קורות חיים
שם :ד"ר ג'ינה ויסמן DMD, RN, IBCLC, FABM
יו"ר האיגוד הישראלי ליועצות הנקה מוסמכות
כתובת :משק  79מושב בארותיים 42850
דוא"לdrginaweissman@halavm.com:
טל052-8285660 09-8949953 :

ד"ר ג'ינה ויסמן היא מרצה מנוסה ,בעלת מעל  20שנות נסיון .מתמחה בהעברת מסרים לקהל
הרחב ולקהל של אנשי מקצוע .מרצה במסגרות רבות בארץ ובחו"ל ומרבה להתראיין בתוכניות
טלוויזיה .מקבלת אמהות ליעוץ פרטי במועדון ההנקה "חלב אם" שבעמק חפר.
באתר www.halavm.co.il ,מופיעה רשימת נושאים להזמנת הרצאות ,ניתן לקרוא כתבות
שפירסמה ,ולהזמין את סרט ההדרכה שהפיקה" ,חלב של אמא".
השכלה:
1991-1985
1991
1999
2011
2012-2014
העסקה:
1991-1995
1999-1991
2009-1999
2004-2002
2002
2005
2008-9
2009-2010
 -2010ואילך
2011-2012
-2005ואילך
-2008ואילך
-2015ואילך

ביה"ס לרפואת שיניים של האוניברסיטה העברית והדסה-
תעודת ד"ר לרפואת שיניים DMD
קורס לימודי היפנוזה –רשיון מס'  341מטעם משרד הבריאות לעסוק בהפנוזה
בחינה בינלאומית בייעוץ הנקה IBCLC (International Board Certified
 ( Lactation Consultantוחידוש התואר בבחינה ב.2009-
סיום קורס מתחקרת ב מ.ס.ר ,.מרכז ארצי לסימולציה רפואית
ביה"ס לסיעוד ע"ש זיוה טל הסבת אקדמאיים לסיעוד

מדריכה קלינית ומרצה בפקולטה לרפואת שיניים מח' לרפואת שיניים משמרת
רופאת שיניים במרפאה פרטית
מרצה ראשית  10מחזורים של קורסי "הדרכה להנקה" לאחיות מוסמכות ( 84ש')
כקורס לגמול השתלמות ,ביה"ס לסיעוד שיבא
ריכוז  3מחזורים של קורסי "גישות חדשניות בהנקה" לאחיות מוסמכות
( 30שעות) ,שירותי סיעוד ,מרכז רפואי הלל יפה
ריכוז קורס "תומכות הנקה בקהילה"  20( Peer Counselingשעות) כפר יונה
מרצה ראשית קורס "ניהול הנקה" לרופאי משפחה :לימודי המשך .הדסה י-ם.
מרצה ראשית קורס "הדרכה להנקה" למיילדות ורופאות ילדים ( 84ש') ,שיבא
ריכוז קורס "הדרכה להנקה" לאנשי מקצוע ( 98שעות) בית חולים אסף הרופא
מרצה ראשית בקורס על-בסיסי ליועצות הנקה לאחיות מוסמכות ברחבי הארץ
מתחקרת במ.ס.ר ,.לסטאג'רים (עברית) ורופאים מחו"ל (אנגלית).
מנהלת מרפאת הנקה פרטית "מועדון הנקה חלב אם"
מנהלת בית הספר ליועצות הנקה מועדון הנקה חלב אם בשיתוף מכללת וינגייט
אחות יועצת הנקה מחלקת תינוקות בית חולים לניאדו ,נתניה.

נסיון נוסף בתחום ההנקה:
סגנית רכזת מדריכות ארצית ליגת לה לצ'ה ישראל (ללל)
2002-1997
רכזת מדריכות ארצית ליגת לה לצ'ה ישראל
2007 -2002
יוצרת סרט ההדרכה להנקה לאמהות ולאנשי מקצוע "חלב של אמא"
2002
הסמכה כמנחה סדנאות לפיתוח כישורי תקשורת של ליגת לה לצ'ה הבינלאומית.
2007
יו"ר האיגוד הישראלי ליועצות הנקה מוסמכות
2016
חברה באקדמיה לרפואת הנקה ()FABM
2018

