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קורסים ברפואה  > רפואה משלימה>  Mediwin רפואה משלימה > מסלולי לימוד > דף הבית

 < לימודי תזונה לפי סוג הדם   > משלימה

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

 והשתלמויות תעודה אתגרי

 לימודי תזונה לפי סוג הדם

 הכשרת מטפלים בתזונה לפי סוג הדם

שיטת התזונה לפי סוג הדם של ד"ר דאדאמו מעוררת עניין רב בעולם הרפואה והתזונה.  -רקע

מחקרים, רובם מהשנים האחרונות, מראים את הקשר בין גנטיקה, סוג הדם, נטיות  1500מעל 

בריאות, מאפייני אישיות ותגובה למזונות. ד"ר דאדאמו הוכתר ע"י איגוד הנטורופתים האמריקאי 

בזכות תגליתו המהפכנית: מזונו של אדם אחד עלול לפעול כרעל  2000שנת כ"רופא השנה" ל

בגופו של אדם אחר. מאות אלפי אנשים שהתנסו בשיטה מדווחים על שיפור בבריאותם, 

 .בהרגשתם ובאיכות חייהם

נפש; מנהלת -יוסף נטורופטית, מטפלת ברפואה סינית וברפואת גוף -בורי גתי  -מנחה הקורס

עורכת מדעית של ספרי סוג הדם  ;םתזונה לפי סוג הדוהמרכז הישראלי לבריאות מקצועית של '

בישראל; בעלת קליניקה ברמת גן ובעלת ניסיון קליני עשיר בעבודה על פי השיטה; בעלת תואר 

 .ראשון במדעי הטבע, מסטרנטית בהנחיית קבוצות; מרצה בכירה במכללות לרפואה משלימה

 -מיועדים למטפלים בעלי רקע בתזונה ובאנטומיה  ונה לפי סוג דםלימודי תז -קורס מיועד

פיזיולוגיה. )מטפלים נעדרי רקע מתאים יוכלו להשלימו במקביל ללימודיהם במכללה, ולהשתלב 

 (.בחלק א' של הקורס

הקשר בין סוג הדם, בריאות ותזונה.  -שעות: רקע תיאורטי  60 -חלק א'  -תכנית לימודים

סוג דם, סטטוס הפרשה ומדידות מורפולוגיות. חומר יישומי: דרך החיים המומלצת אבחון: בדיקת 

 .לכל סוג דם, כשהדגש מושם בתזונה, בפעילות גופנית ובאיזון מתחים

שעות: דגשים קליניים בשיטת סוג הדם לאוכלוסיות של תינוקות וילדים, נשים  60 -חלק ב' 

יחסות לאלרגיות ולמחלות חיסון, לבעיות משקל, הרות, קשישים, חולי סרטן, חולי לב, וכן התי

לסוכרת, ולהפרעות פריון. הדרכה להטמעת השיטה בקרב מטופלים; אינטגרציה עם ידע 

 .'נטורופתי והוליסטי קודם; סטאז

תזונה לפי סוג בפתיחת קליניקה וטיפול באנשים באמצעות שיטת הטיפול  -אפשרויות תעסוקה

 .כניקות טיפול נוספות מתחומי הרפואה המשלימהשילוב שיטת טיפול זו בט .םהד

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת השתתפות בקורס תזונה לפי סוג  -חלק א'  -*תעודות

בית הספר לרפואה משלימה במכללה האקדמית בוינגייט ובשיתוף  - Medi Win מטעם הדם

 .'לבריאות ותזונה לפי סוג הדם 'המרכז הישראלי

תעודת השתתפות בקורס תזונה לפי סוג " ים בדרישות הקורס תוענקלעומד -חלק ב' 

בית הספר לרפואה  - Medi Win מטעם "לפי סוג הדם ומוסמך לייעוץ לאורח חיים בריא הדם

 .'ותזונה לפי סוג הדם משלימה במכללה האקדמית בוינגייט ובשיתוף 'המרכז הישראלי לבריאות

  2008 -חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח
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יוסף, העורכת המדעית של ספרי ה"תזונה -ידי דבורי גתי-תכנית הקורס מועברת על -למה אצלנו

וינגייט הקיימת לפי סוג הדם". הלימודים נערכים תחת קורת גג אקדמית, במכללה האקדמית ב

 .לימודי רפואה משלימהבבית הספר ל 1944משנת 
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