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קורסים ברפואה    רפואה משלימה    Mediwinרפואה משלימה   מסלולי לימוד   דף הבית
   לימודי שיאצו   משלימה

 

הסמכה  רפואה משלימה מכינות הכשרת אקדמאים תואר שני תואר ראשון
 תעודה והשתלמויות תיירות ופנאי אתגרי בספורט

 קורסים ברפואה משלימה|יום פתוח|צור קשר'|קליניקות סטאז|סיפורי הצלחה|סגל ההוראה

 לימודי שיאצו

 הכשרת מטפלים בכירים בשיאצו

 רקע

הרפואה האוריינטלית היא גוף עתיק יומין של ידע, עליו מושתתת מערכת של דרכי ריפוי ואבחון 
לצד חינוך לחיים בריאים יותר והיבט רוחני עשיר. לכל שיטות האבחון והטיפול מצע תיאורטי 

אחיד המשלב אותן זו בזו ליצירת כלי רפואי רב עצמה. אמנות השיאצו היא שיטת ריפוי סינית 
שהתגבשה ביפן. בידיו החשופות מסוגל איש השיאצו המיומן לרפא מגוון רחב ביותר של  עתיקה

מחלות ומכאובים הקשורים למערכת האורתופדית, לאיברים הפנימיים ולנפש האדם. אנו מציעים 
 לך מסלול ייחודי שיכשיר אותך כקלינאי/ת בר/ת סמכא להתמודדות עם קשת רחבה של הפרעות

 מנהל המגמה

שנה, מורה בכיר לשיאצו  19מטפל בשיאצו ורפואה סינית זה  ,Dip. Ac. Herbs לישראורי א 
 ורפואה סינית, חבר באיגוד השיאצו הישראלי ובאגודה הישראלית לרפואה סינית מסורתית

(I.A.TCM).לימודי שיאצו מיועדים לאנשים המעוניינים לעסוק בטיפול באמצעות  הקורס מיועד
 .ה עצמאית בתחוםהמגע, לרכוש כלים לעבוד

 תכנית הלימודים

שעות: שיאצו לפי אסכולת נמיקושי ומסונגה )עבודה באגודלים, בכפות ידיים,  178 -שנה א 
ג'יטסו וצ'י, מערכת -באמות, במרפקים ובברכיים(, עקרונות הרפואה הסינית והיפנית, קיו

פיים, חזה, צוואר וראש, פו, אבחון במגע ובהתבוננות, טיפולי גב, בטן, צד, ג-המרידיאנים, זאנג
 .חמשת האלמנטים, טיפולים לבעיות ספציפיות

שעות:, טכניקות שיאצו מתקדמות, תיעול אנרגטי, סינדרומים ופתולוגיה לפי  178 -שנה ב 
הרפואה הסינית, מערכת המרידיאנים המורחבת, חמשת האלמנטים ושש השכבות, טיפולים 

וייחודית גם בעבודה על מיטת טיפול, אבחון מתקדמים לבעיות ספציפיות, הכשרה מעמיקה 
 .דופק, לשון ותשאול, דו אין טיפולי ומדיטציה טיפולית, אתיקה מקצועית, התנסות קלינית

שנה ג: התמחויות שיאצו בחטיבות כגון אורתופדיה, טראומה וכאב; גינקולוגיה, תפקוד מיני, 
חרדה,  ,A.D.H.D פול בתחום הנפשהיריון ולידה; פתולוגיות של מערכת הנשימה והעיכול; הטי

אינסומניה, תשישות נפשית, מתח וכו'( ועוד, בשילוב סטז' בקליניקה הלימודית של המכללה 
בפיקוחם של מיטב המורים והמטפלים. קורס פורמולות פטנט סיניות, אופציה לקורס 

 .באוריקולותרפיה/סו ג'וק
 ם מרוכזים בחופשותהלימודים מתקיימים ביום מרוכז אחד בשבוע ובכמה ימי

 תנאי קבלה
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מטפל " למסיימי שנה א שיעמדו בדרישות הקורס תוענק בסוף שנת הלימודים תעודת תעודות
 .בוינגייט  בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית – Medi-Win מטעם "שיאצו

מטפל שיאצו " לימודים תעודתלמסיימי שנה ב שיעמדו בדרישות הקורס תוענק בסוף שנת ה
 . בוינגייט  בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית – Medi-Win מטעם "מוסמך

מטפל שיאצו " למסיימי שנה ג שיעמדו בדרישות הקורס תוענק בסוף שנת הלימודים תעודת
  . בוינגייט  בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית – Medi-Win מטעם "בכיר

, לימודי השיאצו נמצאים תחת 1944הוקמה בשנת  וינגייטב המכללה האקדמית ולמה אצלנ
קורת גג אקדמית ונהנים ממרצים בעלי ניסיון קליני כמטפלים וניסיון בהוראה. לימודי המגמה 

  .אפשרות לתשלום מהפיקדוןנלמדים על פי קריטריונים ארציים של לימודי השיאצו. קיימת 
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