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  מציג:ס חן חיים נחמיא

  
   "קדטיפול ממו"

  פתולוגיות של בלוטת התריסב
  - סיליבוס מפורט -

  

  

 (פתיחה) בלוטת התריס
  רקע כללי, תפקודים, והקשר ל"סינדרום מחלות ההתשה"

  מחקרים עדכניים /אנרגטיקה ורפואה מסורתית 
  
  

 תת פעילות של בלוטת התריס
(Hypothyroidism)  

  
  רפואיכללי ורקע 

  וקליניקה, שיטות אבחון, אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה, סימפטומים 
  לים בממסד הרפואי, פרוגנוזהבמבדלת, טיפולים מקו אבחנה

  
  אדרנל –תריס  –ופיזה כחלק מציר היפ תריס תת פעילות

  חסר או עודף יוד?בים של מצ

  )Hashimoto’s Thyroiditis( ת ההשימוטולפוליות במחאסטרטגיות טי
  של מערכות הסטרס ציר ההורמונאליק היוד והקשר לניים בנוגע למשכמחקרים עד

  
  לדיוק מקסימאלי של הטיפול: דרומיםינלסחלוקה אנרגטיקה ו

  .ה / תקיעות דם / ליחהנציהתשה / חולשת כליות / סטגקור / -חום
  )על פי הלשוןאבחון מפתח סימפטומים קליניים ו(כולל 

  תזונה טיפולית לכל סינדרום /פורמולות מוכנות  /עיקריים צמחי מרפא 
  

תריסית לטיפול בתת פעילות כנייםתזונתיים עדעקרונות   
  יות / ניעי דם / תזונה לשחרור סטגנצומ מזונות מפזרי ליחה

  מזונות אולטימטיביים לשיקום מערכות הסטרס וההתשה
  

  טיפול טבעי ביחד עם אלטרוקסין
  כן / לא / למה לא? למי ומתי?

   

https://www.chnahmias.com/thyroidworkshop
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  ריון, ההנקה ותקופת גיל המעבר.יבמהלך הההטיפול 
  ריון והגנה מקסימאלית לעוברישימור ה

  טיפול משולב בתת פעילות יחד עם חיזוק היולדת

  פעילות המופיעה יחד עם גלי חוםטיפול משולב בתת 
  
  וגם:

  מדוע לא ניתן להסתמך על "תזונת הגויטרוגנים" 
  ?ומהם העקרונות התזונתיים הקריטיים להצלחת הטיפול בבעיה

  

  ות יוד, מה אומרים המחקרים האחרונים על הטיפול עם אצות המכיל
  ?ועד כמה הם מנפצים את כל מה שידענו

  

  
  פעילות יתר של בלוטת התריס

Hyperthyroidism)(  
  

  רפואיכללי ורקע 
  וקליניקה, שיטות אבחון, אפידמיולוגיה, אטיולוגיה, פתופיזיולוגיה, סימפטומים 

  לים בממסד הרפואי, פרוגנוזהבמבדלת, טיפולים מקו אבחנה
  

  קטיבילהתחמק מאימת היוד הרדיוא דרכים

  כנייםמחקרים עד
  

 אנרגטיקה וחלוקה לסינדרומים לדיוק מקסימאלי של הטיפול:
  לב –כבד  על הציר "פקק הרגשות"מכחלק היפרתירואיד 
  גאנן ועלייתו של היחולשתו של הייעל 

  ?"יקרחום "מי אתה 

  ההתשסטגנציה / חוסר יין / / חום ולחות /  סיתתרי הצטברות של ליחה
  (כולל מפתח סימפטומים קליניים ואבחון על פי הלשון)

  
  תזונה טיפולית לכל סינדרום /פורמולות מוכנות  /עיקריים צמחי מרפא 

  
  של התריס פעילותעודף לטיפול ב כנייםתזונתיים עדעקרונות 

  מחזקי יין /ת מזונות מזיני לב / משחררי סטגנציו
  

  תקופת גיל המעברבו לאחר הלידהפעילות  עודףהטיפול ב
  רדתי / בעיות שינהבשילוב עם טיפול אנטי ח

  המופיעה יחד עם גלי חום פעילות יתרבטיפול משולב 
  

   

https://www.chnahmias.com/thyroidworkshop


 צליחבע"ה נעשה ונ

 

  
  

  גויטרים
  אצל מי זה מופיע ולמה?

  חסר יוד אועודף /  דרומים של לחות וסטגנציהוהקשר לסינ הטיפול השלם

  תזונה טיפולית / עיקריים / פורמולות מוכנות לדוגמא צמחי מרפא
  
  

  סדנה לומדים:ב
  נט ותבניות מוכנות של פורמולות בנייה של פורמולות צמחים, פורמולות פט

  צמחים ספציפיות, מתכונים רפואיים ייחודיים, אלמנטים טיפוליים משלימים, 

  בנייה של תכניות טיפוליות רב שלביות ועוד.
  

  כל משתתף יוצא עם פרוטוקול טיפולי מוכן ביד לעל פתולוגיה!

  וכיוב'.הפרוטוקולים הללו כוללים צמחי מרפא, תזונה, תוספים ספציפיים, 
  

  הסטודנטים מקבלים למייל את המצגות / מערכי השיעור 

  שמות הצמחים, הפורמולות וכו'. עם כל החומר הכתוב,
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