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קורסים ברפואה    רפואה משלימה  Mediwin  רפואה משלימה   מסלולי לימוד   דף הבית
   לימודי אוסטאופתיה   משלימה

 

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

 

 לימודי אוסטאופתיה

 הכשרת מטפלים מוסמכים באוסטיאופתיה

אוסטאופתיה הינה שיטת טיפול המבוססת על מניפולציה של העצמות,  -רקע
ד"ר אנדרו טיילור סטיל,  1874השרירים והאיברים הפנימיים. פיתח אותה בשנת 

שסבר כי על הטיפולים הרפואיים להיות הוליסטים, כלומר טיפול באדם כולו ולא 
 ופתיה.רק באיזורים הפגועים. תאוריה זו עומדת בבסיס האוסטיא

מרצים. רופאים מומחים לרפואת  20-צוות ההוראה כולל למעלה מ -מרכזי המגמה
המשפחה ואורתופדיה, מרצים בכירים במכללה האקדמית בוינגייט  

 ובאוניברסיטת ת"א, ואוסטאופתים חברי שני האיגודים בארץ.

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין לטפל באדם כמכלול, לעורר  -הקורס מיועד
נוייים יוצאי דופן במצבו הבריאותי הספציפי והכללי של המטופל באמצעות שי

 השיטה.

אנטומיה פיזיולוגיה, ביומכניקה באוריינטציה אוסטאופתית,  -תכנית הלימודים
נירולוגיה, אבחנה מבדלת, רדיולוגיה, טכניקת רפלקס אוסטאופתית: 

האיזון ובתיקון הענף הראשון באוסטיאופתיה. עוסק בהחזרת  -סטרוקטורלית 
פגיעות או בעיות מבניות ומאפשר זרימת דם חופשית לאיברים. אוסטיאופתיה 

מטרתה להחזיר תנועתיות ותנודתיות בין עצמות הגולגולת, לשחרר  -קראניאלית
מתחים של רקמות המוח הפנימיות ולאזן מצב בריאות כללי. אוסטיאופתיה 

ניהם, במטרה להחזיר תנועתיות מתייחסת לאיברים פנימיים ולקשר בי -ויסרלית
 ותנודתיות לאבר הלא מאוזן, על מנת שיתפקד בתחום הפיזיולוגי הטבעי שלו.

דרכי ההוראה: הלימודים יכללו שיעורים עיוניים ומעשיים, לימודי אנטומיה 
שעות של צפייה, תרגול מודרך  600-במעבדות, ניתוח מקרים קליניים ולמעלה מ

להתנסות מעשית, ובין השאר במרפאת הכאב בבית  וטיפול במרפאות בית הספר
 חולים רמב"ם בחיפה.

פתיחת קליניקה לעבודה עם מטופלים , עבודה במרכזי  - אפשרויות התעסוקה
 בריאות, עבודה בקופות החולים.

שעות לימוד. להשלמת מכסת השעות  3400שנות לימוד,   4.5 -היקף הלימודים
הנדרשות יתקיימו ימי סדנה מרוכזים במספר ימים במהלך השנה.  הקליניקות של 

 בית הספר פתוחות כמה ימים בשבוע לנוחות הסטודנטים.
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למסיימים העומדים בדרישות הקורס ובמבחן הסיום )מבחן אקסטרני  -תעודות
" מטעם  D.Oיהול האיגוד( תוענק תעודת "מטפל מוסמך באוסטיאופתיה בנ

Medi Win -  " בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית  בוינגייט  ומטעם
 המכון הישראלי ללימודי אוסטאופתיה.

מסלול לימודים ייחודי למכללה המרוכז על ידי ד"ר ג'וזי פוטזניק  -למה אצלנו
די ובעלי המכון ללימודי אוסטיאופתיה ומנוהל על ידי יאיר ובורונו רוזמבלום מייס

גניגר, אוסטיאופת בעל ותק בהוראה ובטיפול. הלימודים מתקיימים תחת קורת גג 
. הקליניקות פתוחות מספר ימים בשבוע לנוחיות 1944אקדמית, הקיימת משנת 

הסטודנטים. התוכנית מוכרת על ידי האיגוד המקצועי לאוסטיאופתיה 
 אל.המסלול משלב התמחות קלינית מקצועית וקפדנית.בישר


