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 Æעוסק אילן במתן טפולים והכשרת מטפלים בדיקור ±π∏≥ משנת Æאילן הורוביץ¨ מהמטפלים הראשונים שהביאו את הרפואה הסינית לישראל™
אצל  דיקור  טיפולי  השפעת  על  ברזילי®  מביה¢ח  חי  אמיל  ד¢ר  ©עם  במחקר  השתתף  ובריאות¨  סינית  ברפואה  העוסקים  ספרים  כתב שבעה 
הסובלים מתסמונת תעוקתית יציבה והכשיר אלפי מטפלים בתחוםÆ הוא מלמד בבית הספר הירושלמי לרפואה סינית אותו יסד¨ שם הוא מקנה 

 Æלתלמידיו את ניסיונו הקליני ומעצב דורות של מטפלים בעלי גישה חדשנית ושונה ממה שאנו מורגלים לראות

הסיני  המורה  של  תלמידו  אילן¨ 
ד¢ר  בבוסטון¨  שפעל  הידוע¨ 
אינו  דרכו¨  וממשיך  סו  יאו  טין 
שלו  האמת  את  מלומר  מהסס 
אמונות  הרבה  ¢יש  ולעניין∫  ישר 
 Æהסינית לרפואה  שחדרו  טפלות 
יש צורך חיוני לברור את העיקר 
מהטפלÆ זה העיקרון החשוב אותו 
העבודה  שיטת   Æמורי לי  היקנו 
נתונים  על  מתבססת  שלנו 
ולא  מוכחת  קלינית  ומציאות 
על אמונות טפלותÆ מטפל צריך 
להיות מצוי בתהליך מתמיד של 
שינוי והתנערות מאמונות ושיטות 
 Æעצמן את  הוכיחו  שלא  טיפול 
על  לשמור  חשוב  זאת  עם  יחד 

Æ¢פתיחות לרעיונות חדשים

גישתו הייחודית של אילן אינה מקובלת על 
 Æ¢אלה הדבקים ב¢מסורת הרפואה הסינית
הפונים  מספר  וגדל  הולך  זאת¨  למרות 
¢בשנים   Æשיטתו את  ללמוד  במטרה  אליו 
האחרונות עולה אחוז התלמידים המגיעים 
הם   Æופיזיותרפיסטים אחיות  מקרב  אלי 
בשילוב  הגלומות  האפשרויות  את  מגלים 
הרפואה הסינית בטיפול במצבים שקשה 
 Æהמקובלות בדרכים  אתם  להתמודד 
שתן  להטלת  תכוף  צורך  כגון  מצבים 

רחם¨  צניחת  הריון¨  בקליטת  קושי  בלילה¨ 
הפרעות טרום מחזור¨ דימומים¨ מגוון נרחב 
של בעיות כאב ועוד¨ יכולות למצוא הקלה 

   Æמשמעותית בעזרת הטיפולים הללו

ילדים   ßמח אחראית  אחות  רוזן¨  רותי 
אילן  של  בגישה  ¢המיוחד  מאיר∫  בבי¢ח 
 Æחוייתית בצורה  מתנהל  שהלימוד  הוא 
בפתיחות  שאלות  לשאול  אפשרות  יש 
כמובן  דבר  כל  לקבל  לא  בסדר  ושזה 
מאליוÆ נוכחתי שיש ביכולת השיטה לסייע 

Æ¢בטיפולי פוריות
ארזי  רוזי  לתינוקות¢¨  ¢הלוחשות 
מוסמכות¨  מילדות  צור¨  ורותי 
טבעית  ללידה  בית  מפעילות 
רכשנו  אותו  ¢הידע  בפוריה∫ 
בקורס נתן לנו עוד כלים יעילים 
זירוז  העובר¨  הפיכת  בעבודה∫ 
ושיקום  בטחורים  טיפולים  לידה 

Æ¢הגוף לאחר הלידה

מוסמכת  אחות  פרחי¨  לאה 
אסותא  מביה¢ח  ראשון  תואר 
אורטופדיה≠נוירו≠כירורגיה®∫   ßמח©
המקצועות  שני  בין  ¢השילוב 
תרמו לרווחה גופנית ונפשית של 
 Æכאב הפגת  כדי  תוך  המטופל 
חזון  למימוש  הגדול  הסיפוק  זהו 

 Æ¢המקצוע שלי

ויליאם סירחאן¨ אח מביה¢ח שער מנשה∫ 
שנים  ארבע  שטופל  רחם  ¢צניחת 
בשיטות ¢המקובלות¢ ללא הצלחה¨ החל 
להשתפר באופן משמעותי לאחר סדרה 
קצרה של טיפולים¢Æ ויליאם¨ מסכים עם 
הגישה הנילמדת שאין לשלב את טיפולי 
הדיקור אצל חולי נפשÆ ¢מה שמצא  חן 
והאחראית  הזהירה  הגישה  היא  בעיני 

 Æ¢הנלמדת בקורס

בשנים האחרונות עולה אחוז האחיות המצטרפות ללימודי רפואה סינית

שילובה של הרפואה הסינית במערכת הבריאות המודרנית חושפת את הציבור למגוון רחב של אפשרויות 
טיפול ודרכי התמודדות עם מצבים בריאותיים מטרידיםÆ ¢אנו מרבים לשמוע את המושג ßרפואה 
סינית מסורתיתß¢ מסביר אילן הורוביץ™ ¢ברפואה אין מקום למסורת¨ עליה להיות מותאמת לתקופה 

¢Æרפואה מכל סוג¨ חייבת להמצא בתהליך תמידי של שינויים והתחדשות Æולצורכי המטופלים


