
 

 

  תוכנית הקורס אקופונקטורה דיסטלית אינטגרטיבית

 
 שיעורים 1-2 - מבוא לאקופונקטורה דיסטלית

 - הדמיות, השתקפויות ומפות איזון, טבלאות איזון, עקרונות, היסטוריה, מבוא לאיזון מרידיאני

 - זרמים מרכזיים וההבדלים ביניהם: מסטר טונג, ד"ר טאן, רוברט דון, אקופונקטורת בטן

 

  שיעורים 3-4-5-6 - האקופונקטורה של מסטר טונג

 - מבוא, עקרונות ונקודות מרכזיות

 - איתור נקודות חשובות

 -דיקור הנקודות המרכזיות בשיטה

 

Jing Mai שיעור 7 - טכניקות אבחון מתקדמות ואיזון לפי מרידיאני 

JING JIN איזון מרידיאני - 

 - אבחנות מתקדמות בנוירולוגיה וכאב, כאבים מוקרנים, רפלקסי אבחון
 

  - אבחון ואסטרטגיות טיפול לחוסר איזון מבני

 

 שיעורים 8-9-10 - הטיפול בבעיות כאב ואורטופדיה בגישה דיסטלית
 אינטגרטיבית

 - דגשים חשובים להעצמת הטיפול הדיסטלי לכאב: בחירת צידי הדיקור, השתקפויות
 והדמיות מנצחות, שימוש במספר השתקפויות / הדמיות במקביל וטכניקות נוספות

 

 - פרוטוקולי טיפול יעילים ומדוייקים למבחר בעיות כאב ונוירולוגיה:

 - בעיות מפרקים - טיפול דרך השתקפויות

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי לכאבי גב ובעיות עמוד השידרה

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי לכאבי צוואר

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי למיגרנות וכאבי ראש

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי לבעיות דורבן וכף הרגל

 

 



 

  שיעורים 11-12 - מבוא לאיזון גלובלי ורפואה פנימית

 - מבוא לאיזון גלובלי - בניית איזון גלובלי באמצעות case studies והדגמות

 -  תבניות אנרגטיות שכיחות - דרכי זיהוי ואבחון והתאמת אסטרטגיית טיפול נכונה לפי תבנית

  -  תבניות איזון גלובלי שכיחות + לימוד והבנת שיקולים לבחירת פורמולות טיפול יעילות
    תוך התחשבות בסוג הפציינט, דופק, לשון, עקרונות של TCM ואסכולת חמשת

      האלמנטים

  - תבניות איזון נוספות

 

 שיעורים 13-14 - נושאים נבחרים ברפואה פנימית - טיפול על ידי אקופנקטורה דיסטלית
  אינטגרטיבית

 - כיצד לשלב גישות שונות של אקופונטורה דיסטלית לבעיות פנימיות

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי לבעיות פריון

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי למעי רגיז ובעיות עיכול

 - טיפול דיסטלי אינטגרטיבי לבעיות הורמונליות

GV טיפול בבעיות פנימיות דרך מערכת ה - 

 

 שיעור 15 - אקופונקטורה דיסטלית אינטגרטיבית לבעיות משולבות: כאב + רפואה פנימית

 - כיצד לתכנן טיפול יעיל לבעיות מורכבות המשלבות בעית כאב יחד עם בעייה פנימית (למשל: כאבי גב + פריון )

 - כיצד לבנות איזונים גלובליים לטיפול בבעיות פנימיות יחד עם מודיפיקציות שיטפלו בבעיית כאב נלווית ביעילות
 מבלי לפגוע ביעילות הטיפול ושיטה למציאת הקשרים בין בעיות פנימיות לכאב

 

 שיעור 16 - אקופונקטורה דיסטלית אינטגרטיבית לגופנפש

 -כיצד לשלב פרוטוקולי טיפול לאיזון ה shen והתחשבות במצבו הנפשי של הפציינט כחלק מהטיפול הכללי במטופל

 -הדגמה ודיון קליני של מקרים המערבים מתח, חרדה והפרעות shen יחד עם טיפול  בבעיות כאב ובעיות פנימיות

 

 

 חלק מעשי - צפייה קלינית במרפאות, ניתוח מקרים ודיון קליני
 - 4 מפגשים

 - צפייה במקרים מגוונים במרפאות תוך כדי מתן הסברים ודיון קליני לרבות שיקולים בבחירת הנקודות, אסטרטגית
 הטיפול, הדמיות והשתקפויות.

Master Tung דיון קליני ודגשים על איתור נקודות מרכזיות כולל נקודות של - 

 



 

 

 


