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

 והשתלמויות תעודה אתגרי

 לימודי אירידולוגיה קלינית

 הכשרת מאבחנים באירידולוגיה קלינית

הינה שיטת אבחון עתיקה דרך קשתית העין )גלגל העין הצבעוני( המאפשרת  אירידולוגיה -רקע
זיהוי של חולשות מולדות ונרכשות של האדם. באמצעות האבחון האירידולוגי ניתן לקבל תמונה 
כוללת של המצב הגופני והנפשי של האדם ולזהות את מקור הבעיה ובכל לאפשר טיפול מתאים 

. יתרונות האבחון האירידולוגי הם בגילוי מוקדם של חולשות בבעיה ובסימפטומים הנלווים לה
פנימיות, השפעות מצבי לחץ, הצטברות רעלים בגוף, עודף חומציות ברקמות ועוד, . מצבים אלה 

גורמים לשינוי ברקמות הגוף זמן רב לפני שהרקמה מגיעה למצב של "מחלה". לפיכך, אבחון 
 .במניעת מחלות מוקדם באמצעות אירידיולוגיה יכול לסייע

הספר לרפואה משלימה -בית - Mediwin מנהלת PH.d ד"ר גילית שטיינר -מנהלת המגמה
 22ולתזונה הוליסטית ובעלת ותק של  לימודי נטורופתיהלמרצה   , וינגייטב  במכללה האקדמית

 .שנה בטיפול נטורופתי

מיועדים למטפלים המעוניינים להוסיף כלי אבחון  תלימודי אירידולוגיה קליני -הקורס מיועד
שעות לימוד של אנטומיה  90דרישות מקדימות: מעל  לארגז הכלים הטיפולי שלהם. 

 .שעות לימוד בקורס פתולוגיה 100-ו ופיזיולוגיה 

שעות הכוללות: מבוא לאירידולוגיה, הצבעים השונים בקשתית, חשיבות  130  -תכנית הלימודים
ים, הכרת מפת הקשתית לפי מערכות ואיברים, סימנים שונים באירידולוגיה, מבנה האישונ

 .קונסטיטוציות )מבנים בסיסיים( של הקשתית, התשאול האירידולוגי והתנסות קלינית

ועבודה עם מטופלים הסובלים   יאבחון אירידולוגלפתיחת קליניקה  -אפשרויות התעסוקה
 .ל מגונותמפתולוגיות שונות בשילוב טכניקות טיפו

 MediWin למסיימים ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת "אירידולוג קליני" מטעם -תעודות
 .בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בווינגייט -

ידי ד"ר גילית שטיינר אחת -שעות( מועברת על 130תכנית הקורס מקיפה ביותר ) -למה אצלנו

ות בתחום אירידולוגיה קלינית בישראל ובעלת ניסיון מעשי של שנים רבות. מהמרצות המוביל

 .1944הקיימת משנת   וינגייטב  הלימודים נערכים תחת קורת גג אקדמית, במכללה האקדמית
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