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 > רפואה משלימה לבעלי חיים > משלימה

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

 והשתלמויות תעודה אתגרי

 רפואה משלימה לבעלי חיים

המרכז הישראלי לרפואה משלימה משולבת לבעלי  לפני למעלה מעשור שנים הוקם -היסטוריה
במכללה האקדמית בוינגייט. זהו המרכז הראשון והיחיד הפועל בתחומי הרפואה המשלימה  םחיי

העוסקת באבחון וטיפול במחלות בבעלי החיים בדרכי  המשולבת לבעלי חיים במדינת ישראל. רפואה
קונבנציונאלית בחזקת ראיית -קלאסית-הרפואה המשלימה תוך כדי שילובה בדרכי הרפואה המערבית

 (.העולמות ללא הרע )תופעות לוואי קשות וכדומההטוב בשני 

מטפלים במסגרת  להכשרת סג :למרכז כמה מטרות בסיס וראיית עולם נרחבת בתחום זה -מטרות

שנתי "קורס הכשרת מטפלים מוסמכים לבעלי חיים ברפואה משלימה משולבת", -תעודה דו קורס

הכשרת צוותי  ,לבוגרים ךיעוץ מתמש ,לימודי המשךבתחומים אלו לבוגרי הקורסים

כחלק מהפעילות  יטיפול קלינ ,סיוע בהשמה לבוגרי הקורסים המשתלבים בהוראה במרכזנו, ההורא

יש להבין כי אין מדובר במרכז לקורסים בלבד, אלא  .םמחקרים ופרסומ מעשית ועשיית-ההוראתית

ין שכחלק המשולבת לבעלי חיים. כמו כן חשוב לצי בתפיסה מקפת של כלל נדבכי הרפואה המשלימה

 .גם בחיות משק )כסוסים( ובחיות אקזוטיות לא רק בחיות בית, אלא םמתפיסת עולם זו אנו עוסקי

המרכז הוקם לאחר שנתקבלו פניות בנושא ממרפאות וטרינריות ברחבי הארץ, בקשות 

העוסקות במתן שירותים וטרינריים ודרישות מצד ציבור הלקוחות הפרטיים בתחומי חיות  מחברות

חיות המשק, סוסים וחיות אקזוטיות, ולפיכך הותאם היטב לצרכים בעולם הקליני בארץ  ד,המחמ

בית הספר לרפואה  - Medi Win המרכז פועל במכללה האקדמית בוינגייט בשילוב עם ובעולם.

 .והוא כר פעילות יצירתית רחבת טווח הזוכה להצלחה ולהכרה ארצית ועולמית - משלימה במכללה

-וטרינר, המייסד והמדריך הראשי, הוא בעל יותר מ-יקיר, רופא-ד"ר שגיב בן -הקורסו המרכז מנהל

 .שנות ניסיון בטיפול בתחומי הרפואה המשלימה לבעלי חיים ובהוראתם בארץ ובעולם 25

 .מעשי-ובדגש על לימוד קליני שעות 660בהיקף  –שתי שנות לימוד  -היקף הלימודים

תכנית הקורס משלבת אבני יסוד מתחום הרפואה הוטרינרית המערבית ומתחום  -תכנית לימודים

הרפואה המשלימה. תחומי הלימוד במכינה לרפואה וטרינרית מערבית: אנטומיה, פיזיולוגיה, 

פתולוגיה, היסטוריה רפואית, בדיקה פיזיקלית, מעבדות דם ושתן וכדו', הדמיה כרנטגן והכרת דרכי 

: דיקור )אקופונקטורה( לבעלי ברפואה המשלימה לבעלי חיים מי הלימודהטיפול המערביות. תחו

חיים, כירופרקטיקה ושיקום )ריהביליטציה( בעלי חיים, צמחי מרפא לטיפול בחיות, פרחי באך בעולם 

החי, ארומתרפיה, הוֵמאופתיה וטרינרית מודרנית, סו גו'ק, וכל זאת בלימוד תאורטי ומעשי כאחד 

    )טיפול קליני(. 

 .םיראיון קבלה וקורות חי -תנאי קבלה

תעודת מטפל מוסמך " למסיימים שיעמדו בדרישות הקורס תוענק בסיום שתי שנות הלימוד -תעודות

בית הספר לרפואה משלימה במכללה  – Medi Win מטעם "ברפואה משלימה משולבת לבעלי חיים

 .האקדמית בוינגייט ומהמרכז הישראלי לרפואה משלימה משולבת לבעלי חיים

ת במכללה ובמרכזים וטרינריים ברחבי הארץ במגוון לוחות זמנים הפעילות המעשית מתקיימ

 .לנוחות התלמידים
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   PDFבגרסת Fibrocartilaginous Embolic Myelopathy להורדת המצגת
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  5להורדת סרטון 
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