יוני  2015ידיעון האגודה

עדכונים
מטפלים יקרים ,ישיבת וועד נוספת התקיימה ב  15/6/15ואנחנו מעלים הילוך!
להלן הנושאים וההחלטות שהועלו בישיבה.
בתחילת הישיבה חברי ועד קיבלו תוכנית עבודה של הועד לשנים .2015-2016

כנס האגודה השנתי 2015
השנה נושא הכנס הוא" :הטיפול במחלות מערכת העיכול והכבד"
תאריך26.11.2015 :
ועדה מקצועית :יוסי מורגנשטרן וקארין קידר
מיקום :מרכז רבין
ועדת הכנסים עובדת על הלו"ז הכנות לכנס ,פגישת חברי ועדת הכנסים צריכה להתקיים תוך שבועיים מיום
הישיבה .פרטים ופתיחת ההרשמה בקרוב.....

אתר חדש לאגודה!!!
נבדקו מספר הצעות מחיר לבנייה וקידום האתר החדש של האגודה.
יש פלטפורמות עם קוד סגור ופתוח .לכל אחד יש יתרונות וחסרונות שהוצגו ע"י שחר נחום.
לאחר הצבעה הוחלט על הקמת אתר בקוד סגור.

מבחן הסמכה 2015
המבחן נמצא בתהליך כתיבה .מפרט  TCMותקנון מוכנים.
הרשמה למבחן תפתח ב  1.7.2015עד לתאריך ) 1.9.2015בגלל החגים( וכפוף לבדיקה מול בתי הספר.
בישיבה הבאה יעלו להצבעה פתרונות שונים לבוגרים מ 2008-שלא נבחנו במבחן הסמכה.

תוכנית המדריכים
תוכנית המדריכים ממשיכה להתקדם ,בחודש שעבר נערכה עוד פגישה בין משתתפים בעבודה על התוכנית )
גיא קארו סיגל ואסף מור(.
פגישה נוספת צריכה להתקיים תוף שבועיים מיום הישיבה.

ועדת מתנדבים
לאגודה דרושים מתנדבים בתחומים:

.1
.2
.3

עיתונאי אגודה  -התפקיד לתעד ולפרסם לקהל עדכונים על הפעילות באגודה.
צייד הטבות – מתנדב שיחפש ויבדוק את ההטבות לחברי האגודה.
כחלק מהפיקוח על הרמה המקצועית ,קיימת וועדת הבקרה על בתי הספר המיישמת את מסמך ההכרה
ע"י בדק אחת לשנה בבתי הספר המוכרים .אם אתם חושבים שפיקוח הוא אלמנט חשוב במערכת
מקצועית ,אם אתם יסודיים ,מחפשים תמיד להגיע לתוצאה המדוייקת ביותר והכי חשוב  -יודעים לעשות
הכל עם חיוך ובנעימות ,מקומכם בוועדה זו.

קול קורא להגשת תקצירים לכנס האגודה
בתאריך ה 26.11.2015 -יום חמישי  ,יתקיים הכנס השנתי של האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי .
הכנס יחל בשעה  09:00בבוקר עד השעה  17:30אחה"צ ,ב'מרכז יצחק רבין' ,רחוב חיים לבנון  ,8רמת אביב ,תל
אביב.
תוכנית הכנס ולוח הזמנים יפורסמו בהמשך .
השנה נעסוק בהיבטים השונים שנוגעים ב טיפול ב מחלות מערכת העיכול והכבד  ,מהנושאים הבולטים
והמגוונים של העולם המודרני.
במסגרת הכנס נציג דרכים וטכניקות שונות מהרפואה הסינית ,לטיפול במחלות כרוניות של מערכת
העיכול ,פתולוגיות נפוצות וסינדרומים סינים אופייניים.
בדומה לשנה שעברה ולאור המשובים החיוביים שקיבלנו נערוך גם השנה את הכנס בשני חלקים .בחלק הראשון
נעביר הרצאות פרונטליות באולם הגדול ובחלק השני נקיים במפגשים יותר קטנים סדנאות בהן נציג טכניקות
מעשיות ,כך שהמטפלים יחוו השתתפות פעילה ויקבלו כלים חדשים לשימוש מיידי בקליניקה.
משך כל הרצאה כשעה עד שעה וחצי
משך כל סדנא כשלוש שעות
מטרות הכנס:
א .שיתוף ידע וניסיון קליני ביישומי רפואה משלימה לטיפול במערכת העיכול והכבד.
ב .שיתוף ידע שנצבר בארץ ובעולם לשילוב של רפואה משלימה במערכות בריאות שונות כמו בתי חולים וקופות
חולים.
ג .פיתוח מיומנויות טיפוליות וכלים טיפוליים חדשים.
קהל יעד:
מטפלים ותלמידים לרפואה סינית ובעלי מקצועות רפואה משלימה בתחומים אחרים  -נטורופטים ,מטפלי שיאצו
וטווינה ,רופאים  ,MDסטודנטים לרפואה סינית.
נשמח לקבל הצעות להרצאות ולסדנאות על ידי מטפלים מהתחומים השונים )כולל הרצאות על תזונה,
צמחי מרפא ,שיאצו ,טווינה וכו( .ההרצאות צריכות להיות בנושא הטיפול במחלות מערכת העיכול
והכבד.
מתוך התקצירים ,תבחר ועדה בלתי תלויה בהרצאות המתאימות כדי ליצור חתך רחב מגוון ומעניין לכנס זה.
המעוניינים להרצות בכנס מוזמנים לשלוח את תקציר ההרצאה יחד עם קורות חיים
למייל olga@tcmisrael.org.il

עד לתאריך 15.08.2015

שימו לב ,רק חברי האגודה רשומים רשאים להרצות בכנס.
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה,
בברכה
ועדת הכנסים
ועד האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי

www.tcmisrael.org.il

