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קצת עלינו ועל הסמינר

אחרי שנים של לימוד מעמיק, הוראה בבתי ספר ועבודה בקליניקה ,
הקמנו את רפואה סינית למשפחה , מתוך חברות ורצון לתת מענה
רחב למטפלים בדרכם להתפתחות האישית  והמקצועית.  אנו

מתמחות בבריאות האישה, ליווי היריון ולידה וילדים, אך לפני הכול
אנו מתמחות בדיקור!  לנו לקח שנים רבות של לימוד, חקר ודיון

משותף כדי להגיע לעבודה מדויקת עם דיקור. לתלמידים שלנו אנו
  משתדלות לקצר את הדרך

 
נהוג להסתכל על טיפולי פריון כממלכת צמחים.  אנו מוצאות כי

דיקור יעיל  לא פחות ואף לעתים קרובות גם יותר מצמחים, במיוחד
במקרים רבים המתאפיינים בשינויים דינאמיים המתרחשים מיום
ליום. בסמינר זה אנו משלבות את הידע ואת הניסיון הרב שלנו

בתחום הפריון עם האהבה הגדולה שלנו - אומנות הדיקור. הסמינר
מתאים לכל מי שמעוניין להתמחות בפריון, לדייק את האבחנות שלו
בטיפל, להרחיב את ההבנה של הסינדרומים הקלאסיים ולהתחדד

  בבחירת נקודות הדיקור .  מחכות לכם! ענת ומרים

תוכנית הסמינר

מפגש 1 - תקופת הפוריות הנשית
 מבוא לגניקולוגיה סינית

 המחזור החודשי – מערבית וסינית: הבנת
פיזיולוגיה ומעורבות של האיברים השונים, 6

 השכבות ומרדיאנים המיוחדים

מפגש 2 - עבודה סביב המחזור החודשי
 אסטרטגיות עבודה בדיקור לאורך המחזור

 החודשי של אישה המנסה להרות
BBT -  שיטת חום השחר ככלי מעקב ואבחון 

מפגשים 3 עד 5 - אי פריון נשי
 אבחנה מבדלת ואסטרטגיות טיפול בדיקור לכל

 ,פתולוגיה לרבות תגובה או רזרבה שחלתית נמוכה
 בעיות בהיפותלמוס והיפופיזה ובלוטת

התריס, שחלות פוליציסטיות, אנדומטריוזיס,  מיומות
   ופוליפים ברחם ועוד

מפגש 6 - טיפולי פוריות אינטגרטיביים
 הכרת הפרוטוקולים המערביים השונים

 מהי השפעת התרופות ההורמונאליות על הגוף
 מבחינה אנרגטית

 הזרעה והפרייה חוץ גופית - שילוב של דיקור עם
  פרוטוקול מערבי וטיפולים הורמונליים נוספים

מפגש 7 - אי פריון גברי
סיבות לחוסר פריון לרבות ספירת זרע נמוכה,
 וריקוצלה ועוד - אבחנה מבדלת ואסטרטגיות

 טיפול בדיקור
 הטיפול המשולב בגבר ואישה

מפגש 8 - פריון ונפש / סיכום
 ההיבטים הרגשיים של טיפולי פוריות

 סיכום פריון גבר ואישה
 חשיבות הליווי בחודש הראשון להיריון ואסטרטגיות

 עבודה כלליות


