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Cel usługi
Cel edukacyjny
W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o ziołach chińskich, poznają działanie i zastosowanie
poszczególnych ziół, sposoby dawkowania ziół i ich przygotowywania. Dowiedzą się jakie są
zalecenia i przeciwwskazania do stosowania poszczególnych ziół. Efekty usługi (produkty), efekty
uczenia się/kształcenia: Po szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności stosowania ziół
pojedynczych i tworzenia receptur ziołowych w celu leczenia dolegliwości pacjentów. Po szkoleniu
uczestnicy będą posiadać obszerną wiedzę na temat ziół chińskich, ich działania i zastosowania do
leczenia wielu dolegliwości swoich pacjentów. Uczestnik szkolenia będzie umiał samodzielnie
przepisać pacjentowi pojedyncze zioła lub całe receptury dostosowane odpowiednio do jego
dolegliwości Kompetencje społeczne: - uczestnik będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i
umiejętności w zakresie stosowania ziól i receptur ziołowych do leczenia zaburzeń wg medycyny
chińskiej - uczestnik będzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji raz będzie
miał chęć rozwoju i samokształcenia

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
1. Główne zagadnienia
- kompleksowe zapoznanie się chińskim ziołolecznictwem

- umiejętność diagnozy wzorców patologii
- dobór odpowiednich ziół i receptur ziołowych
- dobór odpowiedniej terapii
- ćwiczenia praktyczne

I. WPROWADZENIE
1. Źródła wiedzy o ﬁtoterapii w medycynie chińskiej – krótka charakterystyka najważniejszych
klasycznych traktatów medycznych z zakresu fitoterapii
2. Krótkie wyjaśnienie odnośnie nazewnictwa chińskiego i łacińskiego oraz różnic między nomenklaturą
botaniczną a zwyczajowymi nazwami leków roślinnych stosowanych w fitoterapii
3. Części anatomiczne roślin używane jako surowiec zielarski (liść, kwiat, gałązki, korzeń, kłącze,
naowocnia, nasiona, itp.) oraz ogólne zasady przygotowania i stosowania leków roślinnych
4. Najważniejsze grupy substancji czynnych i ich działanie farmakologiczne
5. Kategorie opisu ziół w medycynie chińskiej (smak, termika, tropizm, kierunek działania, właściwości) i
ich praktyczne implikacje
6. Techniki zestawiania ziół w pary
7. Sposoby przygotowania i podawania ziół (infusio, decoctum, extractum, intractum, itp.)
8. Wpływ metod preparowania surowca zielarskiego na jego właściwości farmakologiczne (prażenie,
preparowanie w miodzie, w occie, ze solą, karbonizowanie, ekstrahowanie alkoholem, itp.)
9. Klasyfikacja ziół w medycynie chińskiej oraz ogólna charakterystyka grup i podgrup ziół
10. Metody leczenia (wywoływanie potów, wywoływanie wymiotów, drenowanie w dół, harmonizowanie,
ogrzewanie, oczyszczanie, redukowanie, wzmacnianie)
11.Dziesięć kategorii strategii leczenia ziołami (rozprzestrzeniające, odblokowujące, wzmacniające,
drenujące, oczyszczające, zsyłające, związujące, powlekające, osuszające, nawilżające)
12. Opracowanie receptury ziołowej jako ﬁnalny etap procedury diagnostyczno-terapeutycznej (badanie,
diagnozowanie, ustalanie strategii leczenia i dobieranie receptur ziołowych) – omówienie na
przykładzie case study.
II. MATERIA MEDICA
1. Zioła uwalniające powierzchnię
– rodzaje zewnętrznych czynniki chorobotwórczych
– różnicowanie ataku zimnego wiatru i wiatru z gorącem
– funkcja obiegu czynnościowego Płuc i aspektu Tai Yang w zaburzeniach wywołanych zewnętrznym
wiatrem
– przeciwwskazania do stosowania ziół z grupy leków uwalniających powierzchnię
– skutki niewłaściwego leczenia stanów zablokowania powierzchni przez czynnik zewnętrznego wiatru
1.1. Zioła ostre i ciepłe uwalniające powierzchnię
– Ma Huang, Gui Zhi, Xi Xin, Zi Su Ye, Jing Jie, Fang Feng, Qiang Huo, Bai Zhi, Gao Ben, Cang Er Zi, Xin Yi
Hua, Sheng Jiang, Xiang Ru, Cong Bai
– zioła ciepłe i ostre uwalniające powierzchnię w kombinacjach dwuelementowych
– receptury ziołowe w leczeniu ataku wiatru i zimna (Cong Chi Tang, Ma Huang Tang, Gui Zhi Tang, Xiao
Qing Long Tang, Xiang Su San)
1.2.. Zioła ostre i chłodne uwalniające powierzchnię
– Bo He, Niu Bang Zi, Sang Ye, Ju Hua, Chai Hu, Ge Gen, Dan Dou Chi, Chan Tui, Man Jing Zi, Sheng Ma,
Fu Ping, Mu Zei
– zioła chłodne i ostre uwalniające powierzchnię w kombinacjach dwuelementowych
– receptury ziołowe w leczeniu ataku gorącego wiatru (Sang Ju Yin, Yin Qiao San)
2. Zioła rozpraszające wiatr i wilgoć
– zaburzenia wywołane wniknięciem wiatru i wilgoci – etiologia i patologia

– różnicowanie zaburzeń bi
– przeciwwskazania do stosowania ziół rozpraszających wiatr i wilgoć
– skutki niewłaściwego leczenia zaburzeń bi
2.1. Zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i eliminujące zimno
– du huo, mu gua, qi she, wei ling xian, shen jin cao, hai feng teng, lu lu tong
– zioła eliminujące wiatr, wilgoć i zimno w kombinacjach dwuelementowych
– najważniejsze receptury ziołowe eliminujących wiatr, wilgoć i zimno
2.2. Zioła rozpraszające wiatr, usuwające wilgoć i oczyszczające gorąco
– Qin Jiao, Fang Ji, Sang Zhi, Xi Xian Cao, Hai Tong Pi, Luo Shi Teng, Xu Chang Qing
– zioła eliminujące wiatr, wilgoć i gorąco w kombinacjach dwuelementowych
– najważniejsze receptury ziołowe eliminujące wiatr, wilgoć i gorąco
2.3. Zioła rozpraszające wiatr i usuwające wilgoć o działaniu wzmacniającym ścięgna i
kości
– Sang Ji Sheng, Wu Jia Pi, Gou Ji
– zioła rozpraszające wiatr i wilgoć oraz wzmacniające ścięgna i kości w kombinacjach
dwuelementowych
– najważniejsze receptury ziołowe rozpraszające wiatr i wilgoć oraz wzmacniające ścięgna i kości
W ramach kolejnych sesji kursu będą omówione szczegółowo
– właściwości pojedynczych ziół z danej grupy
– działanie par i trójek ziół
– analiza i zastosowanie receptur ziołowych zawierających wybrane zioła z omawianej grupy
– wskazania i przeciwwskazania do stosowania ziół z danej grupy
– charakterystyka ziół używanych w ﬁtoterapii europejskiej oraz przykładowe receptury ziołowe
stosowane w leczeniu omawianych zaburzeń
Wykłady są ilustrowane zdjęciami roślin i surowca zielarskiego. Słuchacze otrzymają próbki omawianych
ziół oraz będą mieli możliwość smakować i obserwować działanie naparów i wywarów z omawianych
ziół.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia:
Po szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności stosowania ziół pojedynczych i tworzenia receptur
ziołowych w celu leczenia dolegliwości pacjentów.
Po szkoleniu uczestnicy będą posiadać obszerną wiedzę na temat ziół chińskich, ich działania i
zastosowania do leczenia wielu dolegliwości swoich pacjentów. Uczestnik szkolenia będzie umiał
samodzielnie przepisać pacjentowi pojedyncze zioła lub całe receptury dostosowane odpowiednio do
jego dolegliwości
Kompetencje społeczne:
- uczestnik będzie miał świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania ziól i
receptur ziołowych do leczenia zaburzeń wg medycyny chińskiej
- uczestnik będzie rozumiał potrzebę ciągłego podnoszenia swoich kwaliﬁkacji raz będzie miał chęć
rozwoju i samokształcenia

Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do praktyków i studentów Tradycyjnej Medycyny Chińskiej.

Materiały dydaktyczne
Uczestnicy otrzymają:
Materiały:
skrypt,
materiały w wersji elektronicznej,
prezentacje multimedialne,
Zapewniamy: kawa, herbata, woda, przekąski, materiały piśmiennicze

Informacje dodatkowe

szkolenie wyliczone w godzinach lekcyjnych: 22 x 45 min
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zajęć

Data realizacji
zajęć
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Brak danych

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Agnieszka Krzemińska

Obszar specjalizacji

Terapeutka i wykładowczyni medycyny chińskiej
głównie z zakresu dietetyki chińskiej i
ziołolecznictwa. Od wielu lat pasjonuje się
medycyną, filozofią i duchowością Wschodu.

Doświadczenie zawodowe

Dietetyczka i fitoterapeutka, wykładowczyni,
tłumaczka książek i seminariów specjalistycznych
z medycyny chińskiej, popularyzatorka medycyny
naturalnej i holistycznego podejścia do
człowieka. Członek Polskiego Towarzystwa
Medycyny Chińskiej Doktor nauk
humanistycznych w zakresie językoznawstwa
ogólnego (2003, UAM w Poznaniu). Absolwentka
czteroletniego Studium tradycyjnej medycyny
chińskiej (2001-2005, Instytut Awicenny, oddział
w Krakowie) oraz trzyletniego Studium
diagnostyki różnicowej w tradycyjnej medycynie
chińskiej (2007-2010, Instytut Awicenny, oddział
w Krakowie). Uczestniczka I edycji kursu Shang
Han Lun i Jin Gui Yao Lue (2013-2015, 20152016, TOMO, Gdańsk) oraz wielu seminariów
specjalistycznych w Polsce i za granicą z zakresu
medycyny chińskiej. Absolwentka Studium
Dietetyki i Planowania Żywienia (2010,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od 2005 roku zajmuje się leczeniem w zakresie
medycyny chińskiej, ziołolecznictwa i dietetyki
chińskiej oraz prowadzi szkolenia.

Wykształcenie

Wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Szlak 14/12
31-131 Kraków, woj. małopolskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Kraków Dom Technika NOT, Kraków, ul.
Straszewskiego 28

Warunki logistyczne:

