Diplom givende Studietur til TCM Hospitalet i Beijing
Studie ophold/vedligeholdelses uddannelse på
Beijing Hospital of Traditionel Chines Medicine
Et ophold på TCM hospitalet er din mulighed for, at komme i ”mesterlærer”
hos de forskellige akupunktur læger. Du vil være med ved modtagelse af patienter, diagnosticering og behandling. Lægerne er specialister inden for hver
deres område. Hele ugen igennem går vi rundt på de forskellige afdelinger
hvor du også vil opleve de mange forskellige stik teknikker b.la. ”fire needles”.
Alle behandlingerne er ambulante, folk kommer og går som på en almindelig
skadestue, derfor vil vi udover det faste program, opleve behandling af andre
sygdomme, som vi af gode grunde ikke kan forudsige. Efter frokost er der
undervisning i teori lokalet . Undervisningen består af de forskellige cases og
behandlingen heraf.
I april er følgende på programmet: Behandling af
slagtilfælde, hovedpine, depression, søvnforstyrrelser,
ryg, albue og skulder problemer, føleforstyrrelser, diskusprolaps, barnløshed, ”fire needles” og slagtilfælde.

Oktober 2013

Pris 6.900 kr. For 14 dage
10. dages undervisning
Aftensmad på ankomst dagen
Bus til den kinesiske mur
Eks. flybillet
Dato

19. oktober til 2. november

Tilmelding
Scandinavian College
of Acupuncture
Senest: 1.juli 2013
Priserne er Excl. Fly og hotel
se info.

Hvad opnår du på opholdet
Udover at det er lærerige og interessante, at se hvordan kinesiske læger bruger deres gamle visdom, er vi heldige at få overbragt
mange års praktisk arbejdserfaring. Og så er det spændende at se den kinesiske kultur og opleve de gamle hutomér hvor du får en fornemmelse af hele
baggrunden for TCM med de gamle apoteker, der dufter langt væk af urter.
TCM hospitalet i Beijing har både universitet og forsknings afdeling.
Afdelingen for akupunktur og moxibution har videre udviklet systemer til
behandling af almindelige og hyppigt forekommende sygdomme. og opført specielafdelingen for mentale og følelsesmæssige forstyrrelser.
Som de selv skriver, er fordelene ved behandlingerne indlysende .

Scandinavian College of Acupuncture, Gasværksvej 17, 1656 København V, tlf. 33261393. mail.: info@doin.dk

Spørgsmål og information
Hvem kan tage med?


Akupunktører og akupunktur studerende der er på sidste år

Kan jeg tage nogen med?


Ja—du er velkommen til at tage ven/familie med, vi hjælper gerne med at reserveret værelser, tæt på hospitalet.

Hvordan gør jeg?


Send din tilmelding via e-mail, eller på vedlagte tilmeldings blanket. (download)



Herefter modtager du en bekræftelse og nærmere information.
Hotel information:
Vi har erfaring med flere at de nærliggende hoteller. Som ”ping an fu” og ”qin lan
placa” og Swissotel”. Udover dem findes et utal af billige hoteller lige i nærheden
af hospitalet. Vi har oftest boet på ”ping an fu” som har en vidunderlig placering
omgivet af et autentisk Beijing kvarter, og ligger tæt på både metroen og Hospitalet. Værelserne har en god størrelse, er meget komfortable og velforsynede med
gratis jasmin te. Morgenmaden er traditionel kinesisk med et godt udvalg af forskellige levnedsmidler. Venlig og hjælpsomt personale, og mange billige og spændende restauranter i området.
Hotellet har 3½ stjerne
Pris eksempel:
Fly SAS direkte (pr. 15.4.13) kr. 4.400
Hotel DB værelse

kr. 4.100

Både fly og hotel findes i billigere
og dyre kategorier.

Scandinavian College
of Acupuncture
Adm.: Gasværksvej 17
1656 København V
Telefon: 39 69 83 06
E-mail: info@doin.dk
Informations møde:
mandag den 3. juni
kl. 18.00
Tilmelding nødvendig.

Shopping og ture:
Den tid vi ikke er på hospitalet er din fritid hvor du kan tage på sightseeing, eller
tage med på guidede og gratis ture til b.la. Natmarked, shopping tur på silke—og
perle marked, sommerpaladset, tromme tårnet og den forbudte by.

