קורס מבוא לדיקור סיני באונקולוגיה
הסדנא מועברת על ידי יועד ירון  ,מטפל בדיקור סיני במחלקה האונקולוגית בבית החולים רמב"ם בחיפה ובעל ניסיון
קליני רב בטיפול בחולי סרטן מורכבים בשלבים השונים של מחלתם.
יועד מרצה בנושא הדיקור הסיני למטפלים ,מטופלים וצוות רפואי ומכשיר תלמידים במסגרת השתלמות אישית
בדיקור סיני במחלקה האונקולוגית בבית החולים.

פרטי הקורס :
היקף 16 :שעות ,בחלוקה ל 4 -מפגשים בני  4שעות כל אחד.
לפרטים נוספים -

טלפון054-5712872 :

מיילyoadyar@gmail.com :

תנאי סף:
הקורס מיועד למטפלים מוסמכים ברפואה סינית .נדרש ידע בסיסי על מחלת הסרטן ברפואה מערבית.

תיאור הקורס :
נסקור את הטיפול בחולי סרטן בעזרת הדיקור הסיני .נלמד על הטיפולים המערביים השונים בראי הרפואה הסינית
ונדגיש את מקומו של המדקר הסיני כחלק אינטגרלי בטיפול בחולי סרטן.
הקורס ישלב חומר תיאורטי וניתוח תיאורי מיקרה.

מטרת הקורס :
היכרות עם תחום האונקולוגיה מבחינה מערבית וסינית.
מתן כלים פרקטיים ובטחון על מנת לטפל בחולים אונקולוגים בעזרת דיקור סיני.

פירוט תכני הקורס (ע"פ קצב ההתקדמות ייתכן ויחולו שינויים):
•

שילוב מזרח ומערב באונקולוגיה
 oהטיפול המערבי בסרטן מול הטיפול הסיני בסרטן  -יתרונות וחסרונות של כל גישה.

•

הטיפול הסיני בחולה סרטן המטופל מערבית – רפואה אינטגרטיבית
 oהטיפולים המערביים השונים והשפעתם מבחינה סינית:
ניתוחים ,רדיותרפיה (הקרנות) ,כימותרפיה ,תרופות הורמונליות וביולוגיות
 oתפקיד הרפואה הסינית כאשר מטפלים בחולים המטופלים מערבית.
 oסוגי הבעיות בהן הדיקור הסיני מטפל בהצלחה.
 oשלבי הטיפול השונים במחלה ,מבחינת הרפואה הסינית.
 oקונטרה אינדיקציות לדיקור בחולי סרטן.
 oמבוא לקריאת תיק מטופל  /סיכום אישפוז.

•

הסרטן בראי הרפואה הסינית
 oסקירה היסטורית – כולל טקסטים מהמקורות.
 oאטיולוגיה סינית לסרטן.
 oפתולוגיה.
 oהטיפול בסרטן על ידי הדיקור הסיני.
 oהנסיון למנוע ממחלת הסרטן לשוב.

•

סדנת דיקור סיני להקלה על כאב במטופלי אונקולוגיה – סרטן (את הסדנא ניתן ללמוד גם בנפרד)
 oאטיולוגיה סינית ומערבית לכאב במטופלים אונקולוגים.
 oהטיפול בכאב על ידי דיקור (כולל הסבר מעמיק על טכניקת .) PUSH & PULL
 oפרטים נוספים ניתן לראות בדף הסדנא באתר – www.yoadyaron.co.il

