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דף הבית אודות המכללה מאמרים

תואר ראשון תואר שני הכשרת אקדמאים מכינות רפואה משלימה הסמכה
בספורט תיירות ופנאי אתגרי תעודה והשתלמויות
לימודי נטורופתיה
נושא רפואה משלימה בכלל והטיפול הנטורופתי בפרט צובר תאוצה בשנים האחרונות ,ישנה
דרישה עולה בציבור לפתרון טבעי לבעיות בריאותיות.
הדבר מוביל לעלייה בביקוש למטפלים מוסמכים אשר הוכשרו לטיפול באחד מתחומי הרפואה
המשלימה כמו לימודי נטורופתיה.
לימודי נטורופתיה הינם לימודם מקיפים הנפרשים על פני ארבע שנות לימודים ,במהלך שנים אלו
לומד הסטודנט נושאים רבים ,ביניהם:
יסודות ברפואה מערבית -אנטומיה ,פיזיולוגיה ,פתולוגיה ,פרמקולוגיה ,בדיקות מעבדה ,רפואה
אורתו מולקולרית.
טכניקות אבחון וטיפול מעולם הרפואה המשלימה -תזונה הוליסטית ,צמחי מרפא ,פרחי באך,
ארומתרפיה ,אירידולוגיה ,רפלקסולוגיה.
בנוסף ,לימודי נטורופתיה מתייחסים גם להתפתחות האישית של המטפל על ידי מתן קורסי
בחירה להעשרת הסטודנט בנושאים מגוונים.
לקראת סיום לימודי הנטורופתיה מקבל הסטודנט כלים מעשיים להצלחה הן בהיבט הטיפולי על
ידי קורסי מודעות ,מבוא לפסיכולוגיה ולימודי יחסי מטפל והן בהיבט העסקי -שיווק וקידום
למטפלים ,טכניקות פרסום ,שימור לקוחות.
הלימודים כוללים סטאז' קליני אשר במהלכו הסטודנט מקבל מטופלים תחת פיקוח של גורם
אחראי ומתנסה במתן טיפול נטורופתי מלא הכולל תשאול ,אבחון ומתן תכנית טיפול המשלבת
בתוכה את הידע שרכש במהלך לימודי הנטורופתיה ,הסטודנט מקבל הדרכה צמודה במהלך
הסטאז' ,משוב על עבודתו וסיוע באבחון ובבניית תכנית הטיפול.
ישנים מקמות רבים בארץ אשר ניתן ללמוד בהם קורס נטורופתיה ברמות שונות ,חשוב לבחור
במוסד רציני ומוכר המכבד את עצמו ועומד בתקנים של איגוד הנטורופתים כדוגמת המכללה
האקדמית ב וינגייט .
בבואנו לבחור מוסד מוסמך עבור לימודי נטורופתיה מומלץ לבחון את הפרטים הבאים:
תכנית הלימודים -מה הם הקורסים הנלמדים במסגרת לימודי הנטורופתיה.
שעות הקורסים -על מנת לבדוק האם מדובר בקורס מקיף חשוב לברר כמה שעות אקדמיות
הוקדשו לכל קורס.
הסגל המקצועי -מי הם המרצים בקורסים ,מהו הוותק המקצועי שלהם ,האם הם מוכרים
בתחומם.
האווירה במקום -לימודי הנטורופתיה אורכים ארבע שנים ,חשוב לוודא שמקום הלימודים הוא
נעים והסטודנטים זוכים ליחס אישי.
רצוי להגיע למקום ולשוחח עם סטודנטים ובוגרים של קורס נטורופתיה על מנת לשמוע חוות דעת
ממקור ראשון.
סטודנט שעמד בהצלחה בכל הדרישות מקבל בסיום לימודי הנטורופתיה תעודת נטורופת
מוסמך N.D-וכן תעודות הסמכה של הקורסים אותם למד במהלך קורס הנטורופתיה -מטפל
מוסמך בפרחי באך ,מטפל מוסמך בארומתרפיה ,מטפל מוסמך ברפלקסולוגיה קורס מגע אחר,
הרבולוג קליני ,אירידולוג קליני.
בוגרי קורס נטורופתיה יכולים להשתלב בשוק העבודה כמטפלים במרפאות של קופות החולים,
מרפאות ציבוריות ופרטיות ,אנשי שיווק ותעמולה של חברות תוספים ,יועצים בבתי מרקחת
וחנויות טבע ועוד.

