חמישה ניצנים

קורס התמחות בטיפול ברפואה סינית לילדים – 2019/20
אפרת אברמסון ,ד"ר גלי שטופמן ,ארם צייג
נושא ההרצאה

תאריך

שם המרצה

מבואות ואבחנה
הכרות

אפרת אברמסון ,ד"ר גלי
שטופמן ,ארם צייג

1

18/9/19

מבוא לטיפול בילדים

ארם צייג
אפרת אברמסון

2

25/9/19

התפתחות הילד -אמבריולוגיה ,הריון ולידה

3

2/10/19

התפתחות הילד פיזית וקוגניטיבית – הסתכלות מערבית

ד"ר יפתח ברוזה

4

23/10/19

שלבי גדילה ,גורמי מחלה בילדות

ד"ר גלי שטופמן

5

30/10/19

דפוסי מחלה שכיחים בילדים )כולל (LPF

ד"ר גלי שטופמן

6

6/11/19

הטיפול בילד בקליניקה+אבחנה )דופק ,תשאול ,גישה(

ארם צייג

7

13/11/19

מבוא לשימוש בצמחי מרפא
תצורות רוקחיות של פורמולות מדף
הנגשת פורמולות המכילות אלכוהול לילדים

אסף פאיט
׳ברא׳ צמחים

8

20/11/19

חיסונים -מבוא מערבי

ד"ר יפתח ברוזה

גישה לחיסונים בראייה סינית

ד"ר גלי שטופמן

9

27/11/19

אבחנת פנים בילדים

ד״ר גלי שטופמן

אסטרטגיה ותכנון טיפול

אפרת אברמסון

מערכת עיכול
10

4/12/19

פיזיולוגיה ופתולוגיה של מע' עיכול -רפואה מערבית

ד"ר יפתח ברוזה

11

11/12/19

מערכת העיכול

אפרת אברמסון

12

18/12/20

מערכת העיכול

ארם צייג
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13

1/1/20

סדנת טווינה למערכת העיכול

ענת רגב

14

8/1/20

מבוא לתזונת ילדים

אסף פאיט

15

15/1/20

הנקה  -מבוא

ניבי יעקב ,יועצת הנקה
IBCLC

הנקה בראייה סינית

ענת ארד

16

22/1/20
11:00-16:00

סדנת בישול בריא לילדים – במטבחה של אביטל סבג

אביטל סבג ,אפרת
אברמסון ,ד״ר גלי שטופמן

17

29/1/20

הקניית הרגלי אכילה

ענת תירוש ,תזונאית
קלינית

סיכום מערכת עיכול ,סיפורי מקרה ותרגול

ד"ר גלי שטופמן ,אפרת
אברמסון ,ארם צייג

מערכת נשימה
18

5/2/20

פיזיולוגיה ופתולוגיה של מע׳ נשימה -רפואה מערבית

ד"ר יפתח ברוזה

19

12/2/20

מערכת הנשימה

אפרת אברמסון

20

19/2/20

מערכת הנשימה  -אסטמה

ד"ר גלי שטופמן

21

26/2/20

סדנת טווינה  -מע' נשימה

ענת רגב

22

4/3/20

בעיות עור

ארם צייג

23

18/3/20

בעיות אוזניים – דלקות אוזניים ,נוזלים באוזניים ,דלקות
בלוע

ד"ר גלי שטופמן

24

25/3/20

בעיות עיניים – דלקות ,תעלת דמעות חסומה

ארם צייג

סיכום מערכת נשימה ,סיפורי מקרה ותרגול

ארם צייג ,אפרת אברמסון,
ד״ר גלי שטופמן

25

1/4/20

מבוא לבעיות רגשיות בילדים

26

22/4/20
9:30-17:00

יום עיון מורחב – הטיפול בטראומה רגשית בילדים

בעיות רגשיות
ארם צייג

מבוא לעולמו הרגשי של הילד

ענת דניאלי ,פסיכולוגית
קלינית של הילד

הגישה לטיפול בטראומה בילדים ברפואה הסינית

ד״ר גלי שטופמן

כלים לתמיכה בטראומה רגשית בילדים ונוער

איריס אברבנל

27

6/5/20

הרטבת לילה

אפרת אברמסון

28

13/5/20

הגישה לבעיות שינה

ד"ר גלי שטופמן
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29

20/5/20
9:30-17:00

יום עיון מורחב  -גיל ההתבגרות
הדגשים ברפואת מתבגרים

ד״ר נאוה שטופמן ,MD
מומחית לרפואת מתבגרים

הגישה לבעיות רגשיות בגיל ההתבגרות

ענת דניאלי ,פסיכולוגית
קלינית של הילד

הטיפול בדיכאון בגיל ההתבגרות ברפואה סינית

אפרת אברמסון

הטיפול בהפרעות אכילה בגיל ההתבגרות ברפואה סינית

אפרת אברמסון

30

27/5/20

השימוש בפרחי באך

אפרת אברמסון

31

3/6/20

סדנת טווינה – טיפול רגשי

ענת רגב

32

10/6/20
9:30-17:00

יום עיון מורחב  -קשיי קשב וריכוז
הפרעת קשב מהי?

מורן רן ,נוירופסיכולוגית

טיפולים תרופתיים ואחרים בהפרעת קשב

ד״ר שרונה דובדבן ,רופאת
ילדים ומומחית לקשיי קשב
וריכוז

קשיי קשב וריכוז בראי הרפואה הסינית

מירב סבר

דיקור לטיפול בקשיי קשב וריכוז

אפרת אברמסון

33

17/6/20

בית המרקחת הביתי -ארומתרפיה

ד"ר עדית גרטלר

34

24/6/20

השלמות :כאבי ראש ,דלקת בדרכי שתן ,אשך טמיר,
היפוטוניה

ארם צייג

35

1/7/20

השלמות ,סיפורי מקרה ,שאלות ותשובות ותרגולים

3-10/7/20

מבחן סיום אינטרנטי בבית

יקבע בהמשך

סדנת דופק עם הילדים ,מסיבת סיום וחלוקת תעודות אפרת אברמסון ,ד"ר גלי
שטופמן ,ארם צייג
בחוף הים

מפגשי סיכום קורס
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אפרת אברמסון ,ד"ר גלי
שטופמן ,ארם צייג
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ביבליוגרפיה מומלצת:
פאזת העץ ,מאת ארם צייג – ניתן במתנה לכל משתתפי הקורס
Acupuncture in the Treatment of Children, by Julian Scott
Pediatrics in Chinese Medicine, by Elisa Rossi
Venerating the Root part 1&2, Sun Si Miao, translated by Sabine Wilms

דרישות הקורס:
 .1נוכחות של  80%מהשיעורים.
 .2צפייה קלינית :הצפייה וההתנסות הקלינית הינם חלק בלתי נפרד מהקורס ומההכשרה .יש
להשלים  20צפיות קליניות )מקרים( ,בטיפולים בילדים ,אצל המורים בקליניקה הפרטית.
 .3קליניקה לימודית -במהלך החודש האחרון של הקורס תדרשו להביא  2מטופלים לטיפול
בקליניקה אשר יתבצע בהנחיית המורים ותחת פיקוחם .ימי הקליניקה יערכו בתאום עם
הקליניקה הפרטית של המורים.
 .4ציון עובר  70במבחן המסכם – המבחן יהיה אינטרנטי

*** יתכנו שינויים בתוכנית ***
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