
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (05.08מפגש ראשון )

 שני-יעל ססלוב

 דיקור לשיפור הפוריות צמחים ו ,מחזור האישה  הריון:הכנות לקראת  -

מבחינה סינית, איברים, מרידיאנים, כתבים  הרצאה מקסימה על השלבים השונים במהלך ההריון -

 עתיקים

בהריון:  ואנטומים שינויים פיזיולוגיםלצד השלבים מבחינה סינית, ההרצאה תכלול גם התייחסות ל  

 יםימערכת המין הנשית, העור, הלב והריאות, הדם, מערכת השתן, שינויים הורמונל השליה, העובר,

  ים לטפל באישה עם כל האיסורים הללווכיצד ניגש –נק' אסורות  בהריון  -

 

 

 (0507.י )רביעמפגש 

 ורדי בנש רביב 

ולאחר  הבנת דינמיקות ותהליכי נפש במהלך ההריון, המניעה והטיפול בהפרעות רגשיות במהלך ההריון

  הטיפול בתסמונת פוסט טראומתית שלאחר הלידה. הלידה.

 הפאזות 5 -, ועל רגשות בהריון בהתאם לdai ,chong הרצאה מרתקת על מרידיאן הרחם, ה

 המצב ההורמונאלי והמצב הרגשי אצל אשה בהריון –רגשות  -

 אינסומניה, חרדות -

 מניעת דיכאון לאחר לידה -

 

 (23.04מפגש שני )

 שני -יעל ססלוב

 הראשון:הטיפול בתופעות של הטרימסטר  -

o  בחילות בוקר, בחילות/הקאות/צרבות 

o  כאב ראש וסחרחורות 

o  דלקות בשלפוחית שתן– UTI 

o שפעות וצינונים 

 (16.04מפגש ראשון )

 שני-יעל ססלוב

 דיקור לשיפור הפוריות צמחים ו ,מחזור האישה  הריון:הכנות לקראת  -

הרצאה מקסימה על השלבים השונים במהלך ההריון מבחינה סינית, איברים, מרידיאנים, כתבים  -

בהריון:  ואנטומים פיזיולוגיםשינויים לצד השלבים מבחינה סינית, ההרצאה תכלול גם התייחסות ל  עתיקים

 יםימערכת המין הנשית, העור, הלב והריאות, הדם, מערכת השתן, שינויים הורמונל השליה, העובר,

  וכיצד ניגשים לטפל באישה עם כל האיסורים הללו –נק' אסורות  בהריון  -

 

 

 (30.04מפגש שלישי )

 מיקה קפלן

 בדיקות רופא בזמן הריון -

 דימומים בהריון -

 סכרת הריון -

 



 (14.05מפגש חמישי ) 

 קרן סלע

 הטיפול בהריון בסיכון: 

- crappy blood 

- IUGR 

 הריון רעלת וסכנת בצקות, דם לחץ יתר -

- Case study 

 

 
 (5.021י )שישמפגש 

 טל בלו

 בלוטת התריס -

 כאב גב, סימפיזיוליזיס –כאבים בהריון  -

 תנוחת עובר לפני לידה והיפוך עובר -

 הכנה ללידה: צמחי מרפא לפני לידה, השראת צירים -

 

 (  5.028י )עיבמפגש ש

 דבורית לוסקי 

 אנטומיה פיזיולוגיה של לידה -

 במידה והוא לא מתפתח באופן טבעי –שלבי הלידה וטיפול תואם לכל שלב  -

 opטיפול במנח  -

 ובין הצירים, רקטים לתמיכה ביולדת בזמן ציריםכלים פ -

 גל דרורי

 מחקרים ופרוטוקולים מהארץ והעולם בנושא דיקור בהריון -

 
 ( 0604.י )מינמפגש ש

 טל בלו

 מהקליניקה case studyמקרים וניתוח  -

מחלות פוסט פארטום, בעיות בהנקה, דלקת בשד, טחורים, כאבי  –החודש העשירי  -

 פרקים, כאבי גב, סחרחורות, דיכאון לאחר לידה

 טיפים מועילים להורים טריים -

 

מכללת אורין  14:00 – 09:30י שנימי   16.04.18מפגשים, מתחיל ב  8הקורס כולל 

 ₪  13דק הליכה מרכבת השלום / חניה  5( , תל אביב123יגאל אלון  רחוב) שפלטר

 galtcm@gmail.com 8020589-054דרורי :   לכל שאלה או בירור ניתן לפנות לגל
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