כנס מקצועי ומפגש חברים  -חורף 2017

צמחי מרפא ומחלות מעי דלקתיות
יתקיים ביום ג' ,14/02/17 ,י"ח בשבט ,התשע"ז
במרכז דוהל ,תל אביב ,רח' התקווה  ,76תל-אביב
סדר יום
08:00 – 09:00
09:00 – 09:20

כינוס והרשמה
ברכות ודברי פתיחה
ד"ר מינה פארן ( ,)PhDנשיאת העמותה
מר פרץ גן ( ,)M.Agיו"ר הוועד המנהל

מושב א'
מנחה :גב' לאה לשם ( .)M.A., N.D., Cl.H, MIHAנטורופטית והרבליסטית קלינית .מנהלת מגמת תזונה
טבעית ומנהלת-עמיתה של ביה"ס לרפואה טבעית ,מכללת רידמן
09:20 – 09:45

מחלות מעיים נפוצות והטיפול בהן מנקודת ראותה של רפואת הצמחים
ד"ר ארנה לוין ( .)MDרופאת משפחה ומטפלת ברפואה סינית
טיפול צמחי בדלקת המעי "קרוהן"
ד"ר מאיר וינקלר ( .)MDמומחה ברפואה פנימית וצמחי מרפא ,מדיסנטר
פטריות מרפא :חידושים בתמיכה במחלות מעי דלקתיות
ד"ר אסתר גלילי ( .)MDרופאת משפחה ב"מכבי שירותי בריאות" ובקליניקה פרטית ,יועצת
לחברת מיקוליביה
דיון בהשתתפות המנחה והמרצים של המושב הראשון

10:55 – 11:25

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

09:45 – 10:10
10:10 – 10:35

10:35 – 10:55

מושב ב'
מנחה :פרופ' זהרה יניב בכרך ( ,)PhDלשעבר יו"ר העמותה ,חוקרת בכירה בדימוס במכון וולקני
11:25 – 11:50
11:50 – 12:15

12:15 – 12:40
12:40 – 13:00

לקבל את השפע – הדרך התזונתית לטפל בקיבה ובמעי הגס
מר אייל שפרינגר ( .)Dip.Ac.Cl.Hbמטפל ברפואה סינית ,המרכז לרפואה מסורתית
האם אני מעכל? אבחון מערכת העיכול על פי האיורוודה והתאמת תזונה אישית
ד"ר ערן מגון ( .)MDרופא ,מומחה לאיורוודה ,המרכז הישראלי לאיורוודה ,מנהל רפואי
במכבי טבעי
צמחי מרפא לבריאות מערכת העיכול על פי הרפואה האנטרופוסופית
ד"ר ליאורה אוריאל ( .)MDרופאת משפחה ורופאה פנימית
דיון בהשתתפות המנחה והמרצים של המושב השני

13:00 – 14:00

ארוחת צהריים טבעונית וטעימה

מושב ג'
מנחה :גב' מיכל קירש ( ,)RH(AHG), Cl.H, MIHAנטורופטית והרבליסטת קלינית ,מנהלת מגמת צמחי
מרפא בקמפוס ברושים ,יו"ר איגוד ההרבליסטים הקליניים של עיל"ם
14:00 – 14:25

מזונות פונקציונאליים לשמירה על בריאות מערכת העיכול
ד"ר יוסי שבח ( .)PhD, RNa, MIHAנטורופת והרבליסט .מנהל המרכז וביה"ס לתזונה
פונקציונלית
פתרונות רפואיים לטיפול בדלקות מעיים :מקורות לאדינו בראי המדע המודרני
גב' מירה כהן שטרקמן ( .)N.D., Cl.H, MIHAנטורופטית והרבליסטית קלינית .ראש תחום
נטורופתיה ,מכון ווינגייט
פעילות אנטי-מיקרוביאלית של צמחי מרפא נבחרים נגד הליקובקטר פילורי
ד"ר ג'ריס ג'דעון ( .)PhDמכון אגודת הגליל למחקר יישומי ,שפרעם
דיון בהשתתפות המנחה והמרצים של המושב השלישי

15:35 – 16:20

אסיפת חברים שנתית של העמותה
דו"ח הוועד המנהל ,דו"ח וועדת הביקורת ,דיון

14:25 – 14:50

14:50 – 15:15
15:15 – 15:35

לרכישת כרטיסים לכנס באמצעות כרטיס אשראי
להרשמה טלפונית :יפה ( 050-5269106בשעות )9:00-18:00
אם אין מענה נא להשאיר הודעה כתובה

הרשמה לעמותה ולאיגוד מקנה הנחות בכנסים ,השתלמויות ,ימי עיון וסיורים ,הנחה בביטוח
למטפלים והטבות ייחודיות למצטרפים ולמחדשים הרשמה!
להצטרפות לעמותה הישראלית לצמחי מרפא/איגוד ההרבליסטים הקישו כאן

במהלך הכנס תתקיים תצוגה ומכירת מגוון גדול של מוצרים צמחיים

להתראות בכנס!

