חובה  10 --
 91 קיו שיאצו  19 --
 49  ב-שיאצו  20 --
 37 תאילנדי ' גמס 21 --
 21  ב-תרגילי חובה   22 --
 I 77טווינה  33 --
 28  ג-שיאצו  35 --
 7  ג-תרגילי חובה  36 --
 II 105טווינה  42 --

 632  ה שעות לימוד"ס
  

  
  קורסי בחירה מנואלים

  
'עמ ' מס 

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 112  א-תרגול בחירה  11 --
 112  ב- בחירה  ולתרג 23 --
 84  ג- בחירה  ולתרג 37 --
 16 טיפול מתקדם בגב תחתון 106 --

 324  ה שעות לימוד"ס
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   קליניקה–חטיבות הרפואה הסינית 
 
 

'עמ  קוד  

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 70 עבודה קלינית  18 83
 115 קליניקה 38 84
 28 רעבודה גמ 39 85
 70  דיקור תזונה -מרפאות טיפולים  95 86
 16  אוריקולותרפיה וקרקפת-הכנה קלינית  96 87
 6   אלקטרואקופונקטורה-הכנה קלינית  97 88
 206  דיקור צמחים-מרפאות טיפולים 98 89
 24 פסיכיאטריה אברבנל   99 90
 30 ילדים וולפסון 100 91
 35 פנימית אסף הרופא   101 92
 24 שיקום רעות 102 93
 28 מחקר עבודת גמר 103 94

 652  ה שעות לימוד"ס
  

  
  קורסי בחירה בקליניקה

  
  
'עמ   ' מס 

 קורס
  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד
 70  דיקור וצמחים-מרפאות בחירה  102 --
 70 טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים 103 --
 42 ההשתלמות בנושא פיברומיאלגי 104 --
 7 השתלמות בנושא פרקינסון 105 --

 189  ה שעות לימוד"ס
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  שלבי לימודפירוט חטיבות לימודים לפי 
  

  

   שנה א– מסלול מגע בשיאצו –רפואה סינית 
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 14 יסודות האנטומיה  מערבית. ר 1
 21 מערכות הגוף   מערבית. ר 2
 7 ההחייא מערבית. ר 3
 14 פילוסופיה סינית  פיזיולוגיה 4
 14 פיזיולוגיה של מערכות פיזיולוגיה 5
 14  א-אבחנה מבדלת וסינדרומים  פיזיולוגיה 6
 I 14בדיקה פיזיקלית   פיזיולוגיה 7
 35  א-אנטומיה טופוגרפית  דיקור 8
 189  א-שיאצו  מנואלי 9

 28  א-תרגול חובה  מנואלי 10
 112  א-ול בחירה תרג מנואלי 11
  

  
   שנה ב– מסלול מגע בשיאצו –רפואה סינית 

  
ל"ש  נושא  תחום קוד  
 21 עבודת המטפל לצד הרופא מערבית. ר 12
 56  ב-אבחנה מבדלת וסינדרומים  פיזיולוגיה 13
 14 ילדים עיוני ומעשי  פיזיולוגיה 14
 7 מבוא לחמשת הפאזות  פיזיולוגיה 15
 21  ב-וגרפית אנטומיה טופ דיקור 16
 I 14כוסות וגוואשה , מוקסה דיקור 17
 70 עבודה קלינית  קליניקה 18
 91 קיו שיאצו  מנואלי 19
 49  ב-שיאצו  מנואלי 20
 37 תאילנדי ' מסאג מנואלי 21
 21  ב-תרגילי חובה   מנואלי 22
 112  ב-תרגילי בחירה   מנואלי 23
 7 מטפל מטופל  העשרה 24
 14 בודה מול מצלמהע העשרה 25
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   שנה ג– מסלול מגע בשיאצו –רפואה סינית 
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 I 21אורתופדיה  מערבית. ר 26
 I 14גניקולוגיה  מערבית. ר 27
 14 אורתופדיה בראיה משולבת פיזיולוגיה 28
 14 גינקולוגיה בראיה משולבת  פיזיולוגיה 29
 35  א-תזונה סינית  פיזיולוגיה 30
 3 סיור ממוחשב בעולם הסיני העשרה 31
 7 נפש-סדנת גוף העשרה 32
 I 77טווינה  מנואלי 33
 II 14כוסות וגוואשה , מוקסה דיקור 34
 28  ג-שיאצו  מנואלי 35
 7  ג-תרגילי חובה  מנואלי 36
 84  ג-תרגילי בחירה   מנואלי 37
 115 קליניקה קליניקה 38

 קליניקה 39
 3נית על עבודה גמר קלי

 28 מטופלים
  
  

   שנה ד– מסלול מגע בטווינה –רפואה סינית 
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 28 י קונג'צ העשרה 40
 21 אבחנה מבדלת בגישה משולבת פיזיולוגיה 41
 II 105טווינה  מנואלי 42

  

  

   מערבית  –רפואה משולבת  
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 42  א-ושיטות מחקר סטטיסטיקה אפידמיולוגיה  מערבית. ר 43
 21  ב-סטטיסטיקה אפידמיולוגיה ושיטות מחקר  מערבית. ר 44
 14 פיזיקה רפואית מערבית. ר 45
 14 כימיה וכימיה אורגנית מערבית. ר 46
 70 ביוכימיה ותזונה מערבית. ר 47
 21 פרמקולוגיה מערבית. ר 48
 21 גנטיקה מערבית. ר 49
 35 אימונולוגיה  מערבית. ר 50
 21 ראומטולוגיה מערבית. ר 51
 28 פולמונולוגיה מערבית. ר 52
 35 נוירולוגיה מערבית. ר 53
 II 14אורטופדיה  מערבית. ר 54
 21 פסיכיאטריה מערבית. ר 55
 28 אנדוקרינולוגיה מערבית. ר 56
 II 21גינקולוגיה  מערבית. ר 57
 28 גסטרואנטרולוגיה מערבית. ר 58
 14 קרדיולוגיה תמערבי. ר 59
 14 המטולוגיה מערבית. ר 60
 28 אלקטרוליטים ונפרולוגיה מערבית. ר 61
 7 עור מערבית. ר 62
 28 אינטגרציה וסיפורי מקרה מערבית. ר 63
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  צמחים, תזונה,  דיקור–   רפואה סינית
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 36 פתופיזיולוגיות ואבחנות פיזיולוגיה 64
 54  א-אבחנה מבדלת  פיזיולוגיה 65
 II 21 דופק לשון  -בדיקה פיזיקלית  פיזיולוגיה 66
 14 חמש הפאזות  פיזיולוגיה 67
 60  ב-אבחנה מבדלת  פיזיולוגיה 68
 12 מבוא לרפואה קלינית פיזיולוגיה 69
 127  אקופונקטורה-אנטומיה טופוגרפית  דיקור 70
 40 אנטומיה טופוגרפית מעשית דיקור 71
 36 מרידיאני אקסטרה דיקור 72
 24 מרידיאנים מיוחדים דיקור 73
 35 ביוכימיה ותזונה בראייה סינית צמחים 74
 115 צמחי מרפא בודדים  צמחים 75
 74 מבוא להכרת הפורמולות צמחים 76
 32 רוקחות צמחים 77
 140 פורמולות קלאסיות  צמחים 78
 14 סיורים בגן בוטאני צמחים 79

  

  

   אבחנה מבדלת וטיפולים–סינית רפואה 
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 27 קרדיולוגיה פיזיולוגיה 83
 45 גסטרואטרולוגיה פיזיולוגיה 84
 20 נשימה פיזיולוגיה 85
 7 אתיקה ומשפט    העשרה 86
 18 אורתופדיה וראומטולוגיה פיזיולוגיה 87
 18 אורולוגיה וכליות   פיזיולוגיה 88
 18 ירולוגיה  נו פיזיולוגיה 89
 16 פסיכיאטריה פיזיולוגיה 90
 18 גינקולוגיה    פיזיולוגיה 91
 9 אנדוקרינולוגיה   פיזיולוגיה 92
 9 דרמטולוגיה פיזיולוגיה 93
 15 אינטראקציות בין צמחים לתרופות פיזיולוגיה 94

  

  

  קליניקה
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 70   דיקור תזונה-מרפאות טיפולים  קליניקה  95
 16  אוריקולותרפיה וקרקפת-הכנה קלינית  קליניקה 96
 6   אלקטרואקופונקטורה-הכנה קלינית  קליניקה 97
 206  דיקור צמחים-מרפאות טיפולים קליניקה 98
 24 פסיכיאטריה אברבנל   קליניקה 99

 30 ילדים וולפסון קליניקה 100
 35 פנימית אסף הרופא   קליניקה 101
 24 שיקום רעות קהקליני 102
 28 מחקר עבודת גמר קליניקה 103
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  קורסי בחירה
  

ל"ש  נושא  תחום קוד  
 102  דיקור וצמחים-מרפאות בחירה   בחירה-קליניקה  102
 103 טיפול בילדים עם צרכים מיוחדים  בחירה-קליניקה  103
 104 השתלמות בנושא פיברומיאלגיה  בחירה-קליניקה  104
 105 השתלמות בנושא פרקינסון  בחירה-קליניקה  105
 106 טיפול מתקדם בגב תחתון מנואלי 106
 107 איכות טיפול במגע העשרה 107
 108 רפלקסולוגיה העשרה העשרה 108
 109 קונטאקט גוף נפש העשרה 109
 110 יוגא גוף נפש העשרה 110
 111 מתרגל בכיר בקורסי מגע העשרה 111
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  )משולבת ( המערבית הרפואהחטיבת
  
  

  יסודות באנטומיה
  ניר בר: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:   משך הקורס] 1[
  

  :מטרות הקורס
   שרירים שלד– הכרת מערכת התנועה ותפקידיה –א 
   תרגול אנטומיה טופוגרפית–ב 
   התוויות נגד וסיכונים במקרה של נזקים למערכת התנועה–ג 
  

  :תאור הקורס
חטיבה זו כוללת היכרות .  רפואה סינית-דים הראשונה בשיאצו והקורס מועבר בשנת הלימ

חלקה הראשון .  השלד והשרירים- ראשונית עם מבנה גוף האדם ומתמקדת במערכת התנועה 
סוקרים , כמו כן. מאפשר היכרות עם עצמות השלד ומהווה בסיס להבנת תנועות האדם השונות

בתום חלק זה מתנסים .   נזק שונים בעצמותבמסגרת חטיבה זו את התוויות הנגד לטיפול במצבי
בחלק השני מתמקדים בשרירי שלב . בסדנא מעשית הכוללת זיהוי עצמות על דגמים ועל גופינו

בסוף חטיבה זו עוברים סדנא מעשית המקשרת בין השרירים למרידיאנים . עיקריים ותפקידם
  .ם אטלסים אנטומיים ודפי עזרהסדנא כוללת עבודה שיטתית ע. ולזיהוי נקודות חשובות על הגוף

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד במדעים: הערה

  
  :שיטת הלימוד

מפות אנטומיות , דיון ועבודה בקבוצות  עם דגמי שלד ושרירים, כל שיעור מבוסס על הרצאה
  .ואטלסים תוך

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .ריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכבק  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  :ביבליוגרפיה

  Anatomy coloring book –א 
  . מצגת עזר לתלמידים–ב 
  . אטלס אנטומי–ג 

  .I שיאצו -  ספר הקורס–ד 
  

  נושאי הקורס 
  

  ימודנושאי הל  
  

  תפקידי השלד והעצמות  .1
  סכנות והתוויות נגד בשיאצו במקרים של נזקים במערכת התנועה  .2
   וסדנת תרגול מעשיתמבנה השלד  .3
  מבנה השריר ותפקידיו  .4
  תפקידים, מקור וחיבור, שרירים חשובים  .5
  סדנת שרירים ומרידיאנים  .6
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  מערכות הגוף
  סלההר מוחמד מ"  ד:מרצה/ מרכז 

  
  ל"  ש21:   משך הקורס]2[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות ראשונית עם מערכות הגוף השונות ויצירת טרמינולוגיה רפואית משותפת–א 
   הבנת תהליכים בסיסיים בגוף על המשותף והמבדיל עם התפיסה הסינית המסורתית–ב 
  

  :תאור הקורס
 -ודים הראשונה בשיאצו ר בשנת הליממועבה, קורס מבואות באנטומיה ופיזיולוגיה של גוף האדם

, במהלך הקורס עוברים על מערכות הגוף השונות תוך היכרות עם האנטומיה. רפואה סינית
סקירה כללית של מערכות שונות כמו מערכת . הפיזיולוגיה ופתולוגיות שכיחות של כל מערכת

שה מאפשרות היכרות מין ורביה ומערכת ההפר, המערכת ההורמונלית, העצבים, העיכול, הנשימה
בעיות , כאבי ראש, כאבי גב תחתון, שלשולים ועצירויות, ראשונית עם מחלות שונות כמו אסטמה

בעיות אילו נדונות בהרחבה במסדרת לימודי השיאצו של שנת הלימודים . לחץ דם ואינסומניה
  .בשאר המסגרות, ביתר הרחבה, הראשונה ומאוחר יותר

  
   מועבר במסגרת שלב א,קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  .כל שיעור מבוסס על הרצאה ודיון
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ערן תמיר– אנטומיה ופיזיולוגיה לתלמידי רפואה משלימה –א 

  Anatomy coloring book –ב 
  . מצגת עזר לתלמידים–ג 
  . ספר הקורס–ד 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מערכת הלב וכלי דם  .1
  מערכת הנשימה  .2
  מערכת העיכול  .3
  מערכת העצבים  .4
  ערכת השתן וההפרשהמ  .5
  מערכת אנדוקרינית  .6
  מערכת החיסון  .7
  כאבי ראש  .8
  כאבי גב תחתון  .9

  אסטמה  .10
  שלשול ועצירות  .11
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  החייאה במצבי חירום
  א" מדריך מד:מרצה/ מרכז / מרכז 

  
  ל"  ש7:   משך הקורס]3[
  

  :מטרות הקורס
   התמודדות במצבי חירום בבית ובסביבה–א 
  הנשמות ועיסויים: שת מיומנות בסיסית בעקרונות ההחייאה הרכי–ב 
  

  :תאור הקורס
מצביחוסר , התחשמלות, טביעה,  התמודדות במצבי חירום כמו מצבי חנק-קורס בסיסי בהחייאה 

הלימוד נעשה בדרך של הדגמה ותרגול על . הכרה הנובעים ממצבים כמו אפילפסיה או סוכרת ועוד
במסגרת הלימוד . על ההבדלים בין טיפול במבוגר לטיפול בילדבובות החייאה תוך מתן דגש 

  .מתייחסים גם לעצירת שטפי דם ולטיפולי חירום אחרים
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד ברפואה מערבית: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  .כל שיעור מבוסס על הרצאה ודיון

  
  :דרישות הקורס

  .תרגולבוהשתתפות פעילה , בשיעורים מלאה נוכחות  .1
  בוחן עיוני כחלק מבוחן כללי בקורס  .2
  מבחן מסכם כחלק מדרישות הגמר ברפואה מערבית  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   אילן ישועה–מצבי חירום  –א 
  . מצגת עזר לתלמידים– ב

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  הגישה למצבי חוסר הכרה  .1
  התמודדות במצבים מיוחדים  .2
  י לב במבוגר ובילדהנשמות ועיסוי  .3
  תרגול פרטני על בובות תרגול  .4
  

  



 20

  
  

  עבודת המטפל לצד הרופא
 ר אריאל זלברשטיין "ד  :מרצה/ מרכז 

  
  
  ל"  ש21:   משך הקורס]12[
  

  :מטרות הקורס
   התוויות נגד ברפואה המשלימה–א 
   שיפור הטרמינולוגיה הרפואית תוך מעבר על מכתבים רפואיים–ב 
  שיטת התקשורת הרפואית וכתיבת מסמכים רפואיים היכרות עם –ג 
  הדמיה ,  היכרות עם מושגי יסוד בבדיקות מעבדה–ד 
  

  :תאור הקורס
הקורס . קורס המבוסס על קריאה ודיון של מכתבים רפואיים לפי מחלות ומערכות גוף שונות

, שונותהיכרות עם מונחים רפואיים ומחלות , דרך הצגתו, עוסק בהבנת מבנה המכתב הרפואי
. נוהל מעבר על בדיקות מעבדה והדמיה, התוויות נגד וסיכונים בטיפולים ברפואה משלימה

יצירת קשר טלפוני עם רופא ודיון על , במהלך הקורס מבוצעות סימולציות של קריאת מכתבים
  ..השאלות שעלינו לשאול רופא והשאלות שעליהן נתבקש לענות, מקרים משותפים

  
  מועבר במסגרת שלב א, יניקהקורס יסוד בקל: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
  .עבודה בקבוצות וסימולציות של דיונים עם רופא, כל שיעור מבוסס על הרצאה ודיון

  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(פות פעילה בדיונים והשתת, נוכחות בשיעורים  .1
  ). ציון מה90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .2
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ערן תמיר– אנטומיה ופיזיולוגיה לתלמידי רפואה משלימה –א 
  . מצגת עזר לתלמידים– ב

  .II שיאצו –  ספר הקורס– ג
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  תחומי העיסוק של הרופא המערבי  .1
  ביקורת ומחקר, הרפואה כמקצוע מדעי  .2
  טופלהגישה לחולה ונוהל קבלת מ  .3
  הגישה לחולה עם מחלת לב וכלי דם  .4
  הגישה לחולה עם אירוע מוחי  .5
  הגישה לחולה הסכרתי  .6
  הגישה לחולה עם מחלות מעיים דלקתיות  .7
  הגישה לחולה עם קוצר נשימה  .8
  בדיקות מעבדה  .9
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  Iופדיה תאור
 ר נדב משען"ד : מרצה/ מרכז 

  
  
  ל" ש14:   משך הקורס] 26[
  

  :הקורסמטרות 
   סיגול כלי תקשורת משותפים עם אורתופד–א 
   שיפור היכולת לקרוא ולכתוב מכתבים רפואיים–ב 
   שיפור מיומנות לזיהוי התוויות נגד אורתופדיות ברפואה משלימה–ג 
  

  :תאור הקורס
עוסק בבעיות אורתופדיות ובעיות ו  מגע-מסלול רפואה סינית  בלישיתמועבר בשנה הש קורס

התלמיד מכיר את התהליכים .  נוירולוגיות המתקשרות לעבודת האורתופד–יות ראומטולוג
. האבחנה ואסטרטגית הטיפול שלו, המלווים את האורתופד במהלך קביעת הבדיקה הפיזיקאלית

חלק מקורס זה מועבר דרך קריאה וניתוח של מכתבים רפואיים המשלבים פירוט תוצאות 
בעיות , אוסטאופורוזיס, ון נזקים אוסטאורתריטייםהבדיקה הפיזיקאלית ועוסק בבעיות כג

החטיבה חושפת את ההבדלים בין עבודת הפיזיותרפיסט לעבודת המטפל . סקוליוזיס ועוד, יציבה
חטיבה זו מועברת במשולב . טווינה ומגדירה את הכלים והמגבלות העומדים לכל שיטה/ בשיאצו 

רת אינטגרציה בין הגישה המערבית עם חטיבת האורתופדיה על פי הרפואה הסינית ליצי
  .למשלימה

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ).הציון מ10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

  IIIשיאצו :  ספר הקורס–א 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן-ב 
  . מצגת לתלמידים–קריאה נוספת  - ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מושגי יסוד באורטופדיה   .1
  בבעיות אורתופדיות   .2
   נוירולוגיות–בעיות ראומטולוגיות   .3
   ניתוח מכתבים רפואיים  .4
  בדיקות פיזיקליות  .5
   ברפואה הסיניתםהקשרים פיזיקאליי  .7
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    Iגינקולוגיה 
  ר דן לוין"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:   משך הקורס] 27[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות כללית עם הפיזיולוגיה של האישה והשוואתה לתפיסה הסינית המסורתית–א 
  פוריות וגיל המעבר בראייה משולבת,  הבנת הגישה לאבחון וטיפול בעיות וויסתיות–ב 
   הכרת התוויות הנגד והסיכונים בטיפול משלים במצבי הריון ולידה–ג 
  

  :תאור הקורס
שנת הלימודים השלישית בשיאצו ועיקרה עיסוק בהיבטים פיזיולוגיים של חטיבה זו מועברת ב

. בעיות במהלך ההיריון ותופעות גיל המעבר, בעיות פוריות, דיסמנוריאה ואמנוריאה, האישה
חטיבה זו מועברת במשולב עם חטיבת הגינקולוגיה על פי הרפואה הסינית ליצירת אינטגרציה בין 

ש מיוחד ניתן להבנת הצרכים הייחודיים לאישה בהיריון והתוויות דג. הגישה המערבית למשלימה
  .נגד אפשריות בטיפולי המגע והרפואה הסינית השונים

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

   .מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

   IIIשיאצו :  ספר הקורס–א 
  ם מתוך אתר תמורותמאמרי – ב

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  פיזיולוגיה גניקולוגית   .1
  מחזור האישה  .2
  דיסמנוריאה ואמנוריאה  .3
   בעיות פוריות  .4
  בעיות במהלך ההריון  .5
  תסמונת גיל המעבר  .7
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  I + IIסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה  
  רותי ברגר, מיכל לביא: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש63:   משך הקורס]43+44[
  

  :מטרות הקורס
   התמצאות במושגי יסוד מתמטיים וסטטיסטיים-א 
   התמצאות בקריאה מדעית ביקורתית–ב 
   יכולת תכנון וכתיבת מחקר רפאי–ג 
  

  :תאור הקורס
, שימוש במחשבון כיס, פונקציות, קורס הכולל יסודות במתמטיקה והסטטיסטיקה בתחום הגרפים

נושאים אילו נלקחים . מבחן מובהקות, שונות וסטיית תקן, תוחלת, תברותהס, פונקציות הפסד
לעקוב אחר ,  ומאפשר לתלמיד לחשב ריכוזי אלקטרוליטיים בגוףהמחקר הרפואימתוך עולם 

 דגש על הקורס נותןכמו כן . ממצאי מעבדה ולהבין את משמעות החומציות של חומרים שונים בדם
חטיבה זו כוללת . של מאמרים רפואיים ובסיס לתכנון ניסויכלים המאפשרים קריאה ביקורתית 

, תחלואה ותמותה, סגוליות וספציפיות, איכות בדיקה, היכרות עם מושגים כמו משתנים ביולוגים

. ותרגול קריאה ביקורתית של מאמרים שונים, Odds Ratio, שיטות מחקר שונות, סיכון יחסי
צעת לאורך תכנית הלימודים בהשלמה לרפואה חטיבה זו מהווה בסיס לעבודת המחקר המבו

  סינית
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד במדעים: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ).מהציון 10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  .הגשת עבודה מבוססת מקורות מחשב  . 4
  .הגשת הצעה לעבודת מחקר בתחום הרפואה הסינית  . 5
  

  :ביבליוגרפיה
    ספר הקורס–א 
  25, 4ר ערן תמיר וניר עמיר פרקים " ד– שאלות ותשובות 500 –ב 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן- ג 
  .י נושאי הקורס" עפ-קריאה נוספת  -ד 
   אתר תמורות –ה 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  פיםפונקציות וגר,  תפיסת המספרים-ה מבואות במתמטיק  .1
  רים בדםריכוזי חומ: היבטים מתמטיים ברפואה  .2
   המתמטיקה של הפסיכולוגיה המודרנית- התפיסה ופסיכופיזיק  .3
  מושגי יסוד בסטטיסטיקה  .4
  אנליטית וקלינית, אפידמיולוגיה תיאורטית  . 5
  מדדי פיזור ומבחנים סטטיסטים   .6
  שיטות מחקר  . 7
  הכנה לכתיבת עבודת גמר  .8
  הערכת מידע באינטרנט  .9

  



 24

  

  פיזיקה רפואית
   אבי מזור'רד: מרצה / מרכז

  
  ל" ש14:   משך הקורס] 45[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות עם מושגי יסוד בפיזיקה קלאסית ומודרנית–א 
   יצירת הקשרים מדעיים ופילוסופיים בין הרפואה הסינית המסורתית לפיזיקה המודרנית–ב 
  . היכרות עם עקרונות העבודה של מכשירי הדמיה רפואיים שונים–ג 
  

  : הקורסתאור
, חשמל, קורס בסיסי הכולל פרקים תיאורטיים מעולם הפיזיקה בתחום יסודות מכאניקה

 ,מכאניים-התחומים מפורטים בעיניים רפואיות ומדגישים היבטים ביו. מגנטיות וקוואנטים
פרקים חשובים מתוך הקורס מוקדשים להבנת כלי הדמיה מערביים . טיפול בלייזר רפואי ועוד

  . ועודMRI , CT , RX , ECG , EMG, סאונד-כגון האולטרה
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד במדעים: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ).ן מהציו10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

  Iמבוא למדעים :  ספר הקורס–א 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן-ב 
  .י נושאי הקורס" עפ-קריאה נוספת  - ג 

  
  

  ס נושאי הקור
  

  נושאי הלימוד  
  

  מושגי יסוד בפיזיקה   .1
  תופעת הגלים  .2
  חשמל ומגנטיות  .3
  הביומכניק  .4
  הדמיה רפואית  .5
  קרינה וגוף האדם  .6
   ברפואה הסיניתםהקשרים פיזיקאליי  .7
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  כימיה וכימיה אורגנית
  חנובר'מוטי צ: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:   משך הקורס]46[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות עם מושגי יסוד בכימיה אורגנית–א 
   רכישת כלים להבנת תוספי תזונה ורכיבי מזון או חומרים פעילים בצומח–ב 
  

  :תאור הקורס
זהו קורס מבוא הדן בהיבטים מעשיים של כימיה אנאורגנית ואורגנית תוך מתן דגש לחשיבות 

ות שכיחות בגוף ושיטות כימות ריאקציות כימי, הרפואית תהליכים בתמיסות המתרחשים בגוף
כמו כן הקורס מתמקד בנומנקולטורה בסיסית של מרכיבים אורגניים . הנדרשות לבדיקות מעבדה

  .בתרופות שכיחות ובצמחי מרפא, שכיחים בגוף האדם
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד במדעים: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
צות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי דיון ועבודה בקבו, כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :יבליוגרפיהב

  Iמבוא למדעים : חוברת ההדרכה–א 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן-ב 
  .י נושאי הקורס" עפ-קריאה נוספת  - ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  .,מאטום למולקולה, הטבלה המחזורית: מבוא לכימיה אורגנית  .1
  א  חומרים פעילים בצמחי מרפנומנקולטורה של חומרים אורגאניים  .2
  , חומצות אמינו,חומצות ובסיסים אורגנים  . 3
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  ביוכימיה ותזונה
  ניר עמירר "ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש70:   משך הקורס]47[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות עם מחלות וליקויים הנובעים על רקע פגיעה במעגלים מטבוליים בגוף –א 
   תזונה קלינית בראיה משולבת–ב 
  

  :תאור הקורס
, י הסוקר תהליכים ביולוגיים בגוף האדם ומתמקד במבנים אורגנים וריאקציות בגוףקורס יסוד

דגש . קטבוליזם ואנאבוליזם, מטבוליזם של שומן, גליקוליזה ומעגל הלימון, חלבונים ואנזימים

, G6PD, תלסמיה, למשל אנמיה חרמשית(מיוחד מושם על היכרות עם מחלות מטבוליות 
 מעמיקים את ההבנה בתפיסת התזונה המערבית בעת כשלים במהלך הקורס). קטואצדוזיס

אלמנטים בתזונה והשפעתם במצבי חסר -מטבוליים שונים וסוקרים את החשיבות של המיקרו
יחודו של הקורס הוא ההקשרים האנרגטיים הנלמדים במקביל להבנת תפקידי . ועודף בגוף
  .גוףמינרלים ותוספי מזון אחרים בעלי השפעה על ה, הויטמינים

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד במדעים: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .יבליוגרפית המסומנת בכוכבקריאת ספרות החובה ברשימה הב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

   I מבוא למדעים –ספר הקורס  –א 
  . האוניברסיטה הפתוחה–תזונה פרי מחשבה  –ב 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן- ג 
  .קובץ מאמרים מצורף –ד 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מבוא לביוכימיה   .1
  מטבוליזם ואנזימים  .2
   תהליכי הפקת אנרגיה בציטופלסמה-גליקוליזה   .3
   תהליכי הפקת אנרגיה במיטוכונדריה- מעגל קרבס   .4
   מחלות וכשלים אפשריים-שרשרת מעבר האלקטרונים   .5
  , בעיות מטבוליות, סוכרים  . 5
  . סיבים תזונתיים   .6
  שומן  .וויסות ובקרה של פירוק ח, חומצות שומן, ביוכימיה של שומנים  .7
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  פרמקולוגיה
  ר ניר עמיר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש21:   משך הקורס] 48[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות עם קבוצות חומרים פעילים בצמחים ובתרופות–א 
   מנגנוני פעולה של תרופות שונות–ב 
  מזונות או צמחי מרפא ומאכל, ין תרופות לתרופות אחרות מבוא לאינטראקציות ב–ג 
  

  :תאור הקורס
. קורס המשלב את החומר הנלמד בביוכימיה עם היכרות של חומרים פעילים בצמחים ובתרופות

, פרמקודינמיקה ופרמקותרפיה, הקורס מקנה מושגי יסוד פרמקולוגיים בתחום הפרמקוקינטיקה
אינטראקציות , צאות בקבוצות תרופות ודרך פעולתן בגוףהתמ, עיסוק ברעילות ותקני בטיחות

חומרי מזון או צמחי מרפא והיכרות עם אתרי ידע , אפשריות בין תרופות לתרופות אחרות
  .המציגים מונוגרפיות ומנועי אינטראקציות מעל פני הרשת

  
ל הקורס מהווה המשך ללימודי הביוכימיה וחלקים ממנו מיוצגים בפרקי הלימוד ע: הערה

  .מערכות הגוף השונות
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד במדעים: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בפרטנית עם בובות החייה תוך התמודדות עם  מצבי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  .חרום שונים
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מסכםמבחן   .2
  

  
  :ביבליוגרפיה

  Iמבוא למדעים  :  ספר הקורס–א 
   עדנה אופנייהמר– יסודות בפרמקולוגיה –ב 
   מאמרים מצורפים–ג 
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  ?מהי פרמקולוגיה  .1
  פרמקוקינטיקה ופרמקודינמיקה  .2
  פרמקותרפיה  .3
  מנגנוני פעילות של תרופות במערכות  שונות  .4
  אינטראקציות וסיכונים בטיפול תרופתי  .5
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  גנטיקה
  ר דן לוין "ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש21:   משך הקורס]49[
  

  :מטרות הקורס
   הבנת תהליכי חיים מהמולקולה אל התא–א 
   סוגי תורשה והפרעות גנטיות–ב 
  נטיות שכיחות  לימוד מחלות ג–ג 
   הבנת השפעת הסביבה על הגנטיקה–ד
  

  :תאור הקורס
וויסות , הדפסה ומוטציות, הקורס מתמקד בהבנת תהליכי החיים הכוללים את מבנה הגן ושכפולו

דגש מיוחד ניתן במהלך הקורס להיבטים קליניים של . ועוד, רקומבינציה, ציטוגנטיקה, פעולת הגן

בעיות , מחלות מיטוכונדריאליות , x linked, רצסיבי xמחלות , מחלות אוטוזומליות

, תסמונת טארנר,  השבירxתסמונת ה , תסמונת דאון וטריזומיות שונות , מולטיפקטוריאליות
ובדיקות גנטיות ) לרבות צמחי מרפא מסוכנים(השפעת חומרים טרטוגנים , תסמונת קליינפלטר

  .שכיחות
  

  ת שלב אמועבר במסגר, קורס יסוד בקליניקה: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(ומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה הח. מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן-ב 
  מאמר מצורף –ג 
   מרק-  מדריך רפואי –ד 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מבנה התא,מבוא לגנטיקה  .1
   RNA - ו   DNAתפקידי ה   .2
  מבוא למחלות גנטיות  .3
  X linked, מחלות אוטוזומליות  .4
  בעיות מולטיפקטוריאליות  .5
  מחלות מיטוכונדריאליות  .6
  מחלות גנטיות נוספות  .7
  בדיקות גנטיות שכיחות  .8
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  אימונולוגיה 
  ר מיכל בן דור"ד :מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש35:   משך הקורס] 50[
  

  :מטרות הקורס
  וואתית בין מערכת החיסון בראיה מערבית וראיה סינית היכרות הש–א 
   למידת מחלות מערכת החיסון ומחלות זיהומיות–ב 
   התוויות תזונה למצבי אלרגיות ולמחלות מערכת חיסון שונות–ג 
   התמצאות עם בדיקות מעבדה רלבנטיות–ד 
  

  :תאור הקורס
, זיכרון חיסוני, בגוניותהקורס סוקר את התפתחות האימונולוגיה ומפרט בתחומים כמו ר

התגובה החיסונית  , T ותאי Bתאי ,  החיסוןרכתאברי מע, מבחנים אימוניים, משלים, אנטיגנים

 , GVH , Digeorge , SCID, דגש מיוחד מושם על הבנת מחלות שונות כמו אלרגיות. וספציפיות
C1 , C3 במהלך . דידה והרפסקנ, פרזיטים, שחפת, אידס, הפרעות בפגוציטוזיס,  מחלת ברוטון

דגש . הקורס מוצגת הקבלה בין בעיות חיסוניות שונות והתפיסה המקבילה להם ברפואה הסינית
  .מיוחד ניתן לדרכי איתור המחלה ובדיקות המעבדה כפי שמקובל ברפואה המערבית

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  :שיטת הלימוד

תוח מצבים קליניים שונים ותיאורי דיון ועבודה בקבוצות תוך ני, כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  Iמבוא למדעים :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   אלרגיות- קובץ מאמרים בנושא מערכת החיסון  –ג 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ד 

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  מבוא למערכת החיסון  .1
   החיסוןרכתאברי מע  .2
   החיסונית התגובה  .3
  אלרגיות ומזון  .4
  מחלות מין   .5
  מחלות זיהומיות  .6
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  ראומטולוגיה
  ר דרור להב"ד :מרצה/ מרכז 

  
  ל"ש  21:   משך הקורס]51[
  

  :מטרות הקורס
  :תאור הקורס

תסמונת , סקלרודרמה , SLEאימוני כמו - מחלות ראומטיות בעלות רקע אוטורט הקורס מפ

CREST ,רייטר, רבכטר, מחלות שריר ,PSS , PAN , RA , וסקוליטיס ו , גאוט ופסוידוגאוט

SBE שונות והתפיסה המקבילה אוטואימוניותבמהלך הקורס מוצגת הקבלה בין בעיות . ועוד 
דגש מיוחד ניתן לדרכי איתור המחלה ובדיקות המעבדה כפי שמקובל . להם ברפואה הסינית

  .ברפואה המערבית
  

   מועבר במסגרת שלב ב,קורס יסוד בקליניקה: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . בחן מסכםמ  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

  IIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ג 

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  אבחון וגישה, מחלות רקמת חיבור  .1
  הגישה לאבחון וטיפול במחלות ראומטיות  .2
  תרופות ואינטראקציות, הטיפול המשולב  .3
  התזונה לחולה הראומטי  .4
  בדיקות מעבדה ודרכי אבחון  .5
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  פולמונולוגיה
  ר מיכל בן דור"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש28:   משך הקורס] 52[
  

  :מטרות הקורס
  ה היכרות עם פיזיולוגיה של מערכת הנשימ-א 
   היכרות עם מחלות מערכת הנשימה והטיפול בהן–ב 
   הבנת תפקודי ריאה ובדיקות רלבנטיות נוספות–ג 
  

  :תאור הקורס
  הקורס כולל חזרה על . הקורס מועבר בשנת הלימודים השנייה בתכנית ההשלמה לרפואה סינית

, טרקטיביותמחלות אבס, אנטומיה ופיזיולוגיה ולימוד מעמיק על מחלות ריאה רסטריקטיביות
בדיקות מעבדה ותפקודי ריאות , מחלות האופייניות לילדים, נאופלזמות, מחלות הפלאורה

הקורס מתייחס להבנת ההקשרים הסינים למחלות אילו ומעבר . תירפיה למחלות אילו- ופרמקו
  .על היבטים אנרגטיים אפשריים של תרופות שכיחות

  
   במועבר במסגרת שלב, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%( למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה החומר. מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה ופיזיולוגיה  .1
  מחלות ריאה רסטריקטיביות  .2
  מחלות אבסטרקטיביות  .3
  נאופלזמות ו,מחלות הפלאורה  .4
  מחלות ילדים  .5
  בדיקות מעבדה  .6
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  נוירולוגיה
   ניר עמירר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש35:   משך הקורס] 53[
  

  :מטרות הקורס
   חזרה ולימוד אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת העצבים–א 
  ת במטופל לימוד ותרגול הבדיקה הפיזיקאלי–ב 
   לימוד הגישה האבחנתית והטיפולית למחלות נוירולוגיות שונות–ג 
   הקשרים מערביים סיניים ואינטראקציות אפשריות בין תרופות לצמחים או תוספי תזונה–ד 
  

  :תאור הקורס
פיזיולוגיה ולימוד מעמיק על מחלות -אנטומיה ונוירו-נוירווהעמקה בהקורס כולל חזרה 

, מנינגיטיס , CVA, דיספאזיה, דיסקינזיה, חולשת רגליים, סחרחורות, י ראשותסמונות כמו כאב
מחלות האופייניות , נוירופיברומטוזיס , מיאסטניה גרביס, טרשת נפוצה ,פרקינסון, אפילפסיה

הקורס מתייחס להבנת ההקשרים . תירפיה למחלות אילו-הבדיקה הפיזיקלית ופרמקו, לילדים
  . על היבטים אנרגטיים אפשריים של תרופות שכיחותהסינים למחלות אילו ומעבר

  
  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  :שיטת הלימוד

דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IIIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   עמיר ערן טמיר וניר-חמש מאות שאלות ותשובות  -  ג

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  פיזיולוגיה-אנטומיה ונוירו-נוירו  .1
   נוירולוגיותמחלות ותסמונות  .2
  מחלות ילדים  .3
  בדיקה פיזיקלית  .4
   בהיבט מערבי וסיניתירפיה-פרמקו  .5
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    IIאורטופדיה 
  דרור להב ר" ד:מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:   משך הקורס]  54[
  

  :רסמטרות הקו
   חזרה והעמקה בתחום מערכת התנועה והאורתופדיה–א 
   לימוד הגישה האבחנתית והטיפולית במחלות שלד ושרירים–ב 
  אונקולוגיה ורפואה משלימה, נוירולוגיה,  אינטגרציה עם תחומים משיקים כמו ראומטולוגיה–ג 
  

  :תאור הקורס
שניה  ה סינית אולם בוגרי שנה הקורס מועבר בשנת הלימודים הראשונה בתכנית ההשלמה לרפוא

זהו קורס קצר אך אינטנסיבי . שיאצו יכולים להשתלב בו מרגע השלמת החטיבה באורתופדיהב
ותקלות האופייניות ) לרבות כלי דם ועצבים(הכולל חזרה והעמקה באנטומיה של מערכת התנועה 

יזיקאלית של סקירה חוזרת על מחלות אורתופדיות שנלמדו בעבר והעמקה בבדיקה הפ, בה
הלומדים בקורס זה חייבים להכיר היטב את החומר הנלמד בעבר ולהשקיע שעות בית . האורתופד

, ניתוחים שכיחים, טראומה, בהשלמה ובהעמקה עצמאית בתחומים שונים כמו מחלות שלד
  .דיסקופתיות ובעיות אופייניות בילדים

  
  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  : הלימודשיטת

ים קליניים שונים ותיאורי דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצב, כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(לל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה החומר למבחן כו. מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה של מערכת התנועה  .1
  מחלות אורתופדיות  .2
  ות פיזיקאליתובדיק  .3
  הפרעות חוט שדרה  .4
  אוסטאופורוזיס ותזונה   .5
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  הפסיכיאטרי
   ורד ברר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש21:   משך הקורס] 55[
  

  :מטרות הקורס
   הבנת שיטות האבחנה בפסיכיאטריה–א 
   לימוד הגישה האבחנתית והטיפולית במחלות פסיכיאטריות שונות–ב 
  התוויות נגד וסיכונים. ין טיפולים פסיכיאטרים מערביים וסיניים הבנת האינטראקציות ב- ג 
  

  :תאור הקורס
, תסמונות כמו דיכאון, אנמנזה וסטטוס, הקורס כולל הבנת שיטות האבחנה בפסיכיאטריה

מחלות , הפרעות שינה, השפעת סמים, סכיזופרניה, מחלות ביפולריות, סכיזואפקטיביות, חרדה
הקורס מתייחס להבנת ההקשרים הסינים . תירפיה למחלות אילו- האופייניות לילדים ופרמקו

  .גטיים אפשריים של תרופות שכיחותלמחלות אילו ומעבר על היבטים אנר
  

  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
יאורי דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ות, כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IIIניקה פרקים בקלי:  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מושגי יסוד בפסיכיאטרייה  .1
  שיטות הבחנה בפסיכיאטרייה  .2
  אנמנזה וסטטוס  .3
  מחלות נפשיות   .4
  הטיפול התרופתי   .5
  התוויות נגד וסיכונים בטיפולים משלימים  .6
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  אנדוקרינולוגיה
  מןסטופ גלי ר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש28:   משך הקורס] 56[
  

  :מטרות הקורס
  [ חזרה ולימוד היבטים במערכת האנדוקרינית–א 
   לימוד הגישה האבחנתית והטיפול במחלות אנדוקריניות שונות–ב 
   פיתוח גישה אינטגרטיבית מערבית וסינית–ג 
  

  :תאור הקורס
מחלות ,  בעיות בהיפופיזההקורס כולל חזרה על אנטומיה ופיזיולוגיה ולימוד מעמיק על

, בעיות במטבוליזם של עצמות ומחלות פרה תיירואיד, מחלות לבלב, מחלות אדרנאל, תיירואיד
הקורס . תירפיה למחלות אילו-בדיקות מעבדה ופרמקו, מחלות האופייניות לילדים, נאופלזמות

ריים של מתייחס להבנת ההקשרים הסינים למחלות אילו ומעבר על היבטים אנרגטיים אפש
  .תרופות שכיחות

  
  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  :שיטת הלימוד

דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .רות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכבקריאת ספ  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

  IVפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ערן טמיר וניר עמיר-חמש מאות שאלות ותשובות  -  ג

  
  

  נושאי הקורס 
  

  ושאי הלימודנ  
  

  אנטומיה ופיזיולוגיה  .1
  למוס והיפופיזה תהיפו  .2
  מחלת הסכרת  .3
  תיירואיד מחלות   .4
    ואדרנלפרה תיירואיד  .5
  נאופלזמות  .6
  בדיקות מעבדה  .7
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  IIגינקולוגיה 
  דן לוין ר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש21:   משך הקורס] 57[
  

  :מטרות הקורס
  הריון ומילדות, חלות בתחום הגינקולוגיה לימוד מעמיק של מ-א 
   פיתוח יכולת הפרדה בין תחומים המתאימים לרפואה משלימה ולשאינם כאילו–ב 
   לימוד מצבי סיכון והתוויות נגד ברפואה משלימה–ג 
  

  :תאור הקורס
אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת המין הנקבית והזכרית ולימוד מעמיק על הקורס כולל חזרה על 

, בעיות בגיל המעבר, פתולוגיות ברירית הרחם והרחם, מחלות טרופובסלסט, ות כמו הפלותבעי

 IUGR, הפריה ומניעת הריון, פוריות האישה, פוריות הגבר, גידולים, דליפת שתן, מחלות מין

, מצוקה עוברית, יתר לחץ דם, סכרת:  וסיכונים בהריון כמוDIC, מצוקה עוברית, סיבוכי הריון
גידולים שפירים , כמו כן הקורס דן במחלת השחלה הפוליציסטית. הריון אקטופי, דימומים

הקורס . תירפיה למחלות אילו-טיפולים הורמונלים בדיקות מעבדה ופרמקו, הגלולה, וממאירים
מתייחס להבנת ההקשרים הסינים למחלות אילו ומעבר על היבטים אנרגטיים אפשריים של 

  .תרופות שכיחות
  

  מועבר במסגרת שלב ב, סוד בקליניקהקורס י: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .נת בכוכבקריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומ  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IVפרקים בקליניקה  :   ספר הקורס-א 
   ערן טמיר וניר עמיר– חמש מאות שאלות ותשובות -ב 
   מרק- מדריך רפואי –ג 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ד 

  
  

  ושאי הקורס נ
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה ופיזיולוגיה של מערכת המין   .1
  פתולוגיות ברירית הרחם והרחם  .2
  ובעיות גיל המעבר, גידולים, מחלות מין  .3
  פוריות ופיריון  .4
  בדיקות מעבדה, סיכוני הריון  .5
  דיון אינטגרטיבי מערבי סיני  .6
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  גסטרואנטרולוגיה
  ר גל מידן"ד: המרצ/ מרכז 

  
  ל" ש28:   משך הקורס]  58[
  

  :מטרות הקורס
  המשך ואינטגרציה עם לימודי ביוכימיה ותזונה,  לימוד תהליכי פיזיולוגיה של ספיגה ועיכול–א 
  גישה לאיבחון וטיפול,  הכרת מחלות דרכי עיכול–ב 
  תוספי מזון ותרופות במערכת העיכול,  אינטראקציות בין צמחי מרפא–ג 
  
  :אור הקורסת

מחלות , מחלות קיבה, הקורס כולל חזרה על אנטומיה ופיזיולוגיה ולימוד מעמיק על מחלות וושט
מחלות , נאופלזמות, בעיות כירורגיות שכיחות, זיהומים, בעיות ספיגה, מחלות דלקתיות, מעיים

. ות אילותירפיה למחל-בדיקות מעבדה ואבחנת בעיות ספיגה ופרמקו, עיכול האופייניות לילדים
הקורס מתייחס להבנת ההקשרים הסינים למחלות אילו ומעבר על היבטים אנרגטיים אפשריים של 

  .תרופות שכיחות
  

  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס-א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ערן טמיר וניר עמיר–חמש מאות שאלות ותשובות  -  ג

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה ופיזיולוגיה  .1
  וושט קיבה ומעייםמחלות   .2
  בעיות ספיגה   .3
  מחלות זהומיות ודרכי עיכול  .4
  בעיות כירורגיות  .5
  מחלות עיכול של ילדים  .6
  דהבדיקות מעב  .7
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  קרדיולוגיה וכלי דם
  ר מירי גולוס"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:   משך הקורס] 59[
  

  :מטרות הקורס
   וסקולרית– היכרות עם המערכת הקרדיו –א 
  כלי דם והטיפול בהן- מחלות מערכת לב –ב 
   הגישה התזונתית המשלימה למחלות כלי דם ולב–ג 
  
  

  :תאור הקורס
של מערכת הלב וכלי הדם תוך שימת דגש על פיזיולוגיה ומיה ופיזיולוגיה אנטהקורס כולל חזרה על 

כמו כן מתמקד . מחלות מסתמים ועוד, קרדיומיופתיות, ומחלות לב שכיחות כמו מצבי אי ספיקה
הקורס מקנה כלי עבודה פרקטיים . הקורס במצבי חולי של כלי דם כמו יתר לחץ דם או וסקוליטיס

ת ההקשרים הסינים למחלות אילו ומעבר על היבטים אנרגטיים הבנבתזונה רלבנטית תוך 
  .אפשריים של תרופות שכיחות

  
  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  :שיטת הלימוד

דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , שיעוריםנוכחות ב  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IIIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ניר עמיר וערן טמיר–מאות שאלות ותשובות  חמש –ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה ופיזיולוגיה של הלב  .1
   ואיסכמיותמחלות קרדיומיופתיות  .2
  יתר לחץ דם, מחלות כלי דם  .3
  צנתור ומעקפים, אוטם  .4
  תירפיה-פרמקוו בדיקות מעבדה  .5
  אינטגרציה מערבית סינית למחלות לב  .6
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  המטולוגיה
  ר מירי גולוס"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:   משך הקורס] 60[
  

  :מטרות הקורס
   וסקולרית– היכרות עם המערכת הקרדיו –א 
  כלי דם והטיפול בהן- מחלות מערכת לב –ב 
   הגישה התזונתית המשלימה למחלות כלי דם ולב–ג 
  
  

  :תאור הקורס
הפרעות בשורה האדומה , ה ולימוד מעמיק בהיסטולוגיהאנטומיה ופיזיולוגיהקורס כולל חזרה על 

בדיקות , מחלות קרישת דם ומחלות פרוליפרטיביות בדם ובלימפה, מחלות תורשתיות, והלבנה
הקורס מתייחס להבנת ההקשרים הסינים למחלות אילו . תירפיה למחלות אילו-מעבדה ופרמקו

  .ומעבר על היבטים אנרגטיים אפשריים של תרופות שכיחות
  

  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .ליוגרפית המסומנת בכוכבקריאת ספרות החובה ברשימה הביב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IIIפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  ולוגיה של רקמת הדםהסט  .1
   המוגלובינופתיות- הפרעות בשורה האדומה  .2
  הפרעות בשורה הלבנה  .3
  מחלות פרוליפרטיביות בדם ובלימפה  .4
  הגישה לאבחון וטיפול במחלות דם  .5
  בדיקות מעבדה  .6
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  אלקטרוליטים ונפרולוגיה
  ר יאיר ברז" ד:מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש28:   משך הקורס] 61[
  

  :רות הקורסמט
 לימוד הפרעות חומצה בסיס ואלקטרוליטים כבסיס להבנת אינטראקציות ונזקים עם צמחי –א 

  מרפא
   לימוד הגישה האבחנתית והטיפולית של מחלות כליות–ב 
   לימוד הגישה האבחנתית הטיפולית של בעיות אורולוגיות–ג 
  

  :תאור הקורס
וד מעמיק על תהליכים אלקטרוליטריים הקורס כולל חזרה על אנטומיה ופיזיולוגיה ולימ

נתרן , פוטסיום, אלקלוזיס ואצדוזיס, הקשורים לתפקודי הכליות כמו הפרעות של חומצה בסיס
מחלות , מחלות טובולרית, מחלות גלומרולריות, הקורס דן בתסמונת נפרוטית ונפריטית. וקלציום

מחלות , נאופלזמות, ומליותאנ, מחלות במערכת השתן, מחלות וסקולריות, אינטרסטיציאליות
הקורס . תירפיה למחלות אילו-בדיקות מעבדה ותפקודי כליות ופרמקו, האופייניות לילדים

מתייחס להבנת ההקשרים הסינים למחלות אילו ומעבר על היבטים אנרגטיים אפשריים של 
  תרופות שכיחות

  
  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , ל שיעור מבוסס על הרצאהכ

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  ).  מהציון90%( ההרצאות וחומר הקריאה החומר למבחן כולל את חומר. מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IVפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 
   ניר עמיר וערן טמיר– חמש מאות שאלות ותשובות –ג 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה ופיזיולוגיה  .1
   חומצה בסיס–אלקטרוליטיים בדם   .2
  פרוטית ונפריטיתתסמונת נ  .3
  מחלות שכיחות של הכליות  .4
  מחלות וסקולריות  .5
  מחלות במערכת השתן  .6
  בדיקות מעבדה  .7
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  עור
  ניר עמירר "ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש7:   משך הקורס] 62[
  

  :מטרות הקורס
   לימוד הבדיקה הפיזיקלית בהתבוננות ובמגע–א 
  ראומטיות ואחרות, מונולוגיות הרחבת הידע בעור על בסיס מחלות אי–ב 
  

  :תאור הקורס
הקורס כולל היכרות עם . הקורס מועבר בשנת הלימודים השנייה בתכנית ההשלמה לרפואה סינית

יבלות , הרפס, זיהומי עור, המבנה ההיסטולוגי של העור ופירוט על מחלות עור שכיחות כמו אקנה

פסוריאזיס ומחלות , אורטיקריה, אטופיק דרמטיטיס, האלופציה, פטרות , HPV, וירליות
הקורס מתייחס לטיפולים תרופתיים שכיחים . אוטואימוניות שונות כמו סקלרודרמה ולופוס

קורס זה מסכם מגוון רחב של מחלות שנלמדו בפרקים קודמים . לרבות תפקודיהם האנרגטיים
ערבית וסינית ומהווה בסיס להבנת הפרעות פנימיות דרך הבדיקה הפיזיקלית מנקודת ריאות מ

  . כאחד
  

  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  . החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכבקריאת ספרות  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IVפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  סטולוגי של העוריהמבנה הה  .1
   עור שכיחותמחלות  .2
  פסוריאזיס ומחלות אוטואימוניות  .3
  אינטגרציה מערבית סינית  .4
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  אינטגרציה וסיפורי מקרה
  ר ניר עמיר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש28:   משך הקורס] 63[
  

  :מטרות הקורס
   חזרה ואינטגרציה על כל החומר המערבי הנלמד–א 
  ה מעבר על מכתבים רפואיים וניתוח סיפורי מקר–ב 
   חזרה ותרגול בדיקה פיזיקלית כהכנה לקראת הלימוד במחלקות בתי החולים–ג 
  

  :תאור הקורס
חטיבת לימוד המשלבת את כל הידע הנלמד תוך מעבר ודיון על מקרים משולבים מתחום 

 המקרים .פסיכיאטריה ועוד, גסטרולוגיה, קרדיולוגיה, נשימה, ראומטולוגיה, האורתופדיה
לכל . בדיקות מעבדה ודוח טיפולים, פור מקרה או מכתב סיכום רפואימבוססים על הצגת סי

דגש מושם . מקרה מתקיים דיון מקביל הסוקר אבחנה מבדלת וגישה תזונתית ומשלימה לבעיה
על סיכונים והתוויות נגד לטיפול ועל תרגול אבחנה פיזיקלית ואנמנזה כדי לאפשר שלילת 

  .כל מקרה של חששסיכונים והחזרת המטופל לבירור רפואי ב
  

  מועבר במסגרת שלב ב, קורס יסוד בקליניקה: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בפרטנית עם בובות החייה תוך התמודדות עם  מצבי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  .חרום שונים
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .2
  

  
  :ביבליוגרפיה

  IVפרקים בקליניקה :  ספר הקורס–א 
   מרק-  מדריך רפואי –ב 

 Infomed  ואתר Pubmed אתר –ג 
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  חזרה ותרגול בדיקה פיזיקאלית מלאה  .1
   אורתופדי–הצגת מקרה ראומטולוגי   .2
  הצגת מקרה גסטרולוגי  .3
   פסיכיאטרי–הצגת מקרה נוירולוגי   .4
  הצגת מקרה עם בעיות נשימה ועור  .5
  



 43

  
  פילוסופיה סינית א

  אפרת בנור: מרצה/ מרכז 
  

  ל" ש14 : משך הקורס]  4[
  

  :מטרות הקורס
   היכרות עם ההיסטוריה והפילוסופיה של הרפואה הסינית–א 
  י'יאנג וצ, יין:  יסוד הקניית מושגי–ב 
   חיבור התפיסה המזרחית לעולם המערבי–ג 
  
  

  :תיאור הקורס
 -ללימודים ברפואה סינית פילוסופיה הסינית נלמדת בשנת הלימודים הראשונה מבוא לחטיבת ה

נושאי הקורס כוללים . בשיאצו ומקנה הבנה במושגי יסוד מעולם הפילוסופיה והרפואה הסינית
 התפתחות הרפואה הסינית ממקורותיה השונים ודרך הטמעתם בעולם סקירה היסטורית על

במסגרת חטיבה זו מחודדים ההבדלים בין התפיסה המערבית לסינית תוך הנחת תשתית . המערבי
הקשר שלו , י'בשלב זה מועלה גם מושג הצ. היין והיאנג: להבנת עמודי התווך של הגישה הסינית

  . נפשי-לוסופי והן בהיבט הגופני  פי-בהיבט הפיזיולוגי לבריאות ותחלואה והדרך להבינו הן 
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס פתיחה: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפית המסומנת בכוכב  .2
  .לל את חומר ההרצאות וחומר הקריאההחומר למבחן כו. מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

   Iשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  י הקורס נושא

  
  נושאי הלימוד  

  
  מבוא לרפואה סינית   .1
  י'יאנג וצ, יין  .2
  עודף חסר  .3
  תורת האיברים  . 4
  זרימת המרידיאנים  .5
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  פיזיולוגיה של מערכות
  אפרת בנור: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14 : משך הקורס]   5[
  
  

  :מטרות הקורס
  י הרפואה הסינית לימוד תפקידים ופיזיולוגיה של אברי הגוף על פ–א 
   השוואת הפיזיולוגיה הסינית לעומת המערבית–ב 
  )מבוא לפתופיזיולוגיה( היכרות בסיסית עם דיסהרמוניות –ג 
  

  :תיאור הקורס
  הסינית מקנה הבנה במושגי יסוד מעולם הפילוסופיה והרפואה הסיניתמבוא לפיזיולוגיהחטיבת ה

ת חטיבה זו מחודדים ההבדלים בין התפיסה במסגר. בהתאם לאברי הגוף והמרידיאנים השונים
 בשלב זה .הסיניתהרפואית המערבית לסינית תוך הנחת תשתית להבנת עמודי התווך של הגישה 

 - בריאות ותחלואה והדרך להבינו הן בהיבט הפיזיולוגי  בהקשרו למצבי י'מועלה גם מושג הצ
בריא ומצבים השונים הפוגעים  חטיבה זו עוסקת באדם ה. נפשי- לוסופי והן בהיבט הגופני פי

  .בהרמוניה שלו
  

  מועבר במסגרת שלב א: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .ת עבודות ובחניםהגש. 2
  .לל את חומר ההרצאות וחומר הקריאההחומר למבחן כו. מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

   Iשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  הסינית מושג הבריאות והחולי בתפיסה   .1
  מחוללי מחלות חיצוניים ופנימיים  .2
  פתולוגיות במרידיאנים ובאיברים  .3
  פתולוגיות ספציפיות של כל איבר  . 4
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  Iאבחנה מבדלת וסינדרומים 
  ערן רצון: מרצה/ מרכז 

  
  
  ל" ש14:   משך הקורס] 6[
  

  :מטרות הקורס
   לימוד אופן ביצוע תשאול–א 
   העקרונות8ניתוח תשאול על פי  לימוד חשיבה קלינית בעת –ב 
   לצורך אבחוןת לימוד אינטגרציה בין מידע מילולי לבדיקה פיזיקאלי–ג 
  

  :תיאור הקורס
שיאצו ומתייחסת למגוון  -רפואה סינית חטיבה זו נלמדת לקראת סוף שנת הלימודים הראשונה ב

ן התשאול ואיסוף דגש מושם על אופ. האפשרויות האמורות להילקח בחשבון בזמן ניתוח תשאול
חטיבה זו מהווה בסיס . הנתונים לצורך קביעת אבחנה מבדלת תוך שימוש בשבע שאלות הזהב

דרכי השילוב עם ממצאי הבדיקה הפיזיקאלית ויכולת , ליסודות האבחנה ברפואה הסינית
  .האינטגרציה בין הגישה המערבית לגישה המשלימה

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס פתיחה: הערה

  
  
  :יטת הלימודש

 שונים תשאולים תוך ניתוח הדגמת תשאול ועבודה בקבוצותדיון , כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . ותיאורי מקרה

  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .הגשת תשאול וניתוחו. 2
  .ת וחומר הקריאהלל את חומר ההרצאוהחומר למבחן כו. מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה

   IIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  הקשר הראשוני, נוהל קבלת מטופל  .1
  אבחון דרך התבוננות  .2
  שאלות הזהב, תשאול ואבחנה מבדלת  .3
  שילוב בדיקה פיזיקאלית בתשאול  . 4
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   )גב, בטן, לשון(  I  בדיקה פיזיקאלית
  יאיר צמח: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:  משך הקורס]  7[
  

  :מטרות הקורס
   פיתוח מיומנות אבחון במישוש–א 
  לשון ועוד,  הקניית כלים משלימים לאבחון באנמנזה באמצעות בדיקת בטן–ב 
  

  :תיאור הקורס
לבי  כלים אילו יפותחו באופן מעמיק בש. המשלבת כלי אבחון במישוש וראיהקצרה חטיבה 

תמונת מצב עדכנית מאפשרת קבלת אבחנת הלשון על פי הרפואה הסינית . הקליניקה השונים
אבחנת הבטן עשויה לתת כלים להערכת . בעיקר של איכות הדם ומצבי חוסר איזון אפשריים בו

אבחנת גב עשויה לאושש מצבי חוסר איזון של .  השוניםמרדיאניםובמצבי עודף וחסר באיברים 
  .איברים ומרידיאנים ובעיקר מתייחסת למצבים כרוניים ממושכים

  
  מועבר במסגרת שלב א, קורס פתיחה: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
 שונים תשאולים תוך ניתוח הדגמת תשאול ועבודה בקבוצותדיון , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרהותיאורי 
  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  . משלים לתשאול וניתוחותח בדיקה פיזיקאלי"הגשת דו. 2
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  אבחון דרך התבוננות בלשון  .1
  אבחון דרך התבוננות בבטן ובגב  .2
  אבחון דרך מישוש בטן וגב  .3
  שילוב בדיקה פיזיקאלית בתשאול  . 4
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  אבחנה מבדלת וסינדרומים ב
  אודי ארזי : מרצה/ מרכז 

  
  
  ל" ש56:   משך הקורס] 13[
  

  :מטרות הקורס
  ות שיטתית עם פתולוגיות שונות והאבחנה המבדלת שלהן היכר–א 
   שיפור מיומנות האבחון באמצעות תשאול ובדיקה פיזיקאלית–ב 
   התנסות מעשית בנוהל אבחון וניתוח מקרה–ג 
  

  :תיאור הקורס
מתח ונדודי , בשלביה הראשונים החטיבה מעניקה כלים להבנת בעיות בסיסיות כמו כאבי ראש

כל בעיה נדונה על בסיס ידע מערבי קודם ועל . כאבי גב ובעיות נשימה שונות, שולעצירות ושל, שינה
לכל סינדרום מציגים אבחנה מבדלת ואסטרטגיות . בסיס העקרונות הפיזיולוגיים שנלמדו עד כה

בהמשך מורחבים ומועמקים נושאים אילו תוך שימוש בכלים מתוך הרפואה . טיפול אפשריות
וממצאים פיזיקאליים על פי האבחנה )  פיזיקאלית ובדיקות מעבדהתוצאות בדיקה(המערבית 

  ).גב ובהמשך גם דופק, בטן, אבחנת לשון(הסינית 
  

  מועבר במסגרת שלב א, קורס פתיחה: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
סיפורי מקרה  תוך ניתוח הדגמת תשאול ועבודה בקבוצותדיון , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . קצרים
  
  

  :סדרישות הקור
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .הגשת עבודות ועמידה בבחנים. 2
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  דלת ואסטרטגיות טיפול בכאבי ראשאבחנה מב  .1
  אבחנה מבדלת ואסטרטגיות טיפול בבעיות עיכול  .2
  אבחנה מבדלת ואסטרטגיות טיפול בכאבי גב  .3
  אבחנה מבדלת ואסטרטגיות טיפול במתח וחרדה  . 4
  אבחנה מבדלת ואסטרטגיות טיפול באינסומניה  .5
  אבחנה מבדלת ואסטרטגיות טיפול בקוצר נשימה  .6
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  רפואת ילדים בגישה הסינית

   מילכה פרום :מרצה/ מרכז 
  
  ל " ש14 : משך הקורס]  14[
  

  :מטרות הקורס
   פיתוח גישה לטיפול תחזוקה בילד הבריא–א 
   הקניית כלים לעיסוי התינוק הבריא–ב 
   היכרות בסיסית עם בעיות התפתחותיות שונות–ג 
  

  :תיאור הקורס
מטרתה לפתח ולחדד את . המגע של המסלול לרפואה סיניתבמסגרת לימודי חטיבה זו מועברת 

דגש . ולהכשיר את המטפלים לעבוד על ילדים בריאים בלבד, ההבדלים בין הטיפול במבוגר ובילד
רב מושם על הבעיות המייחדות את הילד מן המבוגר הן ברמת התשאול והן ברמת מאפייני 

פתחותיות הכוללות התייחסות למצבי ליקוי חטיבה זו מתמקדת בבעיות נוירולוגיות והת. הטיפול
. טיקים ועוד, הפרעות קשב והתנהגות, שיתוק מוחין, הפרעות התפתחות מולדות, מוטוריים

  .חטיבה זו מהווה בסיס לפרויקט בחירה טיפולי בילדים בסיכון ולהכשרות המשך בתחום
  

  . עם ילדיםבסיס למסלול הכשרה לעבודה. מועבר במסגרת שלב א, קורס פתיחה: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
סיפורי מקרה  תוך ניתוח הדגמת תשאול ועבודה בקבוצותדיון , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . קצרים
  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .התנסות טיפולית עם ילדים במסגרת כיתתית. 2
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIשיאצו :  הקורסספר –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  המשותף והמבדיל בין מבוגרים לילדים  .1
  ייחודיות התשאול בילד  .2
  שיפור היענות ושיתוף פעולה של הילד בטיפול  .3
  ותיות שונות בילדיםמבוא לבעיות התפתח  . 4
  עיסוי תינוקות  .5
  סדנת התנסות טיפול בילדים בסיכון  .6
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   מבואות– Iחמש הפאזות 
  רונאלהנאוו: מרצה/ מרכז 

  
  ל "ש 7:  משך הקורס ] 15[
  

  :מטרות הקורס
  פיתוח דפוסי חשיבה רחבים לגבי העולם הסובב אותנו –א 
  רפואה הסיניתהרחבת עולם המושגים הפילוסופיים ב –ב 
    הקניית בסיס לאבחון וטיפול על פי גישת חמש הפאזות–ג 

  
  :תיאור הקורס

החטיבה מתבססת על התפיסה . סיניתפיזיולוגיה מבואות בחטיבה זו נלמדת במקביל ללימודי ה
המסורתית הסינית ופותחת צוהר להבנה מעמיקה אך מעט שונה של יחסי הגומלין בין המערכות 

המעגל (ובקרה ) המעגל הבונה(יחסים אילו באים לידי ביטוי על ידי בניה . אדםהשונות בטבע וב
השפעות מזג , טעמים, ריחות(ומאפשרים שילוב המאקרו , בין אברי הגוף והמרידיאנים) המבקר

רגשות , האיברים והמרידיאנים, חומרי הגוף(עם המיקרו ) חומרי טבע שונים, צלילים, אוויר
  ).ותודעה

  
   במסגרת שלב אמועבר: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
סיפורי מקרה  תוך ניתוח הדגמת תשאול ועבודה בקבוצותדיון , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . קצרים
  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .הגשת עבודה. 2
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:  ר תמורות את–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
   יחסי גומלין בטבע–המעגל הבונה והמעגל המבקר   .1
   המיקרו והמאקרו–מעבר על כל פאזה בנפרד   .2
  שילוב הידע הנרכש בידע הקיים  .3
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  אורתופדיה בגישה הסינית

  נאוה רונאל: מרצה/ ז מרכ
  

   ל" ש14: משך הקורס]  26[
  

  :מטרות הקורס
   שיפור מיומנות התשאול וקביעת אסטרטגיות טיפול במצבים אורתופדים מסובכים–א 
   שיפור היכולת להבחין בין מצבים מתאימים לטיפול ומצבים המקיימים התוויות נגד–ב 
  

  :תיאור הקורס
 שיאצו -סואטי ,  ורתופדית הכוללת אורתופדיה מערביתכחלק מהחטיבה האחטיבה זו מועברת 

החטיבה סוקרת היבטים מוטוריים ומכנים המתקשרים למערכת התנועה מנקודת ריאות . וטווינה
התוויות , החטיבה כוללת סקירה של מחלות מערכת השלד והשרירים מנקודת ריאות סינית. סינית

חטיבה זו משתלבת עם לימודי . נות בתחום המגעהנגד המוכרות למחלות אילו וגישות טיפוליות שו
  . תרגילי תיקון ושיפור יציבה- ולימודי סוטאי – הסינית הפיזיותרפיה –הטווינה 

  
  .סקלטליות- מועבר במסגרת שלב א  כחלק מהחטיבה לטיפול בבעיות מוסקולו: הערה

  
  

  :דרישות הקורס
  ).חות חובה נוכ80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .הגשת עבודה. 2
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושא הקורס

  
  נושאי הלימוד  
  הגישה לטיפול בכאבי גב  .1
  הגישה לטיפול בבעיות מפרקים  .2
  ר כרוניותהגישה לטיפול בבעיות שרי  .3
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  גינקולוגיה בגישה הסינית
  מילכה פרום: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14: משך הקורס]  27[
  

  :מטרות הקורס
   שיפור מיומנות התשאול וקביעת אסטרטגיות טיפול במצבים גינקולוגים שונים–א 
   הגישה לטיפול באישה ההרה הבריאה–ב 
  פול ומצבים המקיימים התוויות נגד שיפור היכולת להבחין בין מצבים מתאימים לטי–ב 

  
  :תיאור הקורס

החטיבה סוקרת היבטים פיזיולוגיים של האישה מנקודת ריאות סינית ומשווה אותם לגישה 
בעיות גיל , בעיות פוריות, החטיבה דנה בבעיות שכיחות כמו כאבים קדם ותוך וויסתיים. המערבית

חטיבה זו מתמקדת בטיפולים במגע . ועוד, וןכאבי גב בזמן ההירי, בחילות בוקר בהריון, המעבר
על היכרות עם מרידיאני , בין היתר, ומשלבת טכניקות שיאצו ואקופרסורה מתקדמות המבוססות

  .האקסטרה
  

 -מסלול המגע ברפואה סינית קליני של השנה השלישית ב-ההפרק הפרמועבר במסגרת : הערה
  . בשלב אשיאצו

  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , ריםנוכחות בשיעו  .1
  .עמידה בבחנים. 2

  
  

  :ביבליוגרפיה

   IIIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  הגישה לכאבים טרום וויסתיים  .1
  יפול באישה עם תסמיני גיל המעברהגישה לט  .2
  הגישה לטיפול באישה עם הריון תקין  .3
  התוויות נגד וסיכונים בטיפולים בהריון  .4
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  Iתזונה על פי הרפואה הסינית 
   איילת מן: מרצה/ מרכז 

  
  

  ל" ש35  :  משך הקורס]  30[
  

  :מטרות הקורס
   שיפור הבנת המטפל לגבי התזונה של עצמו–א 
  ת כלים משלימים לטיפולים במגע בתחום התזונה הקניי–ב 
   בסיס לשילוב המלצות תזונה וסדר יום למטופל–ג 
  

  :תיאור הקורס
החטיבה בוחנת היבטים אנרגטיים של המזונות הסובבים אותנו ומקנה כלים להבנת הקשר בין 

ימה לו התפיסה הסינית גורסת שלכל אדם קיימת תזונה המתא. תזונה לבעיות בריאותיות שונות
הרי הם , בעוד שמוצרי חלב עלולים להיות מזיקים ומעוררי ליחה באדם אחד, כך למשל. ביותר

במהלך החטיבה ניתנים כלים להמלצות בתחום התזונה . י ויין באדם אחר'מסוגלים לחזק צ
דגש מיוחד ניתן על דרכי שילוב הטיפול . למטופלים בריאים בלבד על פי האבחנה הסינית שנקבעה

  .זונאים קליניים באותם מקרים של חולי או הפרות איזון מטבוליותעם ת
  

 -מסלול המגע ברפואה סינית קליני של השנה השלישית ב-ההפרק הפרמועבר במסגרת : הערה
  . בשלב אשיאצו

  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .בחןהגשת עבודות ועמידה במ. 2
  

  
  :ביבליוגרפיה

   IIIשיאצו : ספר הקורס –א 
  il.org.tmurot.www:   אתר תמורות–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  סיווג מזונות לפי קבוצות בראייה מערבית וסינית  .1
  אבות המזון ורכיבי מזון בראייה אנרגטית  .2
   מזונות שונים לפי תכונותיהםמעבר על  .3
  אנמנזה תזונתית ושילובה בטיפול הרגיל  .4
  התאמת תזונה לפי אבחנה ויומן תזונה של המטופל  .5
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  אבחנה מבדלת בגישה משולבת
   איל אברהם: מרצה/ מרכז 

  
  

  ל" ש21  :  משך הקורס  ]41[
  

  :מטרות הקורס
  ורך שילוב טיפול באקופרסורה וטווינה פיתוח מיומנות אבחון וקביעת אסטרטגיה לצ–א 
   רכישת כלים נוספים בתחום האקופרסורה–ב 
   שילוב מיומנויות כמו דמיון מודרך ותרגילי נשימה בטיפול הרגיל–ג 
  

  :תיאור הקורס
גב תחתון או , כאבי צוואר, בעיות פרקים, חטיבה העוסקת בתסמונות שונות כמו כאבי ראש

ת ומגוון בעיות נוספות תוך שילוב ידע מעולם הרפואה המערבית בעיות גינקולוגיו, הסכיאטיק
נשימה ואקופרסורה ועבודה משותפת עם , תנועה, קביעת אסטרטגיות טיפול במגע, והסינית

קורס זה מחדד את הכלים הטיפוליים המתאימים גם לטכניקות עבודה . המערכת הקונוונציונלית
  .פיזוריות כמו טווינה

  
 -מסלול המגע ברפואה סינית  בת חטיבת ההמשך ללימודי טווינה מתקדמיםמועבר במסגר: הערה
  . בשלב בשיאצו

  
  

  :דרישות הקורס
  ). נוכחות חובה80%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .הגשת עבודות ועמידה במבחן. 2
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ספר השלם למטפלי טווינה ושיאצו מתקדמים –א 
   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=680:  ות אתר תמור–ב 
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  היבטים מדעיים של הטווינה  .1
  הגישה לדלקות פרקים  .2
  הגישה לפציאליס   .3
  רוניהגישה לטיפול בבעיות גב תחתון  אקוטי וכ  .4
  הגישה לטיפול בסכיאטיקה ותסמונת פיריפורמיס  .5
  הגישה לטיפול בעצירות  .6
  הגישה לכאבי בטן ותסמונת המעי הרגיז  .7
  הגישה לטיפול בקוצר נשימה  .8
  הגישה לטיפול באינסומניה  .9

  הגישה לטיפול בבעיות גניקולוגיות   .10
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  פתופיזיולוגיות ואבחנות
  זיאודי אר: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש36 : משך הקורס]  64[
  

  :מטרות הקורס
  . הרחבה והעמקת הידע בפתופיזיולוגיה ואבחון כבסיס לטיפול בדיקור ובצמחים–א 
  

  :תיאור הקורס
הקורס עוסק . הפילוסופיים והקליניים של הרפואה הסינית המסורתיתהקורס מתרכז בעקרונות 

כל מערכת נידונה . אייה של הרפואה הסיניתבמערכות הגוף השונות והבנת הפיזיולוגיה שלהן בר
  .בשלב הראשון כמערכת עצמאית ובשלב מתקדם יותר כחלק ממערך פיזיולוגי כולל

הקורס מתמקד בתפקודי המערכות במצב של בריאות ונותן תשתית להבנת דיסהרמוניות שונות של 
פואה הסינית דגש מיוחד מושם על הקשרים משלימים ומנוגדים בין הר. כל מערכת ומערכת

  .תוך היכרות עם טרמינולוגיה בסיסית משותפת ושונה, המסורתית לרפואה הקונוונציונלית
  

  הקורס מהווה בסיס .קורס  המשך לפיזיולוגיה של המערכות הנלמד בלימודי השיאצו: הערה
  .מועבר במסגרת שלב ב. ללימודי אקופונקטורה וצמחי מרפא

  
  :שיטת הלימוד

דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , הרצאהכל שיעור מבוסס על 
רוב השיעורים נפתחים בבוחן קצר הסוקר את הבנת התלמיד לגבי השיעור האחרון שנלמד . מקרה

  . ובודק את רמת מוכנותו לשיעור הנוכחי
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , נוכחות בשיעורים  .1
  .ספרות החובה ברשימה הביבליוגרפיתקריאת   .2
  ). מהציון10% (עבודות ובחניםהגשת   .3
  ).  מהציון80%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן סוף סמסטר  .4
  

  :ביבליוגרפיה
   - הקריאה יעשה מתוך הספר  עיקר  -א 

The Foundation of Chinese Medicine 
Giovanni Maciocia, Cherchill Livingston Press. 

   חוברת הדרכה ומאמרים-ב 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן- ג 
  .אתר תמורות –ד 
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  רבדים חדשים במושג יין ויאנג  1
  י' הצ–עקרונות בפיזיולוגיה  2
   הדם ונוזלי הגוף–עקרונות בפיזיולוגיה  3
  יםששת הפתוגנים החיצוני  4
  מבוא לתורת האיברים, שמונה העקרונות  5
  פתופיזיולוגיה של הריאות  6
   לבלב-פתופיזיולוגיה של הטחול   7
  פתופיזיולוגיה של הכבד  8
  פתופיזיולוגיה של הכליות  9

  פתופיזיולוגיה של הלב  10
  חזרה ואינטגרציה של איברים ייניים  11
   א–פתופיזיולוגיה של אברים יאנגים   12
   ב–פתופיזיולוגיה של אברים יאנגים   13
   הסינית. אבחנה ברעקרונות טיפול ו  14
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  פתופיזיולוגיה -פתולוגיות ואבחנות  
 אודי ארזי: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש104:   משך הקורס] 68 + 65[
  

  :מטרות הקורס
 הרחבה והעמקת הידע בפתופיזיולוגיה  ואבחון כבסיס לשלבים הקליניים בלימודי –א 

  .פונקטורה וצמחיםאקו
  

  :תיאור הקורס
הקורס חוזר על פתופיזיולוגיות בזווית . קורס המחזק את יכולת החשיבה האסטרטגית הקלינית

יין ויאנג , דם, י'פרקטית ומרחיב את הגישה הטיפולית בנושאים הקשורים למצבי חסר כגון חסר צ
  .ובמצבי עודף על רקע חיצוני ופנימי של המערכות השונות

עבר על הדיסהרמוניות השונות לומד הסטודנט את הגישה ההרבולוגית הסינית ומפתח תוך מ
במהלך הקורס מקבל . תועל בדיקה פיזיקאלי) תשאול(כישורי אבחנה המבוססים על אנמנזה 

הסטודנט כלים פרקטיים באבחנת לשון ומבסס את יכולת האבחנה שלו על פי שיטות שנלמדות 
  .במקביל בתחום הדיקור והמגע

  
הקורס מבוסס על כל  .  מועבר במסגרת שלב ב.קורס יסוד ללימודים קליניים מתקדמים: הערה

  .צמחי מרפא ושיאצו,  ונלמד במקביל ללימודי דיקורבשנות הלימודים הקודמותהידע הנלמד 
  

  :שיטת הלימוד
  צפייה קלינית, תרגול אנמנזה בזוגות, הרצאות פרונטאליות

 
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  לפחותשיעורים מה80% בנוכחות   .1
  .חומר העזרקריאת   .2
  ). מהציון20%(הגשת מטלות ושיעורי בית .    3
  .) מהציון70%(מבחן מסכם   .4
  
  

  :ביבליוגרפיה

1 –  Zang Fu  , The organ Systems  ,  Jeremy Ross  ,  Churchill Livingston Press 
  I רפואה סינית -ספר הקורס  – 2
   חוברת שאלות תרגול למבחן– 3

   id_cat?asp.category/il.org.tmurot.www://http=60:   אתר תמורות– 4
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

 הגישה הטיפולית על פי שמונה העקרונות   .1
 הגישה הטיפולית על פי שמונה העקרונות  .2
 י'הגישה לטיפול במצבי חסר צ  . 3
  הגישה לטיפול במצבי חסר דם  .4
 י ודם'הגישה לטיפול במצבי חסר צ  .5
 הגישה לטיפול במצבי חסר יין  .6
 הגישה לטיפול במצבי חסר יין ויאנג  .7
 י'הגישה לטיפול במצבי סטגנציה של צ  .8
 פול במצבי דיסהרמוניות פנים חוץהגישה לטי  .9

 הגישה לטיפול במצבי דיסהרמוניות קיבה טחול  .10
 הגישה לטיפול במצבי עודף ליחה פנימית  .11
 הגישה לטיפול במקרים של פלישת פתוגנים חיצוניים  .12
 הגישה לטיפול במצבים מעורבים  .13
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  II    דופק-לשון :  תבדיקה פיזיקאלי
   לגזיאל מירה: מרצה/ מרכז 

  
  ל"ש 21:  משך הקורס]  66[

  
  : מטרות הקורס

  תרגול ופיתוח מיומנות אבחון בעזרת הלשון -א 
   תרגול ופיתוח מיומנות אבחון בעזרת דפקים-ב 
  

  :תיאור הקורס
 במסגרת שעות הלימוד המעשיות בשנים קודמות ידע מעשי שהועבר המתבססת עלחטיבה קצרה 

כלים אילו . כלים לאבחנה על פי מישוש וראיהמשופרים הה זו במסגרת חטיב. טווינה/ בשיאצו 
אבחנת הלשון על פי הרפואה הסינית יכולה לתת . ופן מעמיק בשלבי הקליניקה השוניםיפותחו בא

 עשויה דופקאבחנת . תמונת מצב עדכנית בעיקר של איכות הדם ומצבי חוסר איזון אפשריים בו
 עשויה לאושש מצבי האבחנה.  השוניםובמרדיאניםרים לתת כלים להערכת מצבי עודף וחסר באיב

   .חוסר איזון של איברים ומרידיאנים
  

  .  מועבר במסגרת שלב ב.לימודי האבחנה הפיזיקאיתקורס  המשך ל: הערה
  

  
  :שיטת הלימוד

  קליניתוהתנסות צפייה ,  בזוגותבדיקה פיזיקאליתתרגול , הרצאות פרונטאליות
 
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  לפחותשיעורים מה80%  בנוכחות  .1
  .חומר העזרקריאת   .2
  ). מהציון20%(הגשת מטלות ושיעורי בית .    3
  .) מהציון70%(מבחן מסכם   .4
  
  

  :ביבליוגרפיה

 Zang Fu  , The organ Systems  ,  Jeremy Ross  ,  Churchill Livingston:    ספר הקורס– 1
Press 

  I רפואה סינית –ספר הקורס  – 2
   חוברת שאלות תרגול למבחן– 3
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
 תמבנה אנטומי של הלשון ומחלות מערביות אופייניו  .1
 אבחנת לשון על פי הרפואה הסינית  .2
 הערכת איכות הדופק בראיה מערבית וסינית  . 3
  דפקיםתרגול ופיתוח מיומנות אבחון בעזרת  .4
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  חמש הפאזות
 נאוה רונאל: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14: משך הקורס]  67[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת ההבנה הפילוסופית והפרקטית באבחון לפי חמש הפאזות-א 
   שימוש ותרגול שיטות דיקור המבוססות על גישה זו-ב 
  

  :תיאור הקורס
ה הסינית ומהווה המשך ישיר של הקורס הקורס בחמש הפאזות נלמד לאורך שנות הלימוד ברפוא

 של תפיסת חמש הפאזות ומשלב כלי אבחנה ם יישומייםהקורס עוסק בהיבטי.  בפילוסופיה סינית
, ריחות, התבוננות בצבעים, בדיקת דופק, התבוננות במטופל, בנוסף לתשאול, נוספים הכוללים

ומיננטי אותו יש לחזק או על בסיס מידע זה נקבע האלמנט הד. קולות ורגשות שהוא מקרין
  .להחליש והאסטרטגיה הטיפולית הרלבנטית

במהלך הקורס מושם דגש פרקטי על דיקור נקודות בהתאם לגישה החמש אלמנטיסטית ותרגול 
הקורס מבוסס על קורס המבוא בפילוסופיה סינית ועל קורס הדיקור . לפי מספר רב של מקרים

לית בדיקור בשלבים הקליניים של השנים הנלמד במקביל ומהווה בסיס לגישה הטיפו
  .המתקדמות

  
  .  מועבר במסגרת שלב ב: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  תרגול מעשי, ניתוח מקרים, תשאול ודיון, הרצאות פרונטאליות
 
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון20%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  לפחותשיעורים מה80% נוכחות ב  .1
  .חומר העזרקריאת   .2
  . הגשת מטלות ושיעורי בית.   3
  .) מהציון80%( מבחן מסכם  .4
  
  

  :ביבליוגרפיה
  .עם-הוצעת אור,  הארייט ביינפילד- בין שמיים לארץ  -  1

  Paradigm Publication - Matsumoto  - Five Elements & Ten Stems : ספר הקורס -  2
   חוברת הדרכה– 3
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

מעגל , מעגל בונה: וד בחמשת האלמנטיםמושגי יס  .1
 .יאנג ועוד/יחסי יין, מבקר

 .נהר וים, פלג, מעיין, באר. נקודות חמשת האלמנטים  .2
פ "מיקום עומק האנרגיה ע. השעון הביולוגי הסיני  . 3

 .  שעות היום ועונות השנה
 .השתקפות האלמנטים במראה הגוף  .4
  .יםיסודות התשאול על פי חמשת האלמנט  .5
זיהוי וטיפול במצבי חסר ועודף על פי מעגלי ההזנה   .6

 .והבקרה
 .חוקי הטיפול. מצבים קליניים של עודף וחסר  .7
 .  תרגול.טכניקת ארבעת המחטים  .8
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   מבוא לרפואה קלינית–ק "מר
  מירה לגזיאל: מרצה/ מרכז 

  
  ל"ש  12 :  משך הקורס]  69[
  

  :מטרות הקורס
  ם ציוד עזר למטפל בדיקור היכרות ותרגול ע–א 
   אינטגרציה של החומר הנלמד עד כה–ב 
  

  :תיאור הקורס
החטיבה כוללת חזרה דרך .  המבצעת אינטגרציה של כל המידע שנלמד עד כהחטיבת ביניים קצרה

בחטיבה זו לומדים . דיון באסטרטגיות טיפול ושיפור מיומנות הטיפול, ניתוח מקרים ותשאולים
הקזות דם ושיפור מיומנות הדיקור , ציוד עזר בדיקור ובמוקסה על מחט, ותעל סוגי מחטים שונ

  .בטכניקות פיזור וחיזוק מגוונות
  

  ובטווינה) קורס בחירה(במקביל ללימודי הקליניקה בתזונה ,  מועבר במסגרת שלב ב:הערה
  

  :שיטת הלימוד
  תרגול בזוגותהדגמה ו, הרצאות פרונטאליות

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון20%(והשתתפות פעילה בדיונים , בכל השיעוריםנוכחות   .1
  .חומר העזרקריאת   .2
  
  

  :ביבליוגרפיה
   דפי עזר ודפי תשאול– 1
  משנים קודמות) ללא שמות או סימני זיהוי( תיקי מטופלים – 2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

 הרכב וניהול תיק הרפואי  .1
 הסיניסוגי מחטים ואביזרי עזר למטפל   .2
 הצגת מקרים וניתוחם  . 3
 תרגול מעשי על פי סיפורי המקרה  .4
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  קרדיולוגיה: פרקים קליניים ברפואה סינית
  עמוס זיו: מרצה/ מרכז 

  
  ל"ש  28:  משך הקורס]  83[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלות לב וכלי דם–א 
  ולוגיים דיונים קליניים על מצבים קרדי–ב 
  

  :תיאור הקורס
תוך מתן דגש על אבחנה ) סינית ומערבית(מפתח גישה משולבת לטיפול בחולה הקרדיולוגי הקורס 
הן בגישה (סיכונים ואינטראקציות של תרופות וצמחים שכיחים , תופעות לוואי, מבדלת

ביוכימית הקורס סוקר צמחים בודדים בגישה  פרמקולוגית ). הביוכימית והן בתפיסה האנרגטית
  .ובגישה אנרגטית סינית לבעיות מחזור הדם והלב

דיקור ותזונה משלימה , מושם דגש על אבחנה מבדלת ועל הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא
  . ושיטות טיפול נוספות

הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאורי מקרה רלוונטיים 
  . רה לרבות דיון על אסטרטגיות הטיפולהמנותחים לפי כללי ניתוח מק

הגישה לחולה , הגישה לחולה עם פלפיטציות, קורס זה כולל התייחסות למחלות כמו תעוקת חזה
  . דיסליפידמיות ויתר לחץ דם, עם אי ספיקת לב

  
   מועבר בשלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

 קליניים שונים ותיאורי דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים, כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי -א 
 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton:   ספר הקורס – ב
  
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  הגישה לחולה הקרדיולוגי  .1
   תעוקת חזה–כאבים בחזה   .2
  פרפור פרוזדורים, הגישה לחולה עם פלפיטציות  .3
  הגישה לחולה עם אי ספיקת לב  . 4
  יתר לחץ דם וסיבוכיו  . 5
  בעיות כולסטרול וטריגליצרידים: דיסליפידמיות  . 6
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  גסטרולוגיה: פרקים קליניים ברפואה סינית
  מירה לגזיאל: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש45:  משך הקורס]   84[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלות דרכי העיכול–א 
  םאנטרולוגיי- דיונים קליניים על מצבים גסטרו–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על ) סינית ומערבית(ציג בעיות שונות בתחום הגסטרולוגיה בגישה משולבת הקורס מ

הן בגישה הביוכימית והן בתפיסה (אבחנה מבדלת ותופעות לוואי של תרופות וצמחים שכיחים 
ית סינית הקורס סוקר  צמחים בודדים בגישה  פרמקולוגית ביוכימית ובגישה אנרגט). האנרגטית

  .לבעיות מערכת העיכול
דיקור ותזונה משלימה , מושם דגש על אבחנה מבדלת ועל הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא

  . ושיטות טיפול נוספות
הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאורי מקרה רלוונטיים 

  . יות הטיפולהמנותחים לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטרטג
, כאבי בטן, מצבים דיזנטריים, עצירות ושלשולים, קורס זה כולל התייחסות למחלות כמו רפלוקס

  . אפטוסטומטיטיס ועוד, הפרעות ספיגה, כאב אפיגסטרי, תחושת נפיחות בבטן, בחילות והקאות
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
וצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי דיון ועבודה בקב, כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי -א 
 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton:   ספר הקורס –ב 
 , id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=638:   מאמרים מאתר תמורות–ג 

641=id?asp.article/il.org.tmurot.www://http  
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  דיספאגיה, רפלוקס: מחלות דרכי עיכול עליונות  .1
  הגישה לעצירות בראייה משולבת  .2
   מצבים דיזנטריים אקוטיים–הגישה לשלשולים   .3
   מעי דלקתיותמחלות, הגישה לשלשולים כרוניים  . 4
  IBSתסמונת המעי הרגיז    . 5
  בחילות והקאות  . 6
  כאבים באפיגסטריום ובהיפוכונדריום, נפיחות, כאבי בטן  .7
  אפטות, יביטיס'ינג'ג, )באשת פה(האליטוזיס   .8
  בעיות טחורים  .9

   מחלות כבד–הגישה הסינית לחולה הצהוב   .10
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    נשימה: פרקים קליניים ברפואה סינית
   אומררדרו: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש20:  משך הקורס]  85[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלות דרכי נשימה–א 
   דיונים קליניים על מצבים של מחלות דרכי נשימה–ב 
  

  : הקורסתאור
וצמחים תרופות , אבחנה מבדלת סינית ומערבית, ציג בעיות  נשימה אקוטיות וכרוניותהקורס מ
במהלך הקורס עוברים הסטודנטים . והתוויות נגד של צמחים ספציפיים במצבים שונים. שכיחים

נעבור על  האבחנות המבדלות . על פורמולות וצמחים בודדים המתאימים לבעיות הנשימה השונות
  . ותזונה משלימה, דיקור, ועל הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא

שלבים את הרפואה הסינית וכולל תאור מקרה רלוונטי הקורס מציג מחקרים תומכים המ
  . המנותח לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטרטגיות הטיפול

אש , ליחה, יובש, חום, רוח קור -  שיעול: בקורס ילמדו בתלמידים כיצד לטפל בבעיות נשימה כגון
הפרעות חיצוניות , וסיטיססינ, צפצופים, סטגנציית דם, כליות וטחול, י'חסר צ, חסר יין, הכבד

  .   ועודאקוטיות
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .ריאת ספרות החובהק  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי -א 
 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton:   ספר הקורס –ב 

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

 דלקת גרות, פעת ש– הפרעות חיצוניות  .1
  דלקת ריאות, אסטמה, COPD – צפצופים  .2
   שיעול  . 3
  סינוסיטיס  . 4
   אלרגיות-  רהיניטיס  .5
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  אורתופדיה וראומטולוגיה: פרקים קליניים ברפואה סינית
  עדי פרום: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש18:  משך הקורס]   87[
  

  :מטרות הקורס
  שריר ושלד,  במחלות פרקים העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית–א 
   דיונים קליניים על מצבים אורתופדים וראומטיים–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על ) סינית ומערבית( בגישה משולבת תציג בעיות אורתופדיות  וריאומטיוהקורס מ

הן בגישה הביוכימית והן בתפיסה (אבחנה מבדלת ותופעות לוואי של תרופות שכיחות 
מהלך הקורס עוברים התלמידים על צמחים בודדים המתאימים פרמקולוגית ב). האנרגטית

מושם דגש על אבחנה מבדלת ועל . לבעיות ראומטיות ועל צמחים המתאימים בראייה סינית
  . דיקור ותזונה משלימה, הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא

ה רלוונטי הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאור מקר
  . המנותח לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטרטגיות הטיפול

סטגנציה , רוח, חום לחות, קור לחותהקורס כולל התייחסות למחלות כמו כאבי גב תחתון על רק 
, צניפת שוט, אוסטאופורוזיס, לופוס, ארתריטיס, חסר בכליות או לחות בטחול, י'של דם או צ

  .סות לטיפול בכאב והתייחבעיות ברכיים
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . חן מסכםמב  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפדפי –א 
 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton  –ב 
   id?asp.article/il.org.tmurot.www/:/http=611:  הגישה לכאבי פרקים –ג 

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=635:  הגישה לכאבי גב –ד 

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=636:   הגישה לסיאטיקה ובעיות פיריפורמיס–ה 
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  כאבי גב תחתון -אורתופדיה   .1
  לופוס,  ארתריטיס– ראומטולוגיה  .2
  צניפת שוט ,  אוסטאופורוזיס– אורתופדיה  . 3
   בעיות ברכיים–אורתופדיה   . 4

  
  
  



 63

   אורולוגיה וגינקולוגיה:פרקים קליניים ברפואה סינית
  מיכל הורן: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש18:  משך הקורס]   88[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלות כליה ודרכי השתן–א 
   דיונים קליניים על מצבים אורולוגיים ונפרולוגיים–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על ) סינית ומערבית(משולבת ציג בעיות אורולוגיות ונפרולוגיות בגישה הקורס מ

הן בגישה הביוכימית והן בתפיסה (אבחנה מבדלת ותופעות לוואי של תרופות שכיחות 
במהלך הקורס עוברים התלמידים על צמחים בודדים המתאימים פרמקולוגית ). האנרגטית

נה מבדלת מושם דגש על אבח. לבעיות במערכת ההפרשה ועל צמחים המתאימים בראייה סינית
  . דיקור ותזונה משלימה ושיטות טיפול נוספות, ועל הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא

הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תיאורי מקרה רלוונטיים 
  . המנותחים לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטרטגיות הטיפול

אי שליטה ודלקות חוזרות , רטנציה, המטוריה, דיסאוריההקורס כולל התייחסות למחלות כמו 
בנוסף הקורס דן בגישה לחולה הכלייתי בדגש על התוויות נגד וסיכונים בשילוב . בדרכי השתן

תחום הגניטליה הזכרית . צמחי מרפא והגישה למיימת במצבים של אי ספיקה כלייתית
  .לייתי בראיה סיניתנכנס לפרק זה בהקשר הכ) כאבים בגניטליה, אימפוטנציה(
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי -א 
 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton:   ספר הקורס –ב 
  

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  כאבים בדרכי שתן  .1
  המטוריהושתן עכור   .2
  אי שליטה בדרכי השתן, עצירת שתן  .3
   גניטליה זכריתאימפוטנציה ובעיות ב  . 4
  הגישה לחולה עם אסציטים, הגישה לחולה הכלייתי  . 5

  
  
  
  
  
  
  



 64

  נוירולוגיה: פרקים קליניים ברפואה סינית
  דרור אומר: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש18:  משך הקורס]  89[
  

  :מטרות הקורס
  גישה טיפולית במחלות נוירולוגיות העמקת אבחנה מבדלת ו–א 
   דיונים קליניים על מצבים נוירולוגיים–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על ) סינית ומערבית(ציג בעיות  בתחום הנוירולוגיות בגישה משולבת הקורס מ

במהלך הקורס עוברים הסטודנטים על . אבחנה מבדלת ותופעות לוואי של תרופות שכיחות
מושם דגש על אבחנה מבדלת ועל . פורמולות מתאימות לבעיות נוירולוגיותצמחים בודדים ו

  . תזונה משלימה ושיטות טיפול נוספות, דיקור, הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא
הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאור מקרה רלוונטי 

  . טגיות הטיפולהמנותח לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטר
כאבי , )תופעות איברים ותופעות מרידיאנים (אירוע מוחיהקורס כולל התייחסות למחלות כמו 

  . נוירופתיותו, טיניטוס, סחרחורת, ראש
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי –א 
  Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton  –ב 

 , id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=629:   מאמרים מתוך אתר תמורות–ג 

630=id?asp.article/il.org.tmurot.www://http , 
357=id?asp.article/il.org.tmurot.www://http   
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

1.  CVA  
  כאבי ראש  .2
  טיניטוס וחרשות  . 3
  פיברומיאלגיה  . 4
  סחרחרות  .5
  נוירופטיות  .6
  פרקינסון  .7

  
  



 65

  פסיכיאטריה: רקים קליניים ברפואה סיניתפ
  חנובר'מוטי צ: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש16:  משך הקורס]  90[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלות פסיכיאטריות ומצבים נפשיים שונים–א 
   דיונים קליניים על מצבים נפשיים שונים–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על אבחנה ) סינית ומערבית(טריות בגישה משולבת ציג בעיות פסיכיאהקורס מ

). הן בגישה הביוכימית והן בתפיסה האנרגטית(מבדלת ותופעות לוואי של תרופות שכיחות 
במהלך הקורס עוברים התלמידים על צמחים בודדים המתאימים פרמקולוגית לבעיות 

דגש על אבחנה מבדלת ועל הטיפולים מושם . פסיכיאטריות ועל צמחים המתאימים בראייה סינית
  . דיקור ותזונה משלימה, המתאימים בצמחי מרפא

הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאור מקרה רלוונטי 
  . המנותח לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטרטגיות הטיפול

חסר תאבון , אינסומניה, רדה ודיכאוןח, הפרעות זיכרוןהקורס כולל התייחסות למחלות כמו 
:  כגוןמצבים קשיםו) התפתחות, למידה, הפרעות קשב והתנהגות,  טורט(ילדים ,ואנורקסיה

  . OCD, מצבים דיסוציאטיבים, פסיכוזות
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
ים ותיאורי דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונ, כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפדפי –א 

 Mental dysfunction as treated by TCM  -  C.S.Cheung – San Francisco   : ספר הקורס-  1
   id_cat?asp.category/il.org.tmurot.www://http=80:   קובץ מאמרים מאתר תמורות-  2

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  ,ותישנוני  .1
  הפרעות זיכרון  .2
  חרדה ודיכאון  . 3
  אינסומניה  . 4
  חסר תאבון ואנורקסיה  .5
  ילדים   .6

  



 66

  גינקולוגיה: פרקים קליניים ברפואה סינית
  קרן סלע: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש18:  משך הקורס]  91[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלותגינקולוגיות–א 
  ם קליניים על מצבים גינקולוגיים דיוני–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על אבחנה מבדלת ) סינית ומערבית(ציג בעיות גינקולוגיות בגישה משולבת הקורס מ

הקורס מייחס  ). הן בגישה הביוכימית והן בתפיסה האנרגטית(ותופעות לוואי של תרופות שכיחות 
במערכת הגינקולוגית ועל צמחים המתאימים לצמחים בודדים המתאימים פרמקולוגית לבעיות 

דיקור , מושם דגש על אבחנה מבדלת ועל הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא. בראייה סינית
  . ותזונה משלימה ושיטות טיפול נוספות

הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאורי מקרה רלוונטיים 
  . ה לרבות דיון על אסטרטגיות הטיפולהמנותחים לפי כללי ניתוח מקר

, הגישה לטיפול בשחלות פוליציסטיות, הקורס כולל התייחסות למחלות כמו התייחסות לפוריות
לרבות סיכונים והתוויות נגד (הגישה למטופלת ההרה , אמנוריאה ודיסמנוריאה, אנדומטריוזיס

  . ותופעות גיל המעבר) לטיפול בתקופת ההריון
  

  בשלב ד מועבר : הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(מר ההרצאות וחומר הקריאה החומר למבחן כולל את חו. מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי –א 
 Gynecology and obstetrics  -  Giovanni Maciocia  –ב 
  
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  אמנוראיה, דיסמנוריאה: הפרעות במחזור האישה  .1
  הגישה הסינית לאנדומטריוזיס  .2
  ולב בשחלות פוליציסטיותהטיפול המש  .3
   IVFבעיות פוריות וטיפול משולב עם   . 4
  סיכונים ויתרונות, הגישה למטופלת ההרה  . 5
  תופעות גיל המעבר  . 6
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  אנדוקרינולוגיה  : פרקים קליניים ברפואה סינית
  אביב מסינגר: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש9:  משך הקורס]  92[
  

  :מטרות הקורס
  מבדלת וגישה טיפולית במחלות אנדוקריניות העמקת אבחנה –א 
   דיונים קליניים על מצבים אנדוקריניים–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על ) סינית ומערבית(ציג בעיות  בתחום האנדוקרינולוגיה בגישה משולבת הקורס מ

במהלך הקורס עוברים הסטודנטים על .  שלהןיתרופות שכיחות ותופעות הלווא, אבחנה מבדלת
מושם דגש רב על אבחנה מבדלת ועל . פורמולות וצמחים בודדים המתאימים למחלות הנלמדות

  . ותזונה משלימה, דיקור, הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא
הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאור מקרה רלוונטי 

  .  הטיפולהמנותח לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיון על אסטרטגיות
  .היפופיזה ומחלות תירואיד, אדרנל , סכרת: הבאותהקורס כולל התייחסות למחלות כמו 

  
   מועבר בשלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה
  . מקרה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי –א 

 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton  –ב 
  
  

  נושאי הקורס 
  

  שאי הלימודנו  
  

 סכרת   .1
   אדיסון–מחלות אדרנל   .2
  היפופיזה   . 3
  השימוטו,  גרייבס–מחלות תירואיד   . 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 68

    דרמטולוגיה: פרקים קליניים ברפואה סינית
  עמיר קליי: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש9:  משך הקורס]  93[
  

  :מטרות הקורס
  ת עור העמקת אבחנה מבדלת וגישה טיפולית במחלו–א 
   דיונים קליניים על מצבים דרמטולוגיים–ב 
  

  : הקורסתאור
תוך מתן דגש על ) סינית ומערבית(ציג בעיות  בתחום הדרמטולוגיה בגישה משולבת הקורס מ

והתוויות נגד של צמחים ספציפיים , יתופעות הלווא. תרופות וצמחים שכיחים, אבחנה מבדלת
ודנטים על פורמולות וצמחים בודדים המתאימים במהלך הקורס עוברים הסט. במצבים שונים

, מושם דגש רב על אבחנה מבדלת ועל הטיפולים המתאימים בצמחי מרפא. למחלות עור הנלמדות
  . ותזונה משלימה, דיקור

הקורס מציג מחקרים תומכים המשלבים את הרפואה הסינית וכולל תאור מקרה רלוונטי 
  . ן על אסטרטגיות הטיפולהמנותח לפי כללי ניתוח מקרה לרבות דיו

  וסבוריאה, אקנה, אטופיק דרמטיטיס, פסוריאזיס: הבאותהקורס כולל התייחסות למחלות 
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים ותיאורי , כל שיעור מבוסס על הרצאה

  . מקרה
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (ריםנוכחות בשיעו  .1
  .קריאת ספרות החובה  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי –א 
 Handbook of Internal Medicine –Macklean, Lyttelton  –ב 

  
  
  אי הקורס נוש
  

  נושאי הלימוד  
  

 הגישה לבעיות עור בראיה משולבת   .1
  קשקשים, פלאק,  מקולות–פסוריאזיס   .2
   אורטיקריה-אטופיק דרמטיטיס   . 3
  סבוריה   . 4
  בוגרים,  גיל ההתבגרות–אקנה   .5
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  אינטראקציות בין צמחים לתרופות
  ר ניר עמיר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש14:  קורסמשך ה]   94[
  

    : מטרת הקורס

    הבנת האנרגטיקה של תרופה ומכאן הסקה על אינטראקציות אפשריות-א 

  תוספי תזונה וצמחי מאכל ברמה הביוכימית ,  הגישה לאינטראקציות בין תרופות למזונות-ב 

   ברמה האנרגטיתםתוספי תזונה וצמחי,  הגישה לאינטראקציות בין תרופות למזונות-ג 
  

  :הקורס תאור
על המטפל להכיר מגוון של מחלות :  בעידן המודרני הפכה מורכבת ביותרמטפל סיניעבודתו של 

לדעת לקרוא ולעקוב אחר בדיקות מעבדה ולהכיר את מכלול הטיפולים , מנקודת ראות מערבית
  .  שעובר המטופל

זונה היומית אלא כזה הרווי בחומרים המגיעים מהת" סטרילי"אינו מקבל מטופל  מטפל כיום ה
  .ומתרופות שונות שצרך וממשיך לצרוך בחייו

. חלק מהתרופות עלולות לעורר אינטראקציה כאשר הן ניתנות למטופל במקביל לצמחי מרפא
כלומר סינרגיזם או אנטגוניזם בין הצמחים (אינטראקציה זו יכולה להתבטא במישור הכימי 

  .או במישור האנרגטי) תרופות
הטמעה של מושגי יסוד בביוכימיה ופרמקולוגיה תוך הקבלה  לתפיסה קורס זה כולל חזרה ו

שילוב , מידע מערבי על תוספי תזונה וצמחי מאכל ידועים, )אנרגטיקה-פרמקו(האנרגטית הסינית 
מצבי , קרישת דם, מחלות ריאומטיות, לאסטמה(מזונות במטופלים הנוטלים תרופות שכיחות 

  . קרים תוך שימוש באתרי אינטרנט ידועיםותרגול מ) סמים ועוד, כאבים, חרדה
  

   מועבר בשלב ד: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  . דיון ועבודה בקבוצות תוך ניתוח מצבים קליניים שונים, כל שיעור מבוסס על הרצאה

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים ,  )80%מינימום  (נוכחות בשיעורים  .1
  .הקריאת ספרות החוב  .2
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .3
  
  

  :ביבליוגרפיה
   ים ההדרכה המצורפ דפי -א 
  מצגת לתלמיד -ב 
   asp.tableplan/il.org.tmurot.www://http:  מדריך צמחים: אתר תמורות  - ג 

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=265:   מאמר
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  עקרונות באנרגטיקה של חומרים בטבע  .1
  פרמקולוגיה של צמחים ותרופות  .2
  אנרגטיקה של צמחים ותרופות  . 3
  תרופות וצמחים לטיפול באסטמה ואלרגיות  . 4
  תרופות וצמחים לטיפול במחלות ריאומטיות  .5
  תרופות וצמחים לטיפול בבעיות קרישת דם  .6
  תרופות וצמחים לטיפול בחרדה ונדודי שינה  .7
   ואלכוהול   ADDתרופות וצמחים לטיפול ב   .8
  תרגול על מטופל הנוטל סמים ותרופות במשולב  .9
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   דיקור-חטיבות הרפואה הסינית 
  

  

  )מרידיאנים ואקופרסורה (Iאנטומיה טופוגרפית 
 דניאל דוגון: מרצה/ מרכז 

  

  ל "ש 28:  משך הקורס]  8[ 
  

  :מטרות הקורס
   לימוד נקודות חדשות תוך סימון המרידיאנים הקלאסיים–א 
   היכרות עם תפקידים של נקודות חשובות על הגוף–ב 
  

  :תיאור הקורס
נלמדות נקודות . כוללת לימוד מקיף ומעמיק של שנים עשר המרידיאנים הקלאסייםטיבה הח

הנקודות .  אנרגטי- טופוגרפי שלהן והן בהיבט הקליני-אקופרסורה רבות הן בהיבט האנטומי 
ולכן ההתייחסות אליהן שונה מזו אשר (נלמדות על פי חשיבותם ויכולת היישום הקליני במגע 

/ המגע השונות להפעלתן נלמדות בחטיבה זו ומיושמות במסגרת לימודי השיאצו שיטות ). בדיקור
  .טווינה בחטיבות המעשיות השונות

  
  .במסגרת שלב א חטיבה מעשית המועברת לאורך שנת הלימודים הראשונה :הערה

  
  :שיטת הלימוד

  זוגותקבוצות ובתרגול בהדגמה ו, הרצאות פרונטאליות
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון20%(והשתתפות פעילה בדיונים , כל השיעוריםבנוכחות   .1
  .השתתפות בבחנים והגשת עבודות  .2
  
  

  :ביבליוגרפיה

  I שיאצו – ספר הקורס – 1

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=399:   מדריך נקודות באתר תמורות– 2
  

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
 זרימת המרידיאנים הקלאסיים  .1
 מקומן ותפקודן בכל מרידיאן, נקודות חשובות  .2
 איתור וזיהוי נקודות בסדנאות מעשיות  . 3
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  )מרידיאנים ואקופרסורה (IIאנטומיה טופוגרפית 
 ערן רצון: מרצה/ מרכז 

   ל" ש14:  משך הקורס]  16[
  

  :מטרות הקורס
   העמקת הידע באיתור ושימוש בנקודות על פני הגוף–א 
   שילוב נקודות בטיפולי מגע–ב 
  

  :תיאור הקורס
בחטיבה זו לומדים מספר .  את החומר הנלמד בשנת הלימודים הראשונההמשלימהחטיבה מעשית 

החוצה הקדמי : נקודות משלימות לאילו המוכרות ונלמדים שני מרידיאני אקסטרה נוספים
  ).מוקסה(והן בחימום ) אקופרסורה(אשר להם אפליקציה מיוחדת הן בלחיצה , ה האחוריוהחוצ

  
  .מועבר במסגרת שלב א: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
  זוגותקבוצות ובתרגול בהדגמה ו, הרצאות פרונטאליות

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון20%(והשתתפות פעילה בדיונים , בכל השיעוריםנוכחות   .1
  .נים והגשת עבודותהשתתפות בבח  .2
  
  

  :ביבליוגרפיה

  II שיאצו – ספר הקורס – 1

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=399:   מדריך נקודות באתר תמורות– 2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  CV  ,  GV: מסלולי המרידיאנים  .1
 מקומן ותפקודן בכל מרידיאן, נקודות חשובות  .2
 איתור וזיהוי נקודות בסדנאות מעשיות  . 3
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  Iכוסות וגוואשה , מוקסה
  יאיר צמח: מרצה/ מרכז 

  ל" ש14: משך הקורס] 17[
  

  :מטרות הקורס
  כוסות וגוואשה,  לימוד ותרגול מעשי של מוקסה–א 
   תרגול נקודות בהתאם להצגת מקרים–ב 

  
  :תיאור הקורס

החטיבה כוללת היכרות עם השימושים .  מגע-במסגרת לימודי רפואה סינית חטיבה זו מועברת 
במהלך החטיבה מתרגלים מספר . התוויות נגד ושימושים קליניים, הקליניים של טכניקות אילו

פעמים כל טכניקה ומשלבים את החומר הנלמד עם הגישה האסטרטגית הטיפולית שנרכשה עד 
  .חזרות בתחום זה מבוצעות בעיקר במהלך היישום הקליני. הכ
  

  .מועבר במסגרת שלב א: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  זוגותקבוצות ובתרגול בהדגמה ו, הרצאות פרונטאליות

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון20%(והשתתפות פעילה בדיונים , בכל השיעוריםנוכחות   .1
  .ות נגדהשתתפות בבוחן על כללי זהירות והתווי  .2
  
  

  :ביבליוגרפיה

  II שיאצו – ספר הקורס – 1

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=608:   מאמר באתר תמורות– 2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  שימושים והתוויות נגד במוקסה וכוסות רוח  .1
 וקסה עקיפה בסיגר ועם תיווךמ  .2
 שיטות חיזוק ופיזור במוקסה  . 3
  דיון ותרגול כוסות רוח וגאוושה  .4
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  IIכוסות וגוואשה , מוקסה
  יאיר צמח: מרצה/ מרכז 

  
  ל"ש  14 משך הקורס]  34[
  

  :מטרות הקורס
  כוסות וגוואשה,  לימוד ותרגול מעשי של טכניקות מתקדמות במוקסה–א 
  ד שיטת אבחון בעזרת מוקסה לימו–ב 
   רכישת כלים להזנת נוזלים ויין באמצעות מוקסה–ג 

  
  :תיאור הקורס

מוקסה ממוקדת או כלקט על , החטיבה כוללת היכרות עם השימושים הקליניים של מוקסה בגרגר
בשלב זה מכירים התלמידים שיטת האבחנה על פי אקבנה המאפשרת איתור מצבי . פני משטח גדול

יין ונוזלים , שלב זה מאפשר אימוץ אסטרטגיה של חיזוק דם. ודף בצדדים השונים של הגוףחוסר וע
  . ויאנגי'ולא רק של צ

  
  .שלב א. שנת הלימודים השלישית בשיאצומועבר במסגרת : הערה

  
  :שיטת הלימוד

  זוגותקבוצות ובתרגול בהדגמה ו, דיון
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון20%(ילה בדיונים והשתתפות פע, בכל השיעוריםנוכחות   .1
  .בוחן מעשי  .2
  
  

  :ביבליוגרפיה

  III שיאצו – ספר הקורס – 1

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=608:   מאמר באתר תמורות– 2
  

  
  נושאי הקורס

  
  נושאי הלימוד  

  
  ויות נגד במוקסה וכוסות רוחשימושים והתו  .1
 השימוש במוקסה בגרגר להזנת נוזלים ויין  .2
 י'פתיחת סטגנציות צ, חיזוק לעומת הנעה  . 3
  דיון ותרגול כוסות רוח וגאוושה לפי הצגת מקרים  .4
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   אקופונקטורה-אנטומיה טופוגרפית 
  ערן רצון :מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש127:  משך הקורס]  70[
  

  :רסתיאור הקו
קורס זה  כולל את יסודות הדיקור הסיני ומהווה את אחד הנדבכים החשובים בהליך הלימודי 

הקורס מתבסס על לימודי המבוא לתורת המרידיאנים ומעמיק בהבנת מסלולי המרידיאנים . הכולל
, במהלך הקורס לומד הסטודנט את מיקום כל נקודות הדיקור הקלאסיות. החיצוניים והפנימיים

  . הן העיקריים של כל נקודה ושיטות הדיקור המקובלות לגביהתפקידי
החל מהטופוגרפיה , דגש חשוב ניתן על ההיבטים האנטומים פיזיולוגיים המתקשרים לנקודה זו

כלי דם ועצבים והמשך בהשפעות מקומיות ומרוחקות שיש לנקודה על , המלווה שכוללת שרירים
  .דיסהרמוניות שונות

אלא התנסות , לא רק למידה ורכישת טכניקת דיקור, פשרת לסטודנטשיטת העברת הקורס מא
  .אישית המובילה להבנת צרכי המטופל והתחושות המלוות אותו בעת הטיפול

  
הקורס מתבסס על לימודי חמש הפאזות והפתופיזיולוגיות ומהווה  .מועבר במסגרת שלב ב: הערה

  .תשתית לכל הפרקטיקה הקלינית שתיערך בהמשך
  

  :ימודשיטת הל
  דיון ותרגול מעשי, הדגמה

  
  :דרישות הקורס

   מהשיעורים80%חובת נוכחות : נוכחות
  )שיעור בוחן מעשי על החומר של השיעור הקודםכל בתחילת . (35%: בחנים

  . 45%: מעשי+ ן עיוני מבח
  

  
  :ביבליוגרפיה

  ).או כל אטלס אחר, נטר, גראנט(אטלס אנטומי  -  1
  Manual of Acupuncture - Peter Deadman:      ספר הקורס– 2
  .)ט"להלן א (חוברת אנטומיה טופוגרפית -  3

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

 .טכניקות דיקור, סוגי מחטים, חזרה על המרידיאנים  .1
 Pc - והLu ,  Ht  - מרידיאני ה  .2
 סיכום מרידיאני היין של היד  . 3
 .LI     .של הידנקודות בצוואר ובגב היד של היאנגים   .4
5.  TW ,מעבר על נקודות ה- SI בגב   
  חזרה על כל נקודות היד, סיכום היאנגים של היד  .6
   ספירת צלעות + SP  .מעבר על כף הרגל של כל היינים  .7
  .Kid - והLiv - ה  .8
  .סיכום יין הרגל  .9

   St -על מרידיאן המעבר . נקודות בפנים ובראש  .10
  .GB -מעבר על ה  .11
  .היאנגיםכל מיקום הנקודות בראש של   .12
   .UB -של ה וברגל מעבר על הנקודות  בגב  .13
  חזרה על מרידיאני הרגל + סיכום היאנגים של הרגל  .14
  CV   +  GV  מיוחדיםמרידיאנים מבוא ל  .15
  .ם על פני הגוףחתכי רוחב של מרידיאני  .16
  נקודות לפי קבוצות תפקוד  .17
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   דיקור מעשי–טופוגרפית אנטומיה 
  אורן חלף :מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש40:  משך הקורס] 71[
  

  :מטרות הקורס
   רכישת  מיומנות איתור נקודות על בסיס אנטומי ועל בסיס אנרגטי–א 
  י של המחט' ביסוס יכולת איתור הנקודות הקלאסיות והתנסות בתחושת הצ–ב 
  ת אנטומיות בסביבת נקודת הדיקור סיגול אמצעי זהירות תוך הכרת סטרוקטורו–ג 
  

  :תאור הקורס
הקורס מתמקד .  אקופונקטורה–קורס זה  כולל את התרגול המעשי של קורס אנטומיה טופוגרפית 

בשיטות הדיקור השונות הקיימות ברפואה הסינית ומאפשר לכל סטודנט להתנסות על מספר רב של 
יקות מגע הנלמדות בחטיבת השיאצו הקורס משלב טכנ. נקודות בטכניקות הדיקור הנלמדות

. ומאפשר העמקת מיומנות איתור הנקודות הן על בסיס אנטומי והן על בסיס אנרגטי אינטואיטיבי
ומתנסה בתחושת , במהלך הקורס מבסס הסטודנט את יכולת איתור כל נקודות הדיקור הקלאסיות

  . י של המחט תוך חזרה על התפקידים העיקריים של כל נקודה'הצ
מישוש , ש חשוב ניתן על התמצאות טופוגרפית אנטומית המתבטאת בספירת חוליות וצלעותדג

תהליך הדיקור מבוצע תוך היבטים אנטומים . איתור גידים ושרירים שונים, פרקים ובליטות
המאפשרים נקיטת כללי הזהירות הנדרשים למניעת פגיעה בסטרוקטורות אנטומיות שבסביבה 

  ).כמו כלי דם ועצבים(
אלא התנסות , לא רק למידה ורכישת טכניקת דיקור, שיטת העברת הקורס מאפשרת לסטודנט

  .אישית המובילה להבנת צרכי המטופל והתחושות המלוות אותו בעת הטיפול
  

הפתופיזיולוגיות ומועבר , הקורס מתבסס על לימודי חמש הפאזות .מועבר במסגרת שלב ב: הערה
  . אקופונקטורה– טופוגרפית במקביל לקורס העיוני של אנטומיה

  
  :שיטת הלימוד

  דיון ותרגול מעשי, הדגמה
 

  :דרישות הקורס
   )20%( מהשיעורים  80%חובת נוכחות : נוכחות

   80% : מבחן מעשי
  
  

  :ביבליוגרפיה
  ).או כל אטלס אחר, נטר, גראנט(אטלס אנטומי  -  1
  Manual of Acupuncture - Peter Deadman:      ספר עזר– 2
  .)ט"להלן א (אנטומיה טופוגרפית: עזרחוברת  -  3
   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=399:  מדריך נקודות של אתר תמורות– 4

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

 התוויות נגד, כללי הזהירות בדיקור  .1
 השוואה בין מחטים, ר על שיטות הדיקורמעב  .2
 הדגמה והתנסות, טכניקות דיקור  . 3
  אקופרסורה ודיקור–נקודות יין של היד   .4
   אקופרסורה ודיקור–נקודות יאנג של היד   .5
   אקופרסורה ודיקור–נקודות יין של רגל   .6
   אקופרסורה ודיקור–נקודות יאנג של הרגל   .7
     אקופרסורה ודיקורCV    +GVנקודות על ה   .8
  תרגול נקודות נבחרות מיוחדות  .9



 76

   מרידיאני אקסטרה
 סימה אופיר: מרצה/ מרכז 

  
  36:  משך הקורס]  72 [
  

  :מטרות הקורס
   שיפור מיומנות השימוש במרידיאני אקסטרה–א 
   פתיחת צוהר להבנת הרפואה היפאנית לצד הסינית–ב 
  מוצגים תרגול בדיקור בהתאם למקרים –ג 
  

  :תיאור הקורס
שימושים קליניים שונים , על שמונה המרידיאנים המיוחדיםמעמיקה מאפשרת היכרות החטיבה 

במהלך החטיבה נלמדים היבטים קלאסיים ומודרניים של . תוך שילוב טיפול בעזרת מגנטים
 מיוחד  דגש.הרפואה הסינית תוך דגש על שילוב הצדדים המעשיים והיעילים של הרפואה היפאנית

מושם על לימוד נקודות בהקשרם הקלאסי והמודרני תוך תרגול טכניקות דיקור המגיבות לדופק 
  .ולרפלקסים מיידיים

  
   .מועבר במסגרת שלב ג: הערה

  
  

  :שיטת הלימוד
  זוגותקבוצות ובתרגול בהדגמה ו, דיון, הרצאה פרונטאלית

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון20%( בדיונים והשתתפות פעילה, בכל השיעוריםנוכחות   .1
  .מבחן עיוני ומעשי  .2
  
  

  :ביבליוגרפיה

1 - The Eight Extra Meridians – Kiko matsumoto  

    חומר עזר ומצגת מצורפת- 2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אמבריולוגיה של אבירים  .1
2.  Yin Wei Mai 
3 .  Chong Mai 
4.  Yang Wei Mai 
5.  Dai Mai 
6.  Yin Qiao Mao 
7.  Ren Mai 
8.  Yang Qiao Mai 
9.  Du Mai 

 נקודות מיוחדות באזורים שונים של הגוף  .10
 התאמות לסינדרומים ברפואה הסינית  .11
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  מרידיאנים מיוחדים 
  טלי בר:  מרצה/ מרכז 

  
  

  ל"ש 24:  משך הקורס]   73[
  
  

  :מטרות הקורס
  חיבור ומרידיאני השרירים, מסתעפים, יים העמקת הידע במסלולי המרידיאנים הפנימ–א 
  חיבור ואחרות,  העמקת הידע במשמעות נקודות הצטלבות–ב 
   שיפור מיומנות הטיפול והדיקור על פי הצגת מקרים–ג 

  
  :תיאור הקורס

הקורס חוזר . קורס הכולל היכרות מעמיקה עם המרידיאנים המיוחדים והשימוש הקליני בהם
ם של כל מרידיאן תוך הדגשת הקשר בין המסלול לאיברו הפנימי ונותן ומעמיק במסלולים הפנימיי

, מושם דגש על הכרת מרידיאנים מסתעפים, בנוסף. דגש על נקודות הצטלבות בין מרידיאנים שונים
הקורס כולל תרגול ושיפור . מרידיאני שרירים והשימוש בהם ונקודות מיוחדות אחרות, מחברים

  .  מקרים מתאימיםטכניקות דיקור תוך מעבר על
  

  .מבוסס על לימודי אנטומיה טופוגרפית ודיקור בשלב ב.  מועבר במסגרת שלב ג: הערה
  

  
  :שיטת הלימוד

  זוגותקבוצות ובתרגול בהדגמה ו, דיון, הרצאה פרונטאלית
  
  

  :דרישות הקורס
  ). מהציון20%(והשתתפות פעילה בדיונים , בכל השיעוריםנוכחות   .1
  .מבחן מסכם  .2
  
  
  :בליוגרפיהבי

   Manual of Acupuncture - Peter Deadman:     ספר הקורס -  1
    מצגת עזר לתלמיד-  2

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  הקשרים בין מרידיאנים לאיברים פנימיים  .1
 המרידיאנים הראשיים והמשניים  .2
 מסלולים פנימיים של המרידיאנים הקלאסיים  . 3
  משמעותן והדיקור שלהן, נקודות הצטלבות  .4
  מרידיאני החיבור והטיפול בהם  .5
  מרידיאני השריר והטיפול בהם  .6
  מרידיאנים מסתעפים והטיפול בהם  .7
  תרגול ודיקור לפי הצגת מקרים  .8
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   צמחי מרפא ותזונה- חטיבות הרפואה הסינית 
  

  ביוכימיה ותזונה בראייה סינית
  איילת מן: מרצה/ מרכז 

  
  ל" ש35:   משך הקורס ]74[
  

  :מטרות הקורס
   אינטגרציה בין הידע הנרכש בביוכימיה לתזונה על פי הרפואה הסינית–א 
   מחלות מטבוליות בגישה משולבת מערבית וסינית–ב 
  . רכישת ידע לגבי ערכי מזונות ותוספי תזונה שונים בגישה מערבית ואנרגטית–ג 
  

  :תיאור הקורס
בתחומי הביוכימיה והתזונה ועושה את האנלוגיות המתאימות לרפואה קורס זה מקיף ידע נרחב 

תהליכי מטבוליזם , הקורס כולל מעבר על חומצות אמינו וחלבונים בראייה מערבית וסינית. הסינית
שרשרת מעבר האלקטרונים והקשרים שלה , פחמימות ושומנים בהיבטים משולבים, של חלבונים

 לתהליכים שונים והתפיסה םים כקופקטורים או קטליזאטוריתוספי מזון המשמש, י הראשוני'לצ
  . האנרגטית שלהם

הקורס דורש ידע מקדים בכימיה אורגנית ומציג מחלות מטבוליות שונות בגישה משולבת 
  .קונוונציונלית ואנרגטית

כגון פיטוכימיקלים , כמו כן הקורס חושף את הסטודנט למרכיבים הפעילים של צמחי המרפא
  . קינונים ועוד, טאנינים, יקוזידיםגל, שונים

  
תוכן הקורס משתלב עם קורס המבוא לצמחי מרפא ומתבסס על  .מועבר במסגרת שלב ב: הערה

  . ידע מוקדם בפיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה סינית
  

  :שיטת הלימוד
  .עבודה בקבוצות, דיון, הרצאות פרונטאליות

  
  :דרישות הקורס

  ). מהציון10%(והשתתפות פעילה בדיונים , ות לפחשיעורים מה80% נוכחות ב  .1
  .חומר העזרקריאת   .2
  .הגשת מטלות ושיעורי בית.    3
  ).  מהציון90%(החומר למבחן כולל את חומר ההרצאות וחומר הקריאה . מבחן מסכם  .4
  

  :ביבליוגרפיה
  )1-13פרקים (הוצאת האוניברסיטה הפתוחה ,  פרי מחשבה– תזונה –א 
  . חוברת הדרכה–א 
  . חוברת שאלות תרגול למבחן–ב 

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
 ניצולת האנרגיה מקשרים כימיים  .1
 הקבלות והבדלים, יסודות התזונה המערבית והסינית  .2
 הקבלות והבדלים, יסודות התזונה המערבית והסינית  . 3
  אבני היסוד-חומצות אמינו    .4
 ות חסר ועודףמחל, חלבונים בראייה משולבת  .5
 מטבוליזם עד גליקוליזה, פחמימות בראייה משולבת  .6
  לבלב / פרוביוטיקה ותכונות הטחול , סיבים תזונתיים  .7
  שרשרת מעבר האלקטרונים בראייה משולבת  .8
 מטבוליזם במעי, שומנים בראייה משולבת  .9

 תהליכי בנייה וחמצון שומנים בראייה משולבת  .10
  חום וסטגנציה, שומנים לליחהולסטרול והקשר בין כ  .11
 חומרים פעילים בצמחי מאכל ומרפא  .12



 79

  
  צמחי מרפא בודדים

 מירה לגזיאל: מרצה/ מרכז 
  
  ל"ש 115:  משך הקורס] 75[
  

  :מטרות הקורס
   לימוד ושינון שמות ותפקודי צמחים בודדים לפי קטגוריות–א 
   יצירת תשתית להכרת פורמולות צמחים סיניות–ב 
  

  :תיאור הקורס
לפי התפקודים ,  צמחי מרפא סינים לפי קטגוריות הסיווג שלהם200הקורס נרחב ומעמיק הפורס כ 

האינטראקציות , הקורס מפרט כל צמח. הסינים והמערביים ולפי חלוקה אנרגטית ברמות שונות
מרים הקשרים בוטאניים ותכולת החו, בין הצמחים השונים ובינהם לבין מזונות ותוספי מזון

  . הפעילים
, ריחו, במהלך הקורס הסטודנט נחשף למעבדות צמחים בהן לומד להכיר את הצמח על פי מראהו

הקורס מתבסס על ידע בביוכימיה ובפיזיולוגיה של הצמח ונלמד במקביל . הטקסטורה שלו וטעמו
  . לקורס הפתולוגיות והאבחנות

  
  .מועבר במסגרת שלב ב: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  מעבדת צמחים, דיון ותרגול, רונטאליותהרצאות פ
  

  :דרישות הקורס
   מהשיעורים 80%חובת נוכחות : נוכחות
  20%)   מועברים מדי שבוע על חומר קודם(בחנים 

   80% : מבחן עיוני
  
  

  :ביבליוגרפיה

  Materia Medica  ,  Dan Bensky , Eastland Press:    ספר הקורס-  1
   חוברת הדרכה -  2
  לות תרגול למבחן חוברת שא– 3

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
 מבוא לקטגוריות ברפואת הצמחים הסינית  .1
 י ודם'צמחים מחזקי צ  .2
 צמחים מחזקי יין  ויאנג  .3
  צמחים מחממי פנים ומסלקי קור  .4
  צמחים המרגיעים את הנפש  .5
  צמחים ארומאטיים הפותחים נקבים  .6
  רים רעדצמחים המסלקים רוח ועוצ  .7
  צמחים מכווצים  .8
  י'צמחים המווסתים את הצ  .9

  צמחים המווסתים את הדם   .10
  צמחים המקלים על סטגנציות של מזון  .11
  צמחים המשנים ליחה  .12
  קרירים המשחררים פתוגנים / צמחים חמימים   .13
  רעלים, יובש,  אש ודם–צמחים המטהרים חום   .14
  ומסלקים רוח לחותצמחים המנקזים לחות   .15
  צמחים המשנים ליחה ועוצרים שיעול  .16
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  מבוא להכרת פורמולות
 מירעניר : מרצה/ מרכז 

  ל"ש 74:  משך הקורס] 76[
  

  :מטרות הקורס
   הכרת מבנה הפורמולה ודרכי שילוב הצמחים שבה–א 
   לימוד אינטראקציות בין צמחים בתוך הפורמולה–ב 
  ם  טקסטים מדעיים הקשורים לפורמולות רכישת כלים להתמודדות ע–ג 
   לימוד אלטרנטיבות לצמחים אסורים או שאינם בשימוש בארץ–ד 

  
  :תיאור הקורס

שילובים סינרגיסטיים ואנטגוניסטיים ואמנות ,  בהיררכיה בין הצמחים השוניםתעוסקחטיבה זו 
 הבודדים חטיבה נועדה לבסס את הידע המצטבר בלימוד צמחי המרפאה. הרכבת הפורמולות

במסגרת פרק זה נלמדות ביסודיות . התחלה של התנסות קלינית בתחום, עם סיומה, ולאפשר
פיתוח ,  דגש מושם על המידע המדעי הרלבנטי לכל פורמולה.כשלושים פורמולות צמחים שכיחות

  .חשיבה קלינית ומדעית והקשה משם הפורמולה ותכולתה על תפקידיה והתוויותיה
  

  .רת שלב במועבר במסג: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  מעבדת צמחים, דיון ותרגול, הרצאות פרונטאליות

  
  :דרישות הקורס

   מהשיעורים 80%חובת נוכחות : נוכחות
  20%)   מועברים מדי שבוע על חומר קודם(בחנים 

  מהציון 80% : מבחן עיוני
  
  

  :ביבליוגרפיה

  Formulas and Strategies  ,  Dan Bensky , Eastland Press:    ספר הקורס-  1
   חוברת הדרכה -  2
   חוברת שאלות תרגול למבחן– 3

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  תפיסת ההרמוניה ברפואת הצמחים הסינית  .1
 י'פורמולות לחיזוק צ  .2
 פורמולות לחיזוק דם  .3
  פורמולות לחיזוק יין ויאנג  .4
  פורמולות להנעה  .5
  Shao Yangפורמולות למצבי   .6
  פורמולות למצבים חיצוניים  .7
  תרגול פורמולות שלא נלמדו עד כה  .8
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  רוקחות סינית
 זן צמחים: מרצה/ מרכז 

  ל"ש 32:  משך הקורס] 77[
  

  :מטרות הקורס
   התנסות חוויתית בטעמים ריחות וצבעים של צמחים נאים–א 
   מעבר אקטיבי על פורמולות צמחים בבית מרקחת סיני–ב 

  
  :ורסתיאור הק

שילוב , בעבודת השגרה של בית מרקחת סיניעוסק  ובמקביל ללימודי רפואת הצמחיםנלמד פרק זה 
 הלימודים מבוצעים בדרך של התנסות מעשית תחת השגחת .נכון של צמחים נאים או אבקות

  .מדריך ומתקיימים לפחות ארבעה מפגשים בכל סמסטר
  

  .מועבר במסגרת שלב ב: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  סות מעשית בבית מרקחת לצמחים סינייםהתנ

  מילוי עצמאי של חוברות העבודה
  

  :דרישות הקורס
    מהמפגשים100%חובת נוכחות : נוכחות

  הצגת חוברות העבודה המלאות בפני מדריך 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 Formulas and Strategies  ,  Dan Bensky , Eastland Press  ,  Materia:    ספר הקורס-  1
Medica 

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=586:   חוברות עזר מאתר תמורות-  2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  היכרות עם שיטת העבודה בבית מרקחת  .1
 איסוף צמחים, טעימת פורמולות  .2
 י שמות וקטגוריותזיהוי צמחים לפ  .3
   ופורמולותDui Yao –מעקב אחר שילובים   .4
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  תפורמולות קלאסיו
  דרור אומר: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש140:  משך הקורס]  78[

  
  :מטרות הקורס

   היכרות ושינון פורמולות ותפקידיהן–א 
  .לימוד פורמולות אסוציאציה ומודיפיקציות -ב 
  לרבות התאמת מינונים , אמתה למטופל רכישת כלים לשינוי פורמולה והת–ג 

  
  :תיאור הקורס

חטיבת לימוד זו מפתחת את יכולות . פרק זה סוקר ביסודיות יותר ממאה פורמולות שכיחות
האבחנה והטיפול המבוססות על האבחנה הסינית המסורתית ומפתחת כישורים קליניים להתאמת 

בנוסף לפורמולות הנלמדות . המטופלהפורמולה ועיצובה על פי דפוסים קליניים ונפשיים של 
לימודי הפורמולות . מתקיימת התייחסות נרחבת לפורמולות אסוציאציה ומודיפיקציות שונות

  .כוללים חזרה על הצמחים הסינים הבודדים כפי שנלמדו בחטיבות הקודמות
  

  .מועבר במסגרת שלב ג: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  .הרצאה ודיון

  
  :דרישות הקורס

   מהציון20% –  מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   מהציון30%,  עמידה בבחנים והגשת עבודות-ב 
   מהציון50%,  מבחן מסכם- ג 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 Formulas and Strategies  ,  Dan Bensky , Eastland Press  ,  Materia:    ספר הקורס-  1
Medica 

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=586:   חוברות עזר מאתר תמורות-  2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  פורמולות משחררי חיצון  .1
 חוםלסילוק פורמולות   .2
 פורמולות לטפול ביובש, פורמולות מאזנות  .3
  פורמולות משתנות המסלקות לחות  .4
  ורמולות מחממות פניםפ  .5
  י ויאנג'פורמולות לחיזוק צ  .6
  י ודם'י או צ'פורמולות לחיזוק צ  .7
  פורמולות לחיזוק יין  .8
  י'פורמולות לוויסות צ  .9

  פורמולות להפסקת דימום  .10
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  סיורים בגן הבוטאני
  חנה וויס' דר: מרצה/ מרכז 

  
  ל "ש  14 :  משך הקורס]  79[
  

  :מטרות הקורס
  המחשת מושגים בוטאניים שנלמדו עד כה –א 
   סיווג בוטאני ואנרגטי של ממלכת הצומח לפי משפחות –ב 
   שילוב החושים לשיפור זיכרון הצמחים בשמם הלטיני והסיני–ג 

  
  

  :תיאור הקורס
הראשון מתקיים בגן הבוטאני של . חטיבה זו מועברת במסגרת שני סיורים לימודיים מעמיקים

סוגים , במהלכו סוקרים את ממלכת הצומח ומסווגים אותה לפי משפחות. א"אוניברסיטת ת
לכל משפחה משייכים את התכונות המשותפות ובכך מעניקים . ומינים בשמם הלטיני והסיני

עם פורמולות סיניות בהתאם ) לרבות צמחי תבלין(תשתית לשילוב צמחים מערביים שכיחים 
  .לאיכות האנרגטית שלהם

מתבצע בחוות הצמחים בציפורי תוך מתן דגש מיוחד על דרך הגידול והאקלום סיור לימודי נוסף 
גם כאן מושם דגש על שילוב . איכויות וטעמים, דרכי עיבוד וייבוש, של צמחים סיניים בישראל

  .צמחי ארץ ישראל עם צמחים סיניים בראיה בוטאנית ואנרגטית
  

  .מועבר במסגרת שלב ג: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
  ימודייםסיורים ל

  
  :דרישות הקורס

  מלאה בשני הסיוריםחובת נוכחות :  נוכחות-א 
   הגשת עבודה לכל סיור–ב 
  
  

  :ביבליוגרפיה
  דפי עזר וטבלאות צמחים– 1

  
  

  נושאי הקורס ורשי
  

  נושאי הלימוד  
  

חלוקה , צמחים אנדמיים,  סיווג משפחות לפי מבנה הצמח–סיור בגן הבוטאני   .1
הקשרים בוטאניים , אופן איסוף ושימור צמחים,  הגידולאנרגטית בהתאמה לבית

  ואנרגטיים
 הכרת צמחים ארץ ישראלים והשוואתם למקביליהם –סיור בחוות הצמחים בצפון   .2

הקשרים בין התכונות לעיל . מבנה וצורה, צבעים, סיווג אנרגטי על פי טעמים, הסינים
 .והחומרים הפעילים שבכל צמח
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   קליניקה–נית חטיבות הרפואה הסי
  

  טיפול ומעקב  , אבחנה: קליניקת מגע
  נעמה בירן: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש60:  משך הקורס]  18[

  
  :מטרות הקורס

   התנסות מעשית בתשאול וניתוח תשאול–א 
  מוקסה וכוסות על מטופלים, אקופרסורה, התנסות מעשית בטיפול בשיאצו –ב 
   רישום ומעקב תוך פיקוח וקבלת משוב –ג 
   שיפור הביטחון העצמי בטיפול תחת פיקוח– ד

  
  :תיאור הקורס

רובם , המטופלים. בפרק זה מתנסה התלמיד לראשונה בטיפול על מטופלים שאינם תלמידים כמוהו
. נבחרים בקפידה לאחר סינון התוויות נגד אפשריות ועוברים תשאול, אנשים בריאים למדי

בשלב זה נכנס המטופל . קבעת אסטרטגית הטיפולהתשאולים מנותחים בעזרת המדריך ועל פיהם נ
לכל טיפול ממולא דוח מעקב המאפשר למדריך לוודא שהטיפול . לסדרה של עשרה טיפולים מונחים

  . מתקדם בדרך הנכונה
  

  .מועבר במסגרת שלב א: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  קבלת משוב אישי וקבוצתי, רישום ודיווח, עבודה קלינית מעשית

  
  :דרישות הקורס

  . תשאול לפחות שישה מטופלים–א 
   טיפולים60 התנסות ודיווח על לפחות –ב 
   הגשת דוחות בזמן–ג 
  . נקודות מהציון השנתי הכולל10 הקורס מעניק –ד 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 II שיאצו -רפואה סינית :  ספר הקורס-  1
  טפסים / יקה קלינ> אתר תמורות :  להורדת טפסים מתאימים לבניית התיק.  תיק רפואי– 2

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  בירור טלפוני ראשוני, נוהל קבלת מטופל  .1
 תשאול ובדיקה פיזיקאלית  .2
 קביעת אסטרטגיה טיפולית, סיכום דוח וניתוחו  .3
  טיפולים וטפסי מעקב   .4
  ניתוח מקרה וסיכום  .5
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  טיפולי מגע ומעקב  ,   אבחנה-  Iמרפאות טיפולים 
  יאיר צמח: מרצה / מרכז

  
  ל " ש140:  משך הקורס]  38 [
  

  :מטרות הקורס
   רכישת נסיון קליני והתמודדות עם מטופלים מורכבים–א 
  תרגול מעשי של ניהול קליניקה –ב 
   תרגול מעשי של יחסי מטפל מטופל–ג 
   הצגת מקרים וסמינריונים במסגרת ישיבות צוות–ד 
  יפול ונוהל כתיבת מכתב סיכוםרכישת ידע כיצד לסיים ט,  מעקב–ה 

  
  :תיאור הקורס

התלמיד מפתח . חטיבה זו מהווה התמודדות ראשונית וממשית עם מטופלים בעלי בעיות מגוונות
. הוא מזמין את המטופל ומבצע את נהלי הקליניקה המשלימה באופן עצמאי. את נסיונו הקליני

 במהלך הטיפול עליו להעלות את התיק .התלמיד מקיים תכתובת עם רופא תוך שלילת התוויות נגד
לאחר תיקון והשמטת פרטים מזהים מועבר קובץ . הרפואי על קובץ וורד ולשלחו למרכז הקליניקה

  .כך שכל משתתף לומד גם את המקרים בהם הוא אינו מטפל, זה לכלל משתתפי הקליניקה
 מטופל –י מטפל מחדד יחס, מהלך ההתנסות פותח בפני המשתתף מיומנות טיפולית ואנושית

, לא רק בטיפול אלא גם בנהלים טכניים כמו קביעה ודחיית תורים, ומשפר את הביטחון העצמי
  .גביית כספים ועוד
בהן דנים במטופלים השונים ומעלים , נפגשים מדי שבוע לפגישות צוות מונחות, במהלך הקליניקה

ית המטופל תוך שימוש במאגרי כך המשתתף לומד להציג סמינריון בתחום הקשור לבעי. סמינריון
מעקב לטווח , הנחיות המשך למטופל, פרט לא פחות חשוב הוא נוהל סיום טיפול. מידע ברשת

  .הרחוק ומכתב סיכום רפואי
  

  
תנאי קבלה הוא מבחן קדם קליני המסכם שלוש שנות לימוד .  מועבר במסגרת שלב א: הערה

   מגע-ברפואה סינית 
  

  :שיטת הלימוד
  .הצגת מטופל והצגת סמינריון, דיון קבוצתי ואישי, עבודה מעשית

  
  :דרישות הקורס

   מהציון20% –  מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   כתיבת סמינריון והצגתו–ב 
   הגשת דוחות טיפולים–ג 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 IIIשיאצו :  ספר הקורס-  1
   Acupuncture.com,  כמו תמורות  ואתרים סינייםInfomed , Pubmed אתרים מערביים כמו – 2
   מרק - המדריך הרפואי השלם – 3

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מעבר על התוויות וסיבת פנייה, קבלת טופס מטופל  .1
 סיכום תשאול וניתוחו, תשאול, קבלת מטופל  .2
  מטופל–סוגיות ביחסי מטפל   .3
  כיצד כותבים ומציגים סמינריון  .4
  צגת מטופלנוהל ה  .5
  דיווח ודיון, מעקב אחר התקדמות המטופל  .6
  מכתב סיכום רפואי, נוהל סיום טיפול  .7
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  עבודה סמינריונית בנושא קליני
  מיכל לביא: מרצה/ מרכז 

  
  ל "ש  28:  משך הקורס]  39[

  
  :מטרות הקורס

   טיפול בשלושה מטופלים לפחות בעלי מאפיינים דומים–א 
  ית ומעקב רפואי מסודרכתיבת סקירה ספרות –ב 
   שיתוף מידע עם מטפלים אחרים והצגתם כדיון וסיכום העבודה–ג 

  
  :תיאור הקורס

במהלך פרק זה מתנסה הבוגר בכתיבת סקירה ספרותית על מחלה או תסמונת כלשהי מערבית או 
, רישום ביבליוגרפיה בצורה מקובלת, )או למשל רוח עולה מהכבד, למשל פיברומיאלגיה(סינית 

כל סדרת טיפולים . טיפול  ומעקב אחר לפחות שלושה מטופלים שסובלים מהבעיה המתוארת
בתום הטיפולים יש לשתף מטפלים בעלי נסיון בבעיה דומה ולדון עמם .  טיפולים20נמשכת לפחת 

  . פרטים אילו מועלים בשלב הדיון המסכם של העבודה. על מאפיינים משותפים ושונים
  . ורמט אקדמי בהתאם להנחיות קשיחות המוצגות באתר תמורותעל העבודות להיכתב בפ

  
  .פרק המסכם את שלב א.  מועבר במסגרת שלב א: הערה

  
  :שיטת הלימוד

פגישה . תמיכה טלפונית ואינטרנטית. הנחיה קבוצתית ואישית. טיפול פרטני ומעקב על ידי מדריך
  . עם המנחה

  
  :דרישות הקורס

   טיפולים כל אחד בעבודה20ם שטופלו בלפחות  הכללת לפחות שלושה מטופלי–א 
   כתיבת עבודה בפורמט אקדמי של סמינר–ב 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 IIIשיאצו :  ספר הקורס-  1
   Acupuncture.com,   ואתרים סיניים כמו תמורותInfomed , Pubmed אתרים מערביים כמו – 2
  מי נוהל כתיבת מאמר אקד–סמינרים ועבודות :   אתר תמורות– 3

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  איך כותבים מאמר אקדמי: הרצאה  .1
 הגשת תשאולים ודוחות טיפול  .2
 הצגת סקירה ספרותית מערבית וסינית  .3
  כתיבת סיכומי תשאול ודוחות טיפול  .4
  דיון בין קבוצות בעלי נושאי טיפול דומים  .5
  סיכומים והצגת הממצאים   .6
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   דיקור תזונה-   II מרפאות טיפולים
  יאיר צמח: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש70:  משך הקורס]  95[

  
  :מטרות הקורס

   רכישת ניסיון קליני בדיקור ובתזונה והתמודדות עם מטופלים מורכבים–א 
  עבודה משולבת בין אנשי צוות מדיציפלינות שונות ברפואה הסינית –ב 
   תרגול מעשי של יחסי מטפל מטופל–ג 
  קרים וסמינריונים במסגרת ישיבות צוות הצגת מ–ד 
  רכישת ידע כיצד לסיים טיפול ונוהל כתיבת מכתב סיכום,  מעקב–ה 

  
  :תיאור הקורס

לרבות (במסגרת חטיבה זו התלמיד משתלב בקליניקת מגע קיימת ומבצע דיקור והנחיות תזונה 
משלימים את טיפולי הטיפולים מבוצעים במשולב ו. למטופלים שנבחרו עבורו) מתן תוספי תזונה

הוא מזמין את המטופל ומבצע את נהלי הקליניקה המשלימה באופן .  שיאצו וטווינה–המגע 
במהלך הטיפול עליו להעלות . התלמיד מקיים תכתובת עם רופא תוך שלילת התוויות נגד. עצמאי

זהים לאחר תיקון והשמטת פרטים מ. את התיק הרפואי על קובץ וורד ולשלחו למרכז הקליניקה
כך שכל משתתף לומד גם את המקרים בהם הוא אינו , מועבר קובץ זה לכלל משתתפי הקליניקה

  .מטפל
הנחיות בתזונה מבוצעות לאחר דיון קבוצתי . הטיפול בדיקור מבוצע בהנחיה ובפיקוח מורה

  . בתשאול ובאסטרטגית הטיפול
נים במטופלים השונים ומעלים בהן ד, נפגשים מדי שבוע לפגישות צוות מונחות, במהלך הקליניקה

כך המשתתף לומד להציג סמינריון בתחום הקשור לבעיית המטופל תוך שימוש במאגרי . סמינריון
מעקב לטווח , הנחיות המשך למטופל, פרט לא פחות חשוב הוא נוהל סיום טיפול. מידע ברשת

  .הרחוק ומכתב סיכום רפואי
  

מותנת בהמלצות צוות ההוראה ' ות בשלב גההשתתפ.  'או ד' מועבר במסגרת שלב ג: הערה
תושלם הקליניקה במקביל , בכל מקרה אחר. ובהשלמת כל מקצועות החובה והבחירה עד לשלב זה

  .'לשלב ד
  

  :שיטת הלימוד
  סמינריונים, ישיבות צוות, דיון והדרכה, טיפול מעשי, תשאול

  
  :דרישות הקורס

  מהציון 20% –  מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
  הכנת סמינריונים, הגשת תשאולים במועד,  השתתפות פעילה בדיונים–ב 
  פ" מבחן מסכם בע- ג 
  
  

  :ביבליוגרפיה

   Acupuncture.com,   ואתרים סיניים כמו תמורותInfomed , Pubmed אתרים מערביים כמו – 1
   נוהל כתיבת מאמר אקדמי–סמינרים ועבודות :   אתר תמורות– 2

  
   נושאי הקורס

  
  נושאי הלימוד  

  
  מעבר על התוויות וסיבת פנייה, קבלת טופס מטופל  .1
 סיכום תשאול וניתוחו, תשאול, קבלת מטופל  .2
 הערכת היענות מטופל, קבלת יומן תזונה  .3
    מטופל–סוגיות ביחסי מטפל   .4
  הצגת מטופל וקביעת אסטרטגיה טיפולית  .5
  דיוןדיווח ו, מעקב אחר התקדמות המטופל  .6
  מכתב סיכום רפואי, נוהל סיום טיפול  .7
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   אוריקולותרפיה וקרקפת-הכנה קלינית 
  איל אברהם: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש16:  משך הקורס]  96[

  
  :מטרות הקורס

    קבלת טכניקות טיפול נוספות בדיקור–א 
  הכרת ההתוויות לטיפול באוזן ובקרקפת –ב 

  
  :תיאור הקורס

לבת בין לימוד ותרגול דיקור האוזן והקרקפת לבין דיון ותרגול מקרים חטיבה קלינית קצרה המש
  .קליניים שכל תלמיד מביא

  
  .מועבר במסגרת שלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  הדגמה ותרגול, הרצאה
  

  :דרישות הקורס
   מהציון20%  -   מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   מהציון80%,  מבחן מסכם-ב 
  
  

  :ביבליוגרפיה

    Foundation of Chinese medicine:    ספר הקורס-  1
   דפי עזר מצורפים– 2

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  אנטומיה מערבית וסינית של האוזן  .1
 אבחון ובחירת נקודות, נקודת האפס, דיקור האוזן  .2
 טכניקות ובחירת נקודות, דיקור הקרקפת  .3
  ים קלינייםתרגול טיפולים לפי הצגת מקר  .4
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  אלקטרואקופונקטורה -הכנה קלינית 
  מירה לגזיאל: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש6:  משך הקורס]  97[

  
  :מטרות הקורס

  אקופונקטורה- היכרות ורכישת מיומנות תפעול  מכשירי אלקטרו–א 
    TENSטכניקות פיזור תוך שימוש במכשור מתאים לרבות  –ב 
  ים  היכרות עם התוויות נגד וסיכונ–ג 

  
  :תיאור הקורס

אקופונקטורה על פי שיטות מסורתיות -חטיבה קצרה המקנה מיומנות עבודה במכשיר אלקטרו
במסגרת זו התלמיד לומד . קליניים-המידע מועבר על בסיס לימודי הפיזיקה הפרה. ופורמליסטיות

תיות כמו כמו כן התלמיד משלב שיטות מסור. מתי לשקול שימוש בגירוי חשמלי ומתי להמנע ממנו
  .אקופרסורה ומגנטים עם מיכשור חשמלי ומתרגל פעולות אילו לפי מקרים קליניים שונים

  
  .מועבר במסגרת שלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  הדגמה ותרגול לפי הצגת מקרים, הרצאה ודיון
  

  :דרישות הקורס
   מהציון20% -   מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
  ציון מה80%,  מבחן מסכם-ב 
  
  

  :ביבליוגרפיה
  . חוברות עזר לתלמיד-  1

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  סוגי זרמים והשפעתם על עצבים ומרידיאנים  .1
 טיפולים פיזוריים וחיזוקיים  .2
 טיפולים למצבים כרוניים ואקוטיים  .3
  גירוי עם וללא מחטים  .4
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   דיקור צמחים-  III  מרפאות טיפולים
  איל אברהם: המרצ/ מרכז 

  
  ל " ש206:  משך הקורס]  98[

  
  :מטרות הקורס

   שילוב כל הידע שנלמד עד שלב זה ליחידת טיפול קלינית אחת–א 
  עבודה משולבת בין אנשי צוות מדיציפלינות שונות ברפואה הסינית –ב 
   תרגול מעשי של יחסי מטפל מטופל–ג 
   הצגת מקרים וסמינריונים במסגרת ישיבות צוות–ד 

  
  :תיאור הקורס

, צמחי מרפא, במסגרת חטיבה זו התלמיד משלב את כל הידע שלמד ורכש עד כה בתחום הדיקור
הטיפולים מבוצעים במשולב . ומגע למטופלים שנבחרו עבורו) לרבות מתן תוספי תזונה(תזונה 

ת כל מתמחה מנהל מעין קליניקה עצמאי. אם הם מבוצעים במקביל, ומשלימים טיפולים מערביים
כל הטיפולים . גביית כספים ומילוי קבלות, רישום, קביעת וסידור תורים, הכוללת הזמנת מטופלים

מבוצעים תחת הנחייה של מדריכים כאשר בתחילת כל מפגש מסוכמים ומוצגים המקרים שתושאלו 
  .בפעם הקודמת

לאחר . הבמהלך הטיפול עליו להעלות את התיק הרפואי על קובץ וורד ולשלחו למרכז הקליניק
כך שכל משתתף לומד גם , תיקון והשמטת פרטים מזהים מועבר קובץ זה לכלל משתתפי הקליניקה

  .את המקרים בהם הוא אינו מטפל
בהן דנים במטופלים השונים ומעלים , נפגשים מדי שבוע לפגישות צוות מונחות, במהלך הקליניקה

לבעיית המטופל תוך שימוש במאגרי כך המשתתף לומד להציג סמינריון בתחום הקשור . סמינריון
מעקב לטווח , הנחיות המשך למטופל, פרט לא פחות חשוב הוא נוהל סיום טיפול. מידע ברשת

  .הרחוק ומכתב סיכום רפואי
  

ניתן להצטרף לשלב זה לאחר עמידה במבחן קדם קליני ולאחר .  'מועבר במסגרת שלב ד: הערה
  .חקריהמעשי והמ, השלמת כל חובות החומר העיוני

  
  :שיטת הלימוד

  סמינריונים, ישיבות צוות, דיון והדרכה, טיפול מעשי, תשאול
  

  :דרישות הקורס
   מהציון20% –  מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
  הכנת סמינריונים, הגשת תשאולים במועד,  השתתפות פעילה בדיונים–ב 
  פ" מבחן מסכם בע- ג 
  
  

  :ביבליוגרפיה

   Acupuncture.com,   ואתרים סיניים כמו תמורותInfomed , Pubmed כמו  אתרים מערביים– 1
   נוהל כתיבת מאמר אקדמי–סמינרים ועבודות :   אתר תמורות– 2

  
  נושאי הקורס 

  
  נושאי הלימוד  

  
  מעבר על התוויות וסיבת פנייה, קבלת טופס מטופל  .1
 סיכום תשאול וניתוחו, תשאול, קבלת מטופל  .2
  מטופל–ביחסי מטפל סוגיות   .3
  הצגת מטופל וקביעת אסטרטגיה טיפולית  .4
  דיווח ודיון, מעקב אחר התקדמות המטופל  .5
  מכתב סיכום רפואי, נוהל סיום טיפול  .6
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   פסיכיאטריה-מחלקות 
  ר אבידן גדעון"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש24:  משך הקורס]  99[

  
  :מטרות הקורס

  סיכיאטרית התנסות טיפולית במחלקה פ–א 
  פסיכיאטריה הסיני והמערבי על מטופלי מחלקות-הטמעת הידע בנוירו –ב 
   אינטגרציה בין הרפואה המערבית לסינית –ג 

  
  :תיאור הקורס

במסגרת ההתנסות הקלינית במחלקות בתי החולים עוברים התלמידים הכשרה קלינית במחלקת 
, בשני מטופלים לאורך שישה טיפוליםבמסגרת זו כל מתמחה מטפל . נוער בבית חולים אברבאנל

מידי מפגש מתקיימת ישיבת צוות .  צמחי מרפא ודיקור, המלצות תזונה, ומציג ניתוח מקרה
ההנחיה מבוצעת על ידי צוות . המאפשרת הפנמה והתמודדות עם מציאות המטופלים הקשה

במחלקת  מתנסים המתמחים בביקורים שונים כמו –בנוסף . הרופאים והמטפלים שבמחלקה
  .מרפאת ריפוי בעיסוק ובית ספר, מרפאות ילדים, אוטיסטים

  
  .מועבר במסגרת שלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  .עבודה קלינית , הרצאה ודיון
  

  :דרישות הקורס
   חובה ללא ציון–  מהמפגשים 100%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   מהציון100%,  מבחן מסכם-ב 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 Mental dysfunction as treated by TCM  -  C.S.Cheung – San Francisco  :  ספר הקורס-  1
   id_cat?asp.category/il.org.tmurot.www://http=80:   קובץ מאמרים מאתר תמורות-  2

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  קבלת מטופל ודיון, רות במחלקה ובבית הספרסבב היכ  .1
 דיונים וונטילציה, שישה טיפולים+ סדרה של תשאול   .2
 ביקור במחלקה סגורה לאוטיסטים  .3
  ביקור במרפאות ילדים   .4
  ביקור במחלקה סגורה לילדים  .5
  ביקור בבית הספר וריפוי בעיסוק  .6
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   ילדים-מחלקות 
  ר גיטה ריביצקי"ד+  שגיא פרופסור טלי: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש30:  משך הקורס]  100[

  
   התנסות טיפולית במרפאות ילדים–א 
  הטמעת הידע הנוירולוגי הסיני והמערבי על מטופלי המרפאות –ב 
   אינטגרציה בין הרפואה המערבית לסינית –ג 

  
  :תיאור הקורס

ם הכשרה קלינית במרפאה במסגרת ההתנסות הקלינית במחלקות בתי החולים עוברים התלמידי
כחלק . יחידה למחלות גנטיות ולמחלות מטבוליות, מרפאה זו כוללת בנוסף. הנוירולוגית לילדים

-מיחידה זו עובדת המרפאה המשלימה לילדים אשר מטפלת במגוון רחב של ילדים עם בעיות נוירו
, כאבי ראש, רדהדיכאון וח, הפרעות למידה, גבולות, פסיכיאטריות הכוללות בעיות התנהגות

במסגרת זו כל מתמחה משתתף באופן פעיל בתשאולי ילדים . בעיות עור ועוד, תסמונת המעי הרגיז
. ושותפות להחלטות בקביעת פורמולות צמחים) מערבית וסינית(בדיקה פיזיקאלית , ובניתוחם

וויות הת, המתמחה שותף באופן פעיל בדיוני הצוות והסמינרים שלהם וצופה בטיפולים שונים
  .  צמחים או דיקור, תזונה

  
  .מועבר במסגרת שלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  .עבודה וצפייה קלינית , הרצאה ודיון
  

  :דרישות הקורס
   חובה ללא ציון–  מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   מהציון100%,  מבחן מסכם-ב 
  
  

  :ביבליוגרפיה

 Pediatrics acupuncture  – Julian Scott:    ספר הקורס-  1
  id_cat?asp.category/il.org.tmurot.www://http=71:   קובץ מאמרים על אבחנות ילדים-  2
   id_cat?asp.category/il.org.tmurot.www://http=72:   קובץ מאמרים על מחלות ילדים– 3

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  צפייה והתנסות קלינית במרפאה נוירולוגית  .1
 צפייה והשתתפות אקטיבית בתשאולי ילדים  .2
  שילוב הורים ילדים–הטיפול המשפחתי   .3
  ות שיפור היענ, הגישה התזונתית לילדים ולנערים  .4
  שילוב פיזיותרפיה בטיפול הילד הנוירולוגי  .5
  שילוב עבודה סוציאלית בטיפול המשפחתי  .6
הפרעות , הפרעות קשב, מעבר על מקרים כמו כאבי ראש  .7

  חרדות ועוד, אטופיות, היפוטוניה, CP, , כעסים, שינה
  



 93

  

   פנימית-מחלקות 
  אהובה גוליק' פרופ, עמוס זיו: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש35:  משך הקורס  ]101[

  
   התנסות טיפולית במחלקה פנימית–א 
  הטמעת הידע ברפואה פנימית במישור הסיני והמערבי על מטופלי המחלקה –ב 
   אינטגרציה בין הרפואה המערבית לסינית –ג 

  
  :תיאור הקורס

במסגרת ההתנסות הקלינית במחלקות בתי החולים עוברים התלמידים הכשרה קלינית במחלקה 
מקיימים , המתמחים משתלבים בישיבות הבוקר של המחלקה. פנימית בבית חולים אסף הרופא

דנים , )בטן ועוד, לב, נשימה(סבב מחלקתי על מאושפזי המחלקה ומתנסים בבדיקה פיזיקאלית 
במסגרת כל יום ביקורים נבחרים שני מטופלים עליהם יבוצע . באבחנה מבדלת בראיה משולבת

צפייה בטיפול דיקור ודיון , )דופק ולשון(בדיקת פיזיקאלית , )ם לאופי האשפוזמותא(תשאול מהיר 
  .משותף עם המדריך על האבחנה הסינית והטיפול ההרבולוגי המומלץ

  
  .מועבר במסגרת שלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  .עבודה וצפייה קלינית , הרצאה ודיון
  

  :דרישות הקורס
   חובה ללא ציון–שים   מהמפג80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   מהציון100%,  מבחן מסכם-ב 
  
  
  

  :ביבליוגרפיה
   כל החומר הנלמד עד כה– 1

  id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=353:  אתרי אינטרנט נבחרים מתוך הקישור– 2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  ימודנושאי הל  
  

הצגת מקרים , נוכחות פעילה בישיבת צוות מחלקה  .1
  וסמינריונים

בדיקה , מעבר על מאושפזים בסבב מחלקתי  .2
 פיזיקאלית ובדיקות מעבדה

אבחנה , דיון על מאושפזים נבחרים בראיה משולבת  .3
 מבדלת והמלצות טיפול

  )בהסכמתם(הדגמת טיפול על מאושפזים   .4
  מרפאה אמבולטורית משלימהנוהל המשך טיפול ב  .5
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   שיקום ונוירולוגיה–מחלקות 
  ר ותין"ד, נילי גן אור: מרצה/ מרכז 

  
  ל "ש  24:  משך הקורס]  102[

  
   התנסות טיפולית במחלקה ובמרפאות שיקום–א 
  הטמעת הידע ברפואה פנימית במישור הסיני והמערבי על מטופלי הבית החולים –ב 
   המערבית לסינית  אינטגרציה בין הרפואה–ג 

  
  :תיאור הקורס

במסגרת ההתנסות הקלינית במחלקות בתי החולים עוברים התלמידים הכשרה קלינית במרפאות 
חלקם מאושפזים , המתמחים מקיימים פגישות ודיונים על מטופלים. שיקום בבית חולים רעות

 מתמקדים הטיפולים. במרפאה המשלימה לשיקום שבבית חולים רעות, וחלקם אמבולטורים

תרדמת ועוד ומבוצעים , הפרעות נוירולוגיות, תאונות דרכים , CVAבבעיות כמו שיקום לאחר 
פזיותרפיה , כחלק מהלמידה מבקרים המתמחים במרפאת ריפוי ועיסוק. בעיקר בדיקור ובטווינה

  .ובמחלקת אשפוז אנשים בתרדמת
  

  .מועבר במסגרת שלב ד: הערה
  
  

  :שיטת הלימוד
  .עבודה וצפייה קלינית , הרצאה ודיון

  
  :דרישות הקורס

   חובה ללא ציון–  מהמפגשים 80%חובת נוכחות :  נוכחות-א 
   מהציון100%,  מבחן מסכם-ב 
  
  
  

  :ביבליוגרפיה
   כל החומר הנלמד עד כה– 1

  id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=680:  אתרי אינטרנט נבחרים מתוך הקישור– 2
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  מעבר על תיקי מטופלים , נוכחות פעילה בטיפולים  .1
בדיקה , מעבר על מאושפזים בסבב מחלקתי  .2

 פיזיקאלית ובדיקות מעבדה
אבחנה , דיון על מטופלים נבחרים בראיה משולבת  .3

 מבדלת והמלצות טיפול
  ביקור בריפוי בעיסוק ובמרפאה לפיזיותרפיה  .4
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   עבודת גמר–מחקר 
  ר ניר עמיר"ד, רותי ברגר: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש28:  משך הקורס]  103[

  
  :מטרות הקורס

   כתיבת מחקר אפידמיולוגי או קליני הקשור לרפואה הסינית–א 
  יתרונותיו ומגבלותיו, למידת הליך המחקר הרפואי –ב 
   נדגמים בתחום הרפואה הסינית24נסות על לפחות  הת–ג 

  
  :תיאור הקורס

שכיחות : לדוגמא. במהלך פרק זה מתנסה הבוגר בכתיבת סקירה ספרותית על נושא מחקרי כלשהו
: דוגמא נוספת. מצבי חסר דם בקרב אילו שסובלים מהתכווצויות שרירים חמורות בעת דיאליזה

על התלמיד הבוגר להכין הצעת מחקר .  כאבי ראש כרוניהשפעת דיקור וצמחי מרפא על ילדים עם
תשאול וטיפול או מעקב אחר , סקירה ספרותית המבוססת על מקורות מידע אמינים, מסודרת
  . איש מקבוצת הנדגמים ומספר דומה בקבוצת הביקורת24לפחות 

ים את תוצאות המחקר יש לעבד בעזרת סטטיסטיקאית ולהציג את תוצאותיה בטבלאות ובגרפ
בהתאם להנחיות , על התלמיד להגיש את העבודה בפורמט אקדמי עם תקציר באנגלית. כמקובל

  . קשיחות המוצגות באתר תמורות
  

לרבות סקירה ספרותית ותיקוף שאלונים עד תחילת , יש להציג את ההצעה המוגמרת: הערה
  !!!'ללא סיום שלב זה לא ניתן להתחיל בסטאז. 'הסטאז

  .ל הידע שנלמד באפידמיולוגיה במסגרת החטיבה המערביתקורס זה מבוסס על כ
  

  :שיטת הלימוד
פגישה . תמיכה טלפונית ואינטרנטית. הנחיה קבוצתית ואישית. טיפול פרטני ומעקב על ידי מדריך

  . עם המנחה
  

  :דרישות הקורס
   עמידה בקריטריונים של כתיבת עבודה מדעית–א 
   כתיבת מאמר מדעי בסיום העבודה–ב 

  
  
  :בליוגרפיהבי

 IIIשיאצו :  ספר הקורס-  1
   Acupuncture.com,   ואתרים סיניים כמו תמורותInfomed , Pubmed אתרים מערביים כמו – 2
   נוהל כתיבת מאמר אקדמי–עבודות מחקר :   אתר תמורות– 3

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  )כחלק מלימודי אפידמיולוגיה(בחירת נושא וקידומו    .1
 הצגת סקירה ספרותית מערבית וסינית   .2
 תיקוף השאלון, הצעת מחקר ובניית שאלונים  .3
  דיון קבוצתי בהצעות המחקר השונות  .4
  עבודה בזוגות בסיוע הנחייה אישית  .5
  סיכומים והצגת הממצאים   .6
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  ]חובה[העשרה 
  
  

  יחסי מטפל מטופל
  דניאל דוגון: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש7:  משך הקורס]  24[

  
  :מטרות הקורס

   הגדרת גבולות בין מטפל למטופל–א 
  אתיקה למטפלים במגע –ב 
   התמודדות עם מצבים לא צפויים–ג 

  
  :תיאור הקורס

במסגרת הסדנא מועלות . סדנא חוויתית המתמקדת במערכת היחסים בין המטפל למטופל
פלים והתמודדות עם מצבים אתיקה של מט, סיטואציות שונות ובעקבותיהן דיון כיתתי על גבולות

פריצת גבולות , מצבים אילו יכולים לכלול איחורים וחוסר היענות של המטופל לטיפול. מורכבים
  .טלפונים מטרידים ועוד, טשטוש הפרדה, חילוקי דעות כספיים, והטרדה מינית

  
  .מועבר בשלב א: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  . סימולציות ודיון, התנסות חוויתית
  

  :קורסדרישות ה
   השתתפות מלאה בסדנא–א 
   מענה על שאלות כחלק ממבחן מסכם–ב 

  
  

  :ביבליוגרפיה

  id_cat?asp.category/il.org.tmurot.www://http=81:  אתר תמורות– 1
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

   וגבולות המטפלגבולות הסביבה  .1
 כללי אתיקה של מטפלים במגע וברפואה משלימה  .2
 מתי להכריז על סיום טיפול  .3
   מיהו–המטפל הטוב   .4
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  עבודה מול מצלמה
  נעמה בירן: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש14:  משך הקורס]  25[

  
  :מטרות הקורס

   משוב עצמי על טיפול ואבחון במגע–א 
  

  :תיאור הקורס
, גשת בה קובע התלמיד טיפול על מדריך מנוסה בהתאם להצגת מקרה שניתן לוחטיבה קצרה ומר

הטיפול מוסרט ומוקרן . מטפל באופן מלא באחד המדריכים, לראשונה, מטפל בו ורואה את עצמו
מקבל משוב מהתלמידים ועובד יחד עם , התלמיד  נותן משוב לעצמו. מול קבוצת תלמידים קטנה

הקלטת הטיפול מועברת לתלמיד המעוניין להמשיך ולצפות בה . פולהמדריך על שיפור איכות הטי
  .ההתנסות מועברת בשני שלבים כאשר השלב השני משמש כמבחן מעשי לתלמיד. בביתו

  
  .מועבר במסגרת שלב א: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  העברת משובים ותיקונם, הקרנה, טיפול באיש סגל ותיק, דיון קצר על הצגת המטופל
  

  :רסדרישות הקו
  . השתתפות מלאה בסדנא–א 
   ביצוע המתבקש ללא תקלות–ב 

  
  

  :ביבליוגרפיה
  דפי עזר על הצגת מקרים– 1

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

מעבר על מקרים ). שלא הוכן מראש(דיון על מקרה   .1
  שונים

 תרגול על איש סגל ותיק  .2
קבוצתיים , הקרנת הטיפול תוך משובים עצמיים  .3

 ש הסגלומאי
  תיקון ושיפור העבודה לאור המשובים  .4
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  סיור ממוחשב בעולם הסיני
  ר ניר עמיר"ד: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש3:  משך הקורס]  31[

  
  :מטרות הקורס

   היכרות עם עולם המידע הסיני ברשת–א 
  קבלת הנחיות לחיפוש מידע והגשת עבודות –ב 
   תרגול שימוש בפורום–ג 

  
  :תיאור הקורס

נחיה קצר הכולל סקירה על אתרים נבחרים ברשת בתחום הרפואה הסינית והמערבית עם מפגש ה
הקורס כולל התנסות בהתכתבות בפורום ברפואה . תזונה ואקופרסורה, דגש על תחומים במגע

תדריך ראשוני . הורדת תמונות וסרטוני הדגמה טיפוליים. סינית ושיטות לאיתור מידע ספציפי
  . ם בקליניקה ועבודה סמינרית מסכמתלקראת הכנת סמינריוני

  
  שיעור הנחיה לקראת ביצוע עבודת גמר סמינרית. מועבר בשלב א: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  . הדגמה על ידי מדריך ותרגול בכיתת מחשבים
  

  :דרישות הקורס
   נוכחות פעילה בשיעור–א 

  
  

  :ביבליוגרפיה
  מחשב וחיבור לאינטרנט– 1

  
  

  נושאי הקורס 
  

  ימודנושאי הל  
  

  אתר תמורות כדוגמא וכפורטל קישורים  .1
 תזונה ועוד, מעבר על אתרים נבחרים בעולם הדיקור  .2
 שימוש בפורום לקבלת מענה על שאלות  .3
  )תזונה, דיקור(שימוש במנועי חיפוש ברפואה סינית   .4
   אקופרסורה-  טווינה –איתור מידע בתחום שיאצו   .5
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  סדנת גוף נפש
  דניאל דוגון: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש7:  משך הקורס]  32[

  
  :מטרות הקורס

   כתיבת מחקר אפידמיולוגי או קליני הקשור לרפואה הסינית–א 
  יתרונותיו ומגבלותיו, למידת הליך המחקר הרפואי –ב 
   נדגמים בתחום הרפואה הסינית24 התנסות על לפחות –ג 

  
  :תיאור הקורס

שכיחות : לדוגמא. קירה ספרותית על נושא מחקרי כלשהובמהלך פרק זה מתנסה הבוגר בכתיבת ס
: דוגמא נוספת. מצבי חסר דם בקרב אילו שסובלים מהתכווצויות שרירים חמורות בעת דיאליזה

על התלמיד הבוגר להכין הצעת מחקר . השפעת דיקור וצמחי מרפא על ילדים עם כאבי ראש כרוני
תשאול וטיפול או מעקב אחר , דע אמיניםסקירה ספרותית המבוססת על מקורות מי, מסודרת
  . איש מקבוצת הנדגמים ומספר דומה בקבוצת הביקורת24לפחות 

את תוצאות המחקר יש לעבד בעזרת סטטיסטיקאית ולהציג את תוצאותיה בטבלאות ובגרפים 
בהתאם להנחיות , על התלמיד להגיש את העבודה בפורמט אקדמי עם תקציר באנגלית. כמקובל

  . וצגות באתר תמורותקשיחות המ
  

לרבות סקירה ספרותית ותיקוף שאלונים עד תחילת , יש להציג את ההצעה המוגמרת: הערה
  !!!'ללא סיום שלב זה לא ניתן להתחיל בסטאז. 'הסטאז

  .קורס זה מבוסס על כל הידע שנלמד באפידמיולוגיה במסגרת החטיבה המערבית
  

  :שיטת הלימוד
פגישה . תמיכה טלפונית ואינטרנטית. הנחיה קבוצתית ואישית. ריךטיפול פרטני ומעקב על ידי מד

  . עם המנחה
  

  :דרישות הקורס
   עמידה בקריטריונים של כתיבת עבודה מדעית–א 
   כתיבת מאמר מדעי בסיום העבודה–ב 

  
  

  :ביבליוגרפיה

  http://www.tmurot.org.il/category.asp?cat_id=82:  אתר תמורות-  1
  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  המפגש בין גוף לנפש  .1
תפקידי יד האם והתחברות אל המטופל בתקשורת   .2

 לא מילולית
 התנסות חוויתית דרך תנועה ודממה, רוח ורוחניות  .3
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  י קונג'צ
  אלון המאירי: מרצה/ מרכז 

  
  ל " ש28:  משך הקורס]  40[

  
  :מטרות הקורס

   שיפור ועבודה עצמית–א 
  ם להנחיית מטופליםרכישת כלי –ב 

  
  :תיאור הקורס

י קונג כחלק מעבודת המטפל על עצמו תוך שילוב תרגילים הניתנים להנחיית מטופלים 'תרגול צ
הקורס מועבר כחלק מאימון העצמי לקראת רמה גבוהה יותר . בהתאם לבעיות שונות שהם מציגים

  .י והשן'של מטפל ועוסק בתנועה לשיפור זרימת הצ
  

  ב בחלק משל: הערה
  

  :שיטת הלימוד
  הדגמה ותרגול קבוצתי

  
  :דרישות הקורס

   לפחות80% נוכחות של –א 
  
  

  :ביבליוגרפיה
  דפי עזר– 1

  
  

  נושאי הקורס 
  

  נושאי הלימוד  
  

  הכנת הגוף  .1
 תרגול סדרת תרגילים תוך מיקוד נשימה ומודעות  .2
 תרגילים המתאימים לביצוע על ידי מטופל   .3
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  אתיקה ומשפט
  נוגה פנחסי: מרצה / מרכז

  
  ל " ש7:  משך הקורס]  86[

  
  :מטרות הקורס

   הכרות עם המעמד המשפטי של הרפואה המשלימה בארץ–א 
  היכרות עם בעיות אתיות ומשפטיות המלוות מטפלים ברפואה משלימה –ב 

  
  :תיאור הקורס

נידונים מצבים תוך דיונים . חטיבה קצרה המציגה דילמות משפטיות ואתיות מתוך המדיה המוכרת
יחסים משפטיים , סודיות רפואית, כדוגמת מעמדה המשפטי של  הרפואה המשלימה בארץ ובעולם

חשיבות התיק הרפואי ותוצאות של תביעות , רשלנות רפואית, זכויות החולה, בין מטפל למטופל
  משפטיות שנערכו בארץ עד כה

  
  מועבר בשלב ד: הערה

  
  :שיטת הלימוד

  .הרצאה ודיון
  

  :ות הקורסדריש
   נוכחות מלאה–א 
   הגשת עבודה על מקרה קליני–ב 
   שאלות הכלולות במבחן המסכם–ג 

  
  

  :ביבליוגרפיה
  דפי עזר– 1

  
  

  נושאי הקורס 
  
  נושאי הלימוד   

  
מעמדה המשפטי של הרפואה המשלימה בישראל   .1

  ובעולם
 סודיות רפואית , זכויות החולה  .2
 רשלנות רפואית  .3
  ק רפואיניהול תי  .4
  היה אתה השופט  .5
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  תמורות'  דלבקליניקה ש
  

  :כללי

  ).למעט הראשונה(התנסות קלינית מלווה את התלמיד לאורך כמעט כל שנות הלימודים 

 מטופלים ודוחות מעקב 6על ) בהתאם לרמה( הגשת תשאולים מנותחים –) שלב א (בשנה השניה

  . טיפולים60על ) במגע(טיפול 

טיפול בלפחות שלושה ,  השתתפות פעילה בקליניקת תלמידים–) ב בשל (בשנה השלישית

עבודת סיום על שלושה .  מעקב וצפיה במטופלי התלמידים האחרים, מטופלים בסמסטר

  .ה" טיפולים ס60לפחות , מטופלים

, הנחייה בתזונה ותוספי תזונה,  השתתפות פעילה בקליניקת תלמידים-) שלב ג (בשנה הרביעית

  .  מעקב וצפיה במטופלי התלמידים האחרים, גיות דיקור ודיקור עם המורהקביעת אסטרט

קליניקת מתמחים +  קליניקת מתמחים במרפאות בתמורות –) שלב ד (בשנה החמישית

  ). אפשר בזוגות( נדגמים 24עבודת מחקר על + במחלקות בתי חולים 

  

  

  : פרוט שעות קליניות

  

'עמ  קוד  

 קורס

  שם הקורס

  

שעות 

 לימוד

 70 עבודה קלינית  18 83

 115 קליניקה 38 84

 28 עבודה גמר 39 85

 70  דיקור תזונה -מרפאות טיפולים  95 86

 16  אוריקולותרפיה וקרקפת-הכנה קלינית  96 87

 6   אלקטרואקופונקטורה-הכנה קלינית  97 88

 206  דיקור צמחים-מרפאות טיפולים 98 89

 24 פסיכיאטריה אברבנל   99 90

 30 ילדים וולפסון 100 91

 35 פנימית אסף הרופא   101 92

 24 שיקום רעות 102 93

 28 מחקר עבודת גמר 103 94

 652  ה שעות לימוד"ס

  

  החטיבות המודגשות מתייחסות לחלק המסיים של שלב ד* 

  .ל" ש206.25כ " סה–ל " ש6.25כל פגישה נמשכת ,  מפגשי טיפולים נטו33*  
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  :מיקום הקליניקות

   יפו –א " ת9תמורות רחוב בת עמי 

  מרפאות בתי חולים בהתאם לפירוט לעיל

  

  :מספר טיפולים

  . טיפולים בפועל במהלך שעות הקליניקה100במהלך השנה הסטודנטים מחויבים לבצע לפחות 

 התלמיד בסוף כל יום קליניקה. לכל תלמיד פנקס בו הוא מנהל רישום של כל אחד מהטיפולים

  .מחתים את המנחים ליד כל טיפול שנעשה

  

  :תיקי מטופלים

אסטרטגית טיפול , אבחנה מסודרת, לכל מטופל יש תיק טיפול מסודר הכולל את התשאול מלא

  .ומעקב טיפולי המפרט את מצבו של המטופל בכל מפגש והטיפול שקבל בו

  כל תיק מכיל את הטפסים הבאים או חלק מהם

   id?asp.article/il.org.tmurot.www://http=189:  להורדת תיק רפואי

  מכתב הסכמה 

  טופס קבלת מטופל

  טופס מיון רפואי

  )גם באנגלית(טופס תשאול 

  )נספח לתשאול הרגיל(טופס תשאול ילדים 

  טופס תשאול כאבי ראש בילדים 

  טופס מעקב 

  ס המלצות תזונהטופ

  טופס הסכמה למוקסה

  טופס הפניה למרפאה משלימה

  

  :שעות צפיה

ניתן להגדיר . אין צורך בצפיה, בגלל הדגש הרב על התנסות קלינית כבר מהשנה השניה ללימודים

  .חלק מהשעות המבוצעות במרפאות בתי החולים כשעות צפיה
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  הערות לגבי גליון ציונים

  

  .לכן הוא נסרק לתוך הקובץ. אמימדובר בגיליון דינ*  

הניתנת ליצוא באקסל לצורך יצירת חתכים (כל ציוני התלמידים מאוחסנים בתכנת ציונים *  

  ).לצורך הדפסה לתלמיד(ולקובץ וורד ) וממוצעים

  

  .  של של הבחנים והמבחנים עד לגמר70תנאי גישה למבחן גמר במקצוע כלשהו הוא ציון ממוצע *  

  .)הציון הגבוה מבניהם קובע(שלושה מועדים בכל מבחן ניתן לעשות עד 

  

הגשת , ציונים עוברים, ג-סיום שלבים א(לא ניתן לעבור לשלב ד לפני השלמת כל החובות *  

  )עבודות והגשת הצעת מחקר מפורטת

  

  

  הערות לגבי תעודת גמר

  

  .)פורמט דומה ללא רופאים (מצורפת דוגמא  לתעודת גמר של קורס רופאים* 

  . התעודות הנוכחיות עוברות שינוי ועיצוב גראפי כדי להתאים לדרישות האיגוד* 

  . התעודות אינן תעודות הסמכה אלא תעודות סיום לימודים ועמידה בהצלחה, בכל מקרה*  

כנהוג בבתי (הסמכה לא יכולה להינתן על ידי בית ספר אלא על ידי איגוד או מוסד ממשלתי *  

  ).הספר לרפואה בישראל

שנתי בלימודי רפואה סינית שסים את לימודיו ) חמש/ ארבע (הוא בוגר מסלול " תואר" לכן ה*

  .בהצלחה והגיש עבודת מחקר


