Kiinalaisen lääketieteen 3‐vuotinen peruskoulutus
(lähiopetusta 66 päivää, itsenäistä opiskelua 600 tuntia, vähintään 300 kirjattua harjoitushoitoa)
Aika: 19.8.2016 – toukokuu 2019 (pe klo 14–19, la 9–17, su 8–15)
Koulutuspäivät syksy 2016: 19.–21.8., 16.–18.9., 14.–16.10. ja 18.–20.11.
Kevät–syksy 2017: kahdeksan 3‐päiväistä jaksoa
Kevät–syksy 2018: seitsemän 3‐päiväistä jaksoa
Kevät 2019: kolme 3‐päiväistä jaksoa
Päivämäärät vahvistetaan hyvissä ajoin!
Paikka
Pohjois‐Karjalan opisto, Niittylahdentie 297, 82220 Niittylahti
Kohderyhmä
Fysioterapeutit, hierojat, sairaanhoitajat ym. hoitoalan ammattilaiset, jotka haluavat lisätyökaluja
ammattiinsa. Sopii myös kaikille itsensä kehittämisestä ja hoitamisesta kiinnostuneille.
Osallistujan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Koulutukseen otetaan maksimissaan 28 osanottajaa.
Tavoite ja menetelmät
Tavoitteena koulutuksessa on se, että osallistujalla on mahdollisuus oppia itsensä lisäksi hoitamaan
myös muita hoidon tarvitsijoita asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti kiinalaisen lääketieteen
perusperiaatteiden ja hoitomuotojen mukaisesti.
Opiskelumateriaali
Perusopinnot suoritetaan kouluttajan antaman materiaalin tuella ja muistiinpanoja tekemällä.
Koulutuksessa ei käytetä mitään oppikirjaa. Kouluttaja esittelee koulutuksen aikana tarjolla olevia
sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä lähdeteoksia kuin myös tiedossaan olevia sovelluksia
teknisiin laitteisiin.
Kouluttaja
Täydentävien hoitomuotojen kouluttaja, fysioterapeutti Riitta Koskivirta
Maksut
7590 € (115 €/päivä), sis. opetuksen ja materiaalit
Koulutusmaksu tulee maksaa erissä jokaisen 3‐päiväisen koulutusjakson jälkeen (jakson hinta 345 €).
Neuvottelemme tarvittaessa myös muista maksuaikatauluista.
Ilmoittautumiset 31.7.2016 mennessä:
 www.pkky.fi/kesayliopisto olevalla lomakkeella
 Lähetämme ennakkomaksun (400 €) heti ilmoittautumisen saavuttua ja osanotto vahvistuu
laskun maksamisen jälkeen. Ennakkomaksut hyvitetään viimeisessä maksuerässä.
llmoittautumalla sitoudut kolme vuotta kestävään projektiin. Jos joudut olemaan poissa
koulutusviikonlopusta tulee sinun itse päivittää puuttuva opiskelumateriaali. Poissaoloja ei voida
hyvittää hinnassa.

Opintojen sisältö
Käsitteisiin tutustuminen
Yin/Yang
Viisi elementtiä
Elämän Perusaineet
Zangfu
Meridiaanit
Pisteet
Etiologia
Patologia
Diagnosointi
Syndroomat

Terapeuttiset menetelmät
Akupunktio
Meridiaanivenytykset
Läsnäolon harjoitteita
Akupainanta
Meridiaanihieronta jalkateriin
Koko kehon meridiaanihieronta
Moksaus
Mikrokuppaus
Imukuppihieronta
Lämpöpakkaukset ja yrttipakkaukset
Guasha
Akuvasarointi
Lämpölaastarien käyttö hoidon tukena
Ravinto ja suomalaiset yrtit
Kommunikointi asiakastyössä
Kosmeettinen akupunktio
Korvan kautta hoitaminen ilman neuloja

Lisätietoja:
 Riitta Koskivirta, puh. 050 595 0139, info@koskivirta.fi, www.koskivirta.fi
 Pohjois‐Karjalan kesäyliopisto, puh. 0500 452 221, lisbe.svahn@pkky.fi

Peruutusehdot: Mikäli asiakas peruu osallistumisen ilmoittautumisajan jälkeen, veloitamme koko koulutusmaksun (ellei
peruutus tapahdu pakottavasta syystä). Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen, jo maksettuja maksuja ei palauteta.
Jos koulutus peruuntuu esimerkiksi kouluttajalle tulleen pakottavan esteen vuoksi, kesäyliopisto ei vastaa asiakkaalle
mahdollisesti koituneista/koituvista ylimääräisistä kustannuksista/vahingoista.

