
 

 

   2022סילבוס קורס אבחנות מתקדמות 

Advance Diagnosis & Treatment  
(Nan Jing & Shang Han Lun style)  

 

 פתיחת הקורס :   

   'ב מפגשים בימי 16 

   9:00-13:30 בין השעות

 & Shang Han  Lunע"פ תורות ה    בפורמולות ודרכי טיפול    Nan Jingעל פי תורת ה   אבחנה וטיפולבקורס זה ילמדו תכנים של  

Kampo  . 

זהו  ( , Nan Jing, Shang Han Lun, Kampoמסדרה התמחות בשיטת אבחנה וטיפול )ע"פ  הקורס הראשון -אחלק   אבחנות קורס 

וחלק   קליני.  קורס שכבות  וששת  אלמנטים  חמשת  ע"פ  בטן  אבחנות  על  במיוחד  )בטן(.   ליבה  אבחנות  על  הוא  בו  שהדגש 

. הקורס שנתי הכולל גם את אבחנת וטיפול בגב, דיקור  דיקור תזונה ושימוש בפורמולותהמיוחדים. הקורס משלב  יםימהמרידיאנ

 אוזן ע"פ אותה שיטה ושימוש בנקודת אקסטרה. הקורס זה שם דגש על בעיות / מחלות פנימיות.  

.  וששת השכבות  מיוחדים וחמשת אלמנטיםשמונת הבדגש על    םעוסק בדרכי אבחנה וטיפול במרידיאניי  -קורס אבחנות חלק ב 

. גם קורס  שלד שריריםמאחר והקורס הראשון עוסק בליבה )אבחנת בטן ובעיקר מחלות פנימיות( קורס זה שם דגש על בעיות  

 זה משלב דיקור ושימוש בפורמולות.

זו פותחה לאחר "הולדת" ה   שיטת הטיפול של ה    כחלק משיטת חמשת האלמנטים, שממנה התפתחו מרבית  Nei Jingשיטה 

TCM    ורפואה יפנית. בשונהNei Jing    ה-  Nan Jing    .הקלאסי שם את הדגש על אבחנות גוף, בעיקר בטן, בהצלבה עם דופק ולשון

נוספות כמו שמונת    Nan Jingעם השנים ה   המיוחדים, ששת השכבות    םהמרידיאנייהוסיף לתוכו את דרכי האבחנה והטיפול 

זו   את  שמה את הדגש על אבחנות גוף ופחות תשאול. השיטה קלה ללימוד ויישום.    Advance Nan Jing)בדיקור( ועוד. שיטה 

 השיטה דרור למד במזרח בקליניקה המשלבת את שלושת הכלים ברפואה הסינית, תזונה, פורמולות ודיקור. 

  

# Subject Datils  Date  

PDF The history of diagnosis  • The influence of Nei Jing, Nan Jing and Shang hun 
lun on to day diagnosis in the TCM.  

 

1 Making a diagnosis part 1 • The 6 levels anatomical location and theory.  

• Qi Xue and Fluids, Kampo theory.  

• Body types: condition and constitution.  

 

2 Making a diagnosis part 2 • 3 source of Qi and the confirmation system.  

• Questioning the patient.  

• Fever vs Chills. Excess vs Deficiency. Zheng vs Sho.  

 

3 Nan jing abdominal diagnosis  • Basic abdominal diagnosis.  

• 5 elements locations classic and modern.  

• Core & meridian diagnosis.  

• General abd’ diagnosis: tension, tightness, 
pulsation...  

 

Acupuncture  

4 SubCardiac  region / Fire part # 1  • Heart & Pericardium (5E).   



 

• Ren mai & Yin wei (8E).  

• ACP treatment protocol.  

5 SubCardiac  region / Fire part # 2 • Diagnosis & treatment practice.  

6 Epigastrium region / Earth ST   • Stomach & LI / LU meridians (5E).  

• Yin wei & Chong influence (8E).  

• Yang ming layer ( 6C) 

• ACP treatment protocols.  

 

• Diagnosis & treatment practice.  

Navel region / Earth SP  • Spleen (5E) 

• Chong mai (8E).  

• ACP treatment protocol.  

 

• Diagnosis & treatment practice.  

7 Lower abd’ Water / KID part # 1  • Kidney & Bladder (5E).  

• Yang qiao, Yin qiao (8E).  

• Shao yin foot (C6).  

• ACP treatment protocol.  

 

8 Lower abd’ Water / KID part # 2 • Diagnosis & treatment practice.  

9 Left abd’ / Wood  Liver part # 1  • Liver meridian (5E).  

• Yang wei, Dai mai (8E).  

• Shao yang (6C).  

• ACP treatment protocol. 

 

10 Left abd’ / Wood  Liver part # 2 • Diagnosis & treatment practice.  

11 Right abd’ / Metal  Lung  • Lung & Large intestine (5E).  

• Tai yin (6C).  

• ACP treatment protocol. 

 

• Diagnosis & treatment practice.  

12 Overall practice  • Point location. Point combination  

• Diagnosis and treatment.  

• Points stimulation  

• ACP treatment strategy.  

 

PDF Tongue diagnosis  • Exemption and practice, in relation to the diagnosis system.  
External lecture and PDF 

Formulas  

13 Kampo abdominal diagnosis  • Shang hun lun approach of basic abdominal 
diagnosis. 

• Abdominal types.   

 

14 SubCardiac,  H & PC formulas • Cardiovascular disorders. Chest and neck 
disorders  

• Mental disorders  

 

15 Epigastric, ST formula’s part # 1 • Yang ming. Tai yin.  

• Huang lian tree. Ban xia tree. Gan jiang tree.  

• Digestive system.  

 

16 Epigastric, ST formula’s part # 2 • Upper GIT disorders.  

• Accumulation vs stagnation conditions 

 

17 Navel SP formulas  • Lower GIT disorders  

• Ren shen tree.  

• Mental, depression disorder.  

 

18 Lower abdomen K formulas  • Shao yin condition.  

• Fu zi tree.  

• Endocrine system.  

• Elderly disorders. Metabolic disorders. 

 



 

19 R Subcostal & lower abd’ LIV 
formulas  

• Shao yang formulas.  

• Chai hu tree. Dang gui tree.  

• Hepatic disorders. Blood disorders. Urogenital 
disorders. Stress disorders.    

 

20 L Lower abd’ LU formulas • Tai yang formulas.  

• Da huang tree. Huang qi tree. 

• Immune system.   

• Intestinal disorders. Infections disease. 
Respiratory disorders.   

 

21 Practice # 2 • Student only diagnosis & treatment practice.  

• Treatment strategy  

• Q & A.  

 

22 Practice # 3 • Q & A. 1st hour.  

• Patients time  

• Case analysis last  hour.  

 

23 Practice # 3 • Q & A. 1st hour.  

• Patients time  

• Case analysis last  hour. 

 

24  Back diagnosis  
Part # 1  

• Nan Jing diagnosis and treatment (5e).  

• 6 layers diagnosis and treatment.  

• Constitutional and condition of back diagnosis.  

 

25 Back diagnosis  
Part # 2 

• Diagnosis & treatment practice.  
  

 

26 Micro systems part # 1 • Navel diagnosis and treatment  

• Ear diagnosis and treatment part # 1  

 

27 Micro systems part # 2 • Ear diagnosis and treatment part # 2  

28 Clinical practice  • Making a diagnosis.  

• Treatment strategy.  

• Formulas dosage.   

 

 

 

 הנושאים הבאים: במהלך הקורס ילמדו גם  

 . Advance Nan Jingששמות דגש על אבחנות בטן וגוף ע"פ שיטת טיפול של ה  טכניקות דיקור סיני וסטימולציה ●
 המתאימים לבעיות שילמדו.  תוספי תזונה ●
 בשילוב עם נקודות קלאסיות.    EXTRAנקודות שימוש ב ●
 : האם מתחילים בדיקור פוסטריורי או אנטריורי. גפיים או מרכז הגוף. תדירות טיפולים.  אסטרטגיות טיפוליות ●
 את מה שנלמד במהלך הקורס.  ניישםבשני המפגשים האחרונים נטפל במטופלים וכך  ●

  אסיסטנטים לעזרה.  2בשלב זה של הקורס יהיו נוכחים               
 

 הכוללת את כל החומר מסודר כולל איורים וטבלאות מפורטות.    חוברת קורסכל סטודנט מקבל              
קבוצת יעוץ / תמיכה ולימוד ובוואספ ופיסבוק, וקבוצות לימוד והשערה של הבוגרים המנוסים  ל בוגרי הקורס יוכלו להצטרף ●

 יותר.  
 בוגרי הקורס מוזמנים להיות אסיסטנטים בקליניקה של דרור ובכך להיחשף למספר רב של טיפולים ע"פ אותה שיטה.  ●

 במהלך השנה ניתן להצטרף לימי עיון אותם מעביר דרור או מרצים אחרים / בוגרי הקורס בת"א בנושאים ספציפיים.   ●

 

 : להרשמה

 

   052-3659000ניתן ליצור קשר עם מיטל פרץ בטלפון 

 meitimeiti@gmail.comאו במייל 

 Mohadeb.com@gmail.comוליידע במייל ל 

 



 
 : תשלום

 ש"ח 13000עלות הקורס הינה 

 ש"ח 12000עלות הקורס הינה   1.10.20בהרשמה מוקדמת עד

 תשלומים ללא ריבית.  12ניתן לחלק את התשלום עד 

 

 

 


