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  תקציר 

בעבודה זו . בהתעסקות כפייתית בצורת הגוף ובאכילה, גי להפחית במשקלהפרעות אכילה מאופיינות ברצון פתולו

בחרנו להתמקד בשתי , בחרנו לבדוק מהי השפעת סדרת טיפולי שיאצו על אנשים הסובלים מהפרעות אכילה

  . נרבוזה ובולמיה נרבוזה אנורקסיה: קטגוריות מתוך כלל ההפרעות

  אנורקסיה נרבוזה

דימוי גוף , פחד עז מפני עליה במשקל, ידי הרעבה יזומה-ל קיצוני אשר נגרם עלהפרעה המאופיינת באובדן משק

  .מעוות ובנשים הפסקת הוסת

  בולימיה נרבוזה

המסתיימים , של כמות אדירה של מזון בפרק זמן מוגבל, נשלטים- בלתי, הפרעה המאופיינת בהתקפי זלילה חוזרים

  .צום או ספורט, משתנים, ימוש במשלשליםידי ש-ידי הקאות יזומות או על- בהתנהגות מטהרת על

  .ל מלוות בבעיות רגשיות שונות ותסבוכים פיזיולוגיים בכל מערכות הגוף"נמצא כי בכל המקרים ההפרעות הנ

הפרעת אכילה על כל סוגיה היא תופעה המתעצמת בשנים האחרונות בקרב נשים וגברים גם יחד ובמקביל עולה גם 

  . ת של ימינוהמודעות לבעיה בחברה המערבי

. כך יתקבלו כנראה תוצאות יותר טובות, ככול שהן מאובחנות ומטופלות מוקדם יותר. ניתן לטפל בהפרעות אכילה

שונה לכל , שבדרך כלל כוללת טיפול אינדיווידואלי, הפרעות אכילה דורשות תכנית טיפול מקיפה לטווח ארוך

אנשים רבים עם , למרבה הצער. ות ואפילו אשפוז מיידיושעשויה לכלול תרופ, או משפחתי, מטופלת ולכל הפרעה

תמיכה ממשפחה וחברים הינה חיונית להצלחת הטיפול . הפרעות אכילה לא מודים שהם חולים ומסרבים לטיפול

  .והשיקום

שמה דגש על הפאן הרגשי והנפשי ובנוסף על הנזקים הפיזיים המלווים , שרואה את האדם כמכלול, הרפואה הסינית

  .רעות האכילהאת הפ

קשור (חסרים מולדים . טחול וכליות, כבד, הקיבה, בבולמיה ואנורקסיה האיברים העיקריים שמעורבים הם הלב

יכולים לתרום ) דיסהרמוניה כבד טחול( חוסר איזון רגשי , )קשור בחסר בקיבה ובטחול(תזונה לקויה , )בחסר בכליות

בתסמינים הקשורים במערכת העיכול , ים להראות במשקל גוףסימפטומים שכיחים יכול. ולהביא להפרעות אכילה

. אובססיביות למשקל ולאוכל, חולשה, קשיי נשימה, עור שברירי,) 'צרבות וכו, בחילות, מעי רגיז, גזים, נפיחות בבטן(

  .בנשים מחזור חודשי משובש עד כדי נעלם לחלוטין

אם כי כמובן יש צורך ,  במצבי בולמיהועודףוזה  במצבי אנורקסיה נרבחוסרהאבחנה הבסיסית והמופשטת הינה 

כמו , רבים הם המקרים שבהפרעות אכילה. לבדוק כל מקרה לגופו ולהתאים את האבחנות באופן פרטני ומדוייק

  .ישנה מעורבות הדדית של עודף וחוסר, בבעיות רפואיות אחרות
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אנשים שמטופלים במסגרת המחלקה  6של  חודשים בתוכנית הטיפול 4התנדבנו לתקופה של , במסגרת עבודתנו זו

הטיפולים התקיימו אחת לשבוע בחדר שהוקצה עבורנו בתוך המחלקה ובזמן . הפסיכיאטרית הקהילתית לאשפוז יום

המחלקה ממוקמת בלב איזור התעשייה בנתניה ומטפלת בבעיות נפשיות שונות בינהן . הפעילות היומית הרגילה שלו

  .הקבוצה לסובלים מהפרעות אכיל

לב  - כבד  –אצל כל המטופלים היה מצב פנימי של חוסר ועודף משולבים ובנוסף סימפטומים המיוחסים  לטחול 

 shen-ובקרב ה. דם, נוזלים, י'צ: הפגיעה המשותפת היתה בקרב החומרים הבאים). אש –עץ  –אדמה(

חלק . ה ובנוסף הרגעה ותמיכהאסטרטגיית הטיפול לכל המטופלים כללה חיזוק חסרים לצד הנעה ופיזור הסטגנצי

  .הילינג ותרגילי נשימה, עיקרי מהטיפול כלל שיחה ולעיתים גם שיטות אחרות כגון דמיון מודרך

  :ברמות שונות ממטופל למטופל, אצל כל המטופלים היה ניתן לראות שינויים לאורך כל התהליך

ים גדולים יותר והתקפים הקלה בהפרעות האכילה בתקופת הטיפול שהתבטאה בהתקפים בעלי מרווח )1

  .קצרים יותר

בהתמודדות עם קשיים ביתר , ביצירת קשרים חדשים, שיפור במצב רוח שבא לידי ביטוי בהרגשת חיוניות )2

  .בירידה ברמת התשישות והעייפות ובתפקוד יומיומי תקין,אומץ

. טופל ומטופלעלייה בדימוי הגוף ובביטחון העצמי בקרב המטופלים וברמת המודעות האישית של כל מ )3

דבר שאינו טריוויאלי כאשר מדובר במטופלים בעלי הפרעות , כ התהליך מאוד נהנו מהמגע"המטופלים תו

  .אכילה

  . לשחרר מחשבות ולהירגע, במהלך הטיפולים הצליחו להרפות: והשקטת חרדות בקרב המטופליםרוגע  )4

  .ילהמטופלים ללא קשר להפרעות האכ' הקלה ברמת ובתדירות הכאב שחוו מס )5

מצאנו שטיפולי המגע . הרגשתנו היא שסדרה קצרה זו של עשרה מפגשים מהווה רק התחלה של תהליך ארוך הנדרש

  . יכולים למנף את תהליך הריפוי ולחבר בין הגוף הפיסי לרגשי) בשילוב עם מסגרת טיפולית קונבנציונלית(
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  מבוא 

הפרעות . עסקות הכפייתית בצורת הגוף ובאכילהבהת, הפרעות אכילה מאופיינות ברצון פתולוגי להפחית במשקל

  .אנורקסיה נרבוזה ובולימיה נרבוזה -אכילה קשות בהן נתמקד בעבודה מסווגות בשתי קטגוריות

פחד עז מפני עליה , ידי הרעבה יזומה-אנורקסיה נרבוזה זוהי הפרעה המאופיינת באובדן משקל קיצוני אשר נגרם על 

  .ים הפסקת הוסתדימוי גוף מעוות ובנש, במשקל

של כמות אדירה של מזון בפרק זמן , נשלטים-בלתי, בולימיה נרבוזה היא הפרעה המאופיינת בהתקפי זלילה חוזרים

צום או , משתנים, ידי שימוש במשלשלים- ידי הקאות יזומות או על-המסתיימים בהתנהגות מטהרת על, מוגבל

  .ספורט

  .יות רגשיות שונות ובתסביכים פיזיולוגיים בכל מערכות הגוףל מלוות בבע"נמצא כי בכל המקרים ההפרעות הנ

בעולם המערבי בכלל ובארצנו בפרט הפרך נושא הפרעות האכילה מרכזי בשל עלייה משמעותית בשכיחות המחלה 

  . בשנים האחרונות

,  שתהיה רזההיא) וכיום יותר ויותר גם מהגבר( כאשר הציפיות האישה , בחברה המערבית מודגש הרזון כסמל ליופי

בזמינות ובפופולאריות , יחד עם הדגשת הרזון כסמל ליופי חל גידול בהצעות לדיאטות דלות קלוריות. נאה ומטופחת

מכאן הסבירות הגדולה להשערה כי . של חדרי הכושר ובהתעסקות רבה באופנת הדקיקה ובמזון בריאות מהטבע

  .ראש ובראשונה בעיה חברתית תרבותיתהתופעה של הפרעות האכילה אינה רק בעיה קלינית אלא ב

החל מחודש , עבודה זו מסכמת ארבעה חודשי התנדבות במחלקה הפסיכיאטרית הקהילתית לאשפוז יום בנתניה

במטרה , במסגרת ההתנדבות ניתנו טיפולים שבועיים לשישה ממטופלי המחלקה. 2009ועד חודש יולי  2009אפריל 

ים את בעיותיהם הרגשיות  והנפשיות ובנוסף להקל על הסימפטומים להקל על הסימפטומים הגופניים המלוו

  . שיאצו -כל זאת באמצעות טיפולי מגע, הרגשיים נפשיים שמהם סובלים המטופלים

  :מבנה העבודה

  .אטיולוגיה, אבחנה מבדלת, סוגי הפרעות האכילה,   שכיחות-רקע מערבי  .1

  .והטיפול בשיאצ, אבחנה מבדלת,  אטיולוגיה-רקע סיני  .2

, תוספי תזונה, הילינג, דמיון מודרך - פרק המתעסק בכלים נוספים הניתן לשלב עם הטיפול -שיטות נוספות .3

  .תוכנית אכלני יתר אנונימיים, מדיטציה, פרחי באך, פסיכודרמה

  .סיכום טיפולים, סקירת מטופלים וטיפולים, מודל הטיפול -סיכום העבודה המעשית .4

  . תרומתו המיוחדת של השיאצו בטיפול בהפרעות האכילהבסיכום העבודה ננסה לעמוד על  .5
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  רקע מערבי 

הפרעות . בהתעסקות כפייתית בצורת הגוף ובאכילה, הפרעות אכילה מאופיינות ברצון פתולוגי להפחית במשקל

  . ובולימיה נרבוזה, אנורקסיה נרבוזה: אכילה קשות בהן נתמקד מסווגות בשתי קטגוריות

  .ל מלוות בבעיות רגשיות שונות ותסבוכים פיזיולוגיים בכל מערכות הגוף"עות הננמצא כי בכל המקרים ההפר

בדרך כלל מתרחשת תחלופה בין , רוב החולים במחלה יסבלו מיותר מאחת ההפרעות בשלבים שונים לאורך המחלה

  .כאשר יתכן גם מצב משולב בו יתבטאו שתיהן בעת ובעונה אחת, שתי ההפרעות בתקופות שונות

  שכיחות 

רישומי בתי חולים ומוסדות טיפול ובחלקם מסקרי קהילה ,הממצאים האפידמיולוגים מתבססים הן על ארכיונים 

   מהאוכלוסיה לוקה באנורקסיה ובין 2%- 0.5%: המדווחים על שיעורי מחלה מעט שונים והם

  . מהאוכלוסיה בבולמיה 2%- 1% 

  .ני או גבוהרוב החולים במחלה משתייכים למעמד סוציו אקונומי בינו

בשתי .   מהלוקים בבולמיה85%- 80%ו ,  נשים אנורקטיות95%- 90%: רובן הגדול של הסובלות מהמחלה הן נשים

  .ההפרעות ניכרת עליה בשנים האחרונות בשכיחות המחלה בקרב גברים

ה של נמצא כי ישנה שכיחות גבו, הגם שמקובל לחשוב כי הפרעת אכילה תוקפת בעיקר מתבגרות ונשים צעירות

  . וכן בילדים צעירים יותר ובנערים מתבגרים 18מחדש של המחלות אחרי גיל -התפרצות

 מכל הסיבות האחרות 24עד  15מזה של נקבות בגילאים  12שיעור התמותה אצל אנשים עם אנורקסיה גבוה פי 

   )12,13(.  מכלל החולים10%ועומד על כ 
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  סוגי הפרעות אכילה 

  אנורקסיה נרבוזה 

דימוי גוף , פחד עז מפני עליה במשקל, ידי הרעבה יזומה-אופיינת באובדן משקל קיצוני אשר נגרם עלהפרעה המ

  .מעוות ובנשים הפסקת הוסת

 85%.  16-17שכיחותה עולה ומגיעה לשיא בגילים  13לאחר גיל  . 10-30 הופעת המחלה מופיעה לרוב בגילים

  . 13-18ם מהלוקים באנורקסיה נרבוזה נמצאים בקבוצות הגילאי

בשלושים השנים האחרונות ישנה עלייה משמעותית  . 19התופעה תוארה לראשונה כמחלה נפרדת בסוף המאה ה 

בשכיחות המחלה בחברה המערבית ואולי משום כך השתנתה גם בפסיכופתולוגיה שלה במהלך השנים כאשר בתחילה 

 מהתפתחות לנשיות מינית בוגרת וכהפרעה לאחר מכן תוארה כפחד, נתפסה האנורקסיה כצורה חדשה של היסטריה

  .כמאפיין העיקרי באבחון המחלה) למרות תת המשקל(וכיום מודגש הפחד החולני מהשמנה , בדימוי גוף

  :מאפיינים קליניים

אפילו , הסימנים הראשונים להפרעה ממשמשת ובאה הם עיסוק מופרז בענייני דיאטה ודאגת יתר ביחס למשקל הגוף

המכוונת להורדת , בדרך כלל התנהגות. כפי שקורה לרוב הסובלים מאנורקסיה נרבוזה, בעל גוף רזהאם הנוגע בדבר 

ת משקל על ידי הפחתה דרסטית בכמות האוכל הנצרכת שאליה מתלווה /החולה מאבד. מתרחשת בסתר, משקל

                                                                                              .             לעיתים פעילות גופנית מופרזת לשריפת קלוריות ואיבוד משקל

מחזור . ירידה בחשק מיני ונדודי שינה, שקט-אי, חרדות, דיכאון, התנהגות כפייתית: סימפטומים שכיחים במחלה

  .עוד לפני תת התזונה, הווסת נעלם בשלבים הראשונים של איבוד משקל

ואז מופיעים התקפי זלילה , חולים פוחתת בשלב מסוים יכולת השליטה על צמצום באכילהאצל כמחצית מה

  )1,2,12,13( .שימוש במשלשלים -אליהם מתלוות הקאות יזומות ולעתים. המרחשים בסוד ובעיקר בלילה

  בולמיה  נרבוזה 

המסתיימים , ק זמן מוגבלשל כמות אדירה של מזון בפר, נשלטים- בלתי, הפרעה המאופיינת בהתקפי זלילה חוזרים

  .צום או ספורט, משתנים, ידי שימוש במשלשלים-ידי הקאות יזומות או על- בהתנהגות מטהרת על

  . 18-19שכיחותה גוברת במהירות ומגיעה לשיא בגילאי  16לאחר גיל . 15-60הופעת המחלה מתרחשת בגילאים 

בעיקר לאחר מלחמת , 1930ה תוארו החל מ מקרי הבולימיה הראשונים המתאימים להגדרה המודרנית של המחל

בשנות השישים תוארו תופעות של זלילת לילה והקאה יזומה בכמה מקרי אנורקסיה וכן כסינדרום . העולם השנייה

  .כהפרעת אכילה בפני עצמה 1979ריבוי מקרים בשנות השבעים הביא להכרה במחלה ב . עצמאי
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  :מאפיינים קליניים

רוב החולות (הנערה . נערות הלוקות בבולימיה נטייה להשמנה קלה לפני הופעת הבעיהברוב המקרים ישנה אצל ה

התופעה הבולימית מתעוררת בדרך כלל לאחר תקופה קצרה . מדווחת על הרגשה של עודף משקל ורצון לצמצמו) נשים

,  רעב חריפהלאחר שפוחתת יכולת השליטה בכמות האוכל המצומצמת הנצרכת בשל תחושת. של התנהגות אנורקטית

באפיזודות שמתרחשות לרוב בלילה , הנוסכת תחושת שחרור והתפרקות, הנערה מפקירה עצמה לאכילה בלתי נשלטת

בפרק זמן קצר ובלא ) עד עשרת אלפים בהתקף(התקף שכזה מאופיין בזלילה של כמות מזון עתיר קלוריות . ובסתר

שימוש , חד עצום מהשמנה ורגשי האשמה מובילים להקאהלאחר התקף מורגש פ. סוג האוכל וצורתו, מיון של טעמים

                                                                                                      .                         כל אלא במטרה להפטר מהקלוריות ולווסת את המשקל -ספורט ובצום, כדורי הרזיה, במשלשלים

אדם צריך לאכול בצורה גרגרנית לפחות פעמיים בשבוע כדי להיות מאובחן כמי שסובל מהמחלה אך הלוקים בה 

ניתן לראות , אף על פי שהחולים במחלה מביעים דאגה ממשקלם. נתקפים בבולמוסים לעיתים גם מספר פעמים ביום

, כאבי בטן, דיכאון, חרדה, סחרחורות, החולש: סימפטומים שכיחים .כי רוב רובם נוטה להתנודד סביב הנורמאלי

  .בעיות שיניים, דימום רקטלי, הקאות דם, בלוטות רוק מודלקות, כאבי גרון, עצירות

הנוסחה "אך נמנעת מלפנות לעזרה בהתחלה בשל החשש לאבד את , הבולימית מודעת לבעייתה, בניגוד לאנורקטית

אי , בולטת אמביוולנטיות במהלכו,  לאחר שפנו לטיפולגם. לאכילה רבה יחד עם שמירה על הגזרה" האידיאלית

  )1,2,12,13( .שיתוף פעולה ולעיתים נטישת הטיפול בטרם עת

  אבחנה מבדלת 

אנורקסיה (כדי להבדיל בין אנורקסיה ראשונית למשנית . לאבחנה מבדלת חשיבות מכרעת בהתייחסות לתופעה

יש לוודא ) וגית אחרת ולא מהווה תחלואה ראשית לטיפולמשנית מופיעה בעקבות התקיימות של מחלה פסיכופיסיול

יש לשלול מחלה . בראש ובראשונה שלחולה אין מחלה גופנית היכולה להסביר ירידה במשקל או התקפי זלילה

כן יש לשלול הפרעות -כמו). כמו הפרעות הורמונאליות(ממארת או כל מחלה מערכתית אחרת היכולה לגרום לכך 

  )13( .סכיזופרניה או מצבים נוירולוגים, הפרעת אישיות גבולית, ות להופיע בעת דיכאוןאכילה שונות העלול

  אטיולוגיה 

קיומן של . הגורמים להפרעות האכילה אינם מובהקים ומוסכמים על אנשי מקצוע ומחקר בתחום, נכון ליום זה

נראה כי כל הגורמים יחד . נישות כה שונות המסבירות את התופעה מעיד על מורכבותה והערפול האופף אותה

  ). Bruch, 1973(ממלאים תפקיד כלשהו בהתפתחות המחלה 

שיש , ראות ביולוגית נראה-מנקודת .תרבותיים-וגורמים חברתיים, על הגורמים נמנים גורמים גנטיים וביולוגים

 נרבוזה במיוחד מאמץ גדל והולך לספק נתונים מחקריים התומכים בקיומן של נטיות מולדות לאנורקסיה ובולימיה

הפרעות , הפרעות אכילה, יותר מהמצופה, בשל העובדה שבמשפחות של חולי אנורקסיה ובולימיה נוטים לראות

בנוסף קיים שיעור . מהשיעור באוכלוסיה הכללית 17רגשיות ושימוש בסמים ואלכוהול בשיעורים הגבוהים פי 
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נטלי להפרעות - ם לחזק את טענת הקשר הגנטי פרהשני ממצאים אלה יכולי. התאמה גבוה של אנורקסיה בתאומים

יחד עם השפעה , אולם אי אפשר לשלול את תיאוריית ההסקה החברתית הטוענת כי תהליכים פסיכולוגים, מסוג זה

שהוויכוח הישן בין סביבה , מכאן. יכולים להסביר הישנות בעיות האכילה אצל יותר מבן משפחה אחד, סביבתית

  .                                                           ורפת-לתורשה נשאר בלתי

בעיקר אצל , וקיום יותר ויותר גם מהגבר(כאשר הציפיות מהאישה , בחברה המערבית מודגש הרזון כסמל ליופי

ת השינוי הערכי שחל בתפיס. נאה ומטופחת, היא שתהיה רזה) ספורטאים ונערים המתחבטים בנוגע לנטייתם המינית

האידיאל הנשי ובמקביל התנועה לשוויון האישה קיבל תאוצה בשנות השישים כאשר החלו להופיע דוגמניות דקות 

בעקבות שינוי זה ובמקביל לו החלה עליה הדרגתית בשכיחות הפרעות . שהיו סמל היופי הנשי, כטוויגי הידועה, גזרה

בזמינות , קלוריות-ול בהצעות לדיאטות דלותיחד עם הדגשת הרזון כמודל ליופי חל גיד. האכילה אצל נשים

מכאן הסבירות הגבוה . בריאות מן הטבע-ופופולריות חדרי הכושר ובהתעסקות רבה באופנה הדקיקה ובמזון

 .כי התופעה של הפרעות האכילה אינה רק בעיה קלינית אלא בראש ובראשונה בעיה חברתית תרבותית, להשערה

)1,2,13(  

  )2( :ותיים ופסיכולוגייםתרב- גורמי סיכון סוציו

  הערכה עצמית נמוכה   •

  ) לחץ לרדת במשקל מצד משפחה וחברים, כלומר(לחץ להיות רזה   •

  כפי שהן מקודמות על ידי מגזינים ותרבות פופולרית, נורמות תרבותיות של אטרקטיביות • 

  שימוש במזון כדרך להתמודד עם רגשות שליליים  •

  ")טוב להיות רזה"ו" רע להיות שמן", למשל( חשיבה קשיחה בשחור ולבן  •

  שלא מאפשרים הבעת רגשות, יד-הורים קשי • 

  עבר של התעללות מינית   •

  )2( :גורמי סיכון ביולוגיים

  דיכאון וחרדה, נטייה גנטית להפרעות אכילה  •

  כפייתי-לדוגמה טיפוס אישיות אובססיבי, סגנונות אישיות מסוימים • 

  במיוחד סרוטונין, בכימיקלים מסוימים במוח הנקראים נוירוטרנסמיטריםמחסור או עודף   •
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  הטיפול הקונבנציונלי 

. כך יתקבלו כנראה תוצאות יותר טובות, ככול שהן מאובחנות ומטופלות מוקדם יותר. ניתן לטפל בהפרעות אכילה

שונה לכל , אינדיווידואלישבדרך כלל כוללת טיפול , הפרעות אכילה דורשות תכנית טיפול מקיפה לטווח ארוך

אנשים רבים עם , למרבה הצער. ושעשויה לכלול תרופות ואפילו אשפוז מיידי,  או משפחתי,מטופלת ולכל הפרעה

תמיכה ממשפחה וחברים הינה חיונית להצלחת הטיפול . הפרעות אכילה לא מודים שהם חולים ומסרבים לטיפול

  .והשיקום

  

 טיפול בהיבט התזונתי בלבד של ההפרעה אינו . נפשי רגשי וגם פיסי,ערכתיהטפול באנורקסיה חייב להיות רב מ

הטפול מתחיל באשפוז , כאשר המצב הגופני ירוד, במקרים קיצוניים. מספיק כמו גם טיפול בהיבט הנפשי בלבד

 עצם האשפוז הוא סוגיה בעייתית מאחר והחולה. אכילה-חולים באחת ממחלקות המתמחות בטפול בהפרעות-בבית

  ). אפוטרופוסים לכפותו עליהן/ה מעוניין באשפוז ועל ההורים/בדרך כלל אינו

שבמצבן (עבור נערות אלו אשפוז או קבלת עזרה משמעותו ניסיון להרוס ולמנוע מהן לשמור על משקל גופן הנמוך 

  ). הנפשי הוא הדבר היחיד שבשליטתן ונותן להן כוח 

בדגש על עלייה מבוקרת במשקל שמטרתה מניעת הסכנה הגופנית משקל משמעותי הטפול מתחיל -במצבים של תת

. המשקל מכתיב דפוס התנהגות של המשך הרעבה-וכדי ליצור מצב שבו המטופלת תצא ממעגל הקסמים שבו תת

י החולה "מלחיץ מדי למטופלות אלו לקבל תוספת קלורית רבה ולכן התוספת היא הדרגתית גם כדי שההתקבלות ע(

במקרים בהם אין צורך באשפוז ).  וגם כדי שהמערכות הגוף לא יקרסו לאחר שהורגלו לכמעט צוםתהיה טובה יותר

, חרדה, יש צורך במעקב רפואי ודיאטטי ובמקביל בטפול פסיכולוגי ולעיתים גם בשילוב תרופות לטיפול בדיכאון

O.C.D) לפי הצורך) הפרעה אובססיבית כפייתית.  

  .ל כל המשפחה להצטרף לטיפול על מנת שההחלמה תהיה כמה שיותר שלמהת ע/ת אנורקסיה מטופל/הכאשר חול

יש צורך . ההקאות -ה /והשליטה החשוב ביותר של-ה לוותר בהדרגה על אמצעי/הטפול בבולימיה דורש מהבחור

הגישה ההתנהגותית קוגניטיבית משלבת רשום . קוגניטיבי לעיתים יש צורך לשלב טפול תרופתי-בטיפול התנהגותי

חזרה למתכונת של אכילה סדירה ושינוי הדרגתי של דרכי , הקאות והרגשות לגבי המתרחש, ורט ביומן אכילהמפ

  )1,2,11(. החשיבה
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  קע סיניר 

  אטיולוגיה 

יש אנשים שכבר בבוקר חושבים מה הם ,  יש אנשים שלא מפסיקים לחשוב על אוכל,יש אנשים ששוכחים לאכול

ויש גם כאלה שמשתמשים באוכל כדי להביע משהו הרבה יותר עמוק , כי צריךיש אנשים שאוכלים רק ,  יאכלו בערב

  .הוא רק חלק מהפאזל המורכב שנקרא הפרעות אכילה, היחס לאוכל, ברפואה סינית. ומושרש

שמה דגש על הפאן הרגשי והנפשי ובנוסף על הנזקים הפיזיים המלווים , שרואה את האדם כמכלול, הרפואה הסינית

  )4( .כילהאת הפרעות הא

ומכאן ישנו קושי רב שהרי בספרות ,הפרעות אכילה הינן תופעות מערביות וחדשות יחסית של העולם המודרני 

  .הסינית הקלאסית כלל אין התייחסות לתופעות אלו

גישה זו מתייחסת ). נפש" (ספיריט"הגישה להפרעות פסיכולוגיות בספרות הסינית הקלאסית מתייחסת לשכבת ה

אצל האדם משתקף . לעיתים משווים אותו לנשמה.  בהירות בחיים ואחראי למודעות ויכולות מנטליותלאוצר שנותן

לפי גישה זו אוסף חמשת הייצוגים מטה מהווים את הייחודיות . תפיסה סנסורית ומודעות עצמית, מחשבה, באישיות

  )shen. (האנושית של האדם ואת האינדיבידואל

• Shen –) מתבטא בתחומי החיים ואופיו של האדם ובברק . תאבון החיים, ת החיים משמעות והתנהלו–) לב

  . ונצוץ העיניים

• Yi –)  מעשים ומחשבות האדם: כוונת הלב, דעתנות, חשיבה,  מתבטא באינטלקט–) טחול  

• Hun –)  פאן רוחניות האדם,  רוח ונפש שמימיית–) כבד  

• Po –)  דםפאן פיזיולוגית הא,  רוח ונפש גוף האדם–) ריאות  

• Zhi –) רצון קיומי, החלטיות, נחישות, רצון,  מתבטא בכוח הרצון–) כליות  

  המעורער וחסר האיזון תופס מקום נכבד בקרב הסובלים מבעיות האכילה שמתבטא בהתנהלות חיים shen –ה 

 ובמחשבות חוסר איזון שמתבטא במעשים, עיניים ללא ברק ונצוץ, חולשה, לאות ועייפות,חוסר עניין בחיים, משובשת

בנוסף  כוח הרצון רב מאוד ומתבטא בהשקטת . מציאות אשלייתית ופחדים וחרדות, תפיסת גוף מעוותת, פסיכוטיות 

מעבר לצרכים הבסיסיים של הגוף , או באכילה מאסיבית) אנורקסיה(והשתקת התשוקה הבסיסית ביותר לאכילה 

  ).בולמיה(

  : הבסיס  מושפעים ממרכיביshen-איכותו ותיפקודו של ה
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• Jing –תמצית החיים   

• Qi –אנרגיית החיים   

   חומר החיים–דם  •

ואכן בהפרעות אכילה ניתן   , shen-ישנה השפעה ישירה על תפקודו ואיזונו של ה, כאשר מרכיבים אלו אינם מאוזנים

  )5( . ודםJing ולעיתים אף חוסר Qiכ סימנים של חוסר "למצוא בד

  אבחנה מבדלת 

קשור ( חסרים מולדים . טחול וכליות, כבד, הקיבה, יברים העיקריים שמעורבים הם הלבבבולמיה ואנורקסיה הא

יכולים לתרום ) דיסהרמוניה כבד טחול( חוסר איזון רגשי , )קשור בחסר בקיבה ובטחול( תזונה לקויה , )בחסר בכליות

קשורים במערכת העיכול בתסמינים ה, סימפטומים שכיחים יכולים להראות במשקל גוף. ולהביא להפרעות אכילה

. אובססיביות למשקל ולאוכל, חולשה, קשיי נשימה, עור שברירי,) 'צרבות וכו, בחילות, מעי רגיז, גזים, נפיחות בבטן(

  .בנשים מחזור חודשי משובש עד כדי נעלם לחלוטין

מובן יש צורך אם כי כ,  במצבי בולמיהועודף במצבי אנורקסיה נרבוזה חוסרהאבחנה הבסיסית והמופשטת הינה 

כמו , רבים הם המקרים שבהפרעות אכילה. לבדוק כל מקרה לגופו ולהתאים את האבחנות באופן פרטני ומדויק

  )3( .ישנה מעורבות הדדית של עודף וחוסר, בבעיות רפואיות אחרות

  :סינדרומים שכיחים

1. Deficiency of Heart & Spleen 

, עייפות כללית, זיכרון לקוי, שיכולים להתבטא בדפיקות לב מואצותהפרעות אכילה יכולות לגרום לחסר בלב ובטחול 

  דופק חלש. עם חיפוי דק לבנבן, כ חיוורת"הלשון תהיה בד. עצירות, חיוורון

  הזנת הדם והשקטת והרגעת הנפש, חיזוק הלב והטחול: אסטרטגיה טיפולית

 BL20, BL15, SP1, SP6, HT7: נקודות עיקריות

  עליית אש הכבד .2

כאבים , טעם מר בפה, קשיים בהירדמות, מצב רוח ירוד, חוסר שקט,  אכילה המלוות בסחרחורותהפרעות

  .דופק מהיר ותילי. הלשון תהיה עם חיפוי דק וצהוב. בהיפוכונדריום

  .הזנת היין, קירור והורדת אש הכבד: אסטרטגיה טיפולית

 GB34, BL18, BL19, HT7, LIV3, LIV2: נקודות עיקריות
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  באש בל/ חום .3

כיבים בלשון , פנים אדומות, תחושת חום, אימפולסיביות,אינסומניה, חרדה, הפרעות אכילה המלוות בפלפיטציות

  .דופק מהיר, הלשון תהיה אדומה עם טיפ אדום. ובפה

  .הרגעה כללית, קירור הלב: אסטרטגיה טיפולית

   HT7,HT8, HT9, CV15,SP6, KID6: נקודות עיקריות

4. Heart Qi Stagnation 

לשון עם . שינה מלווה בהתעוררויות ובהפרעות חלימה, חוסר מנוחה, בפחדים, פרעות אכילה המלוות בפלפיטציותה

  דופק מהיר. חיפוי לבנבן

  השקטת הלב והרגעה כללית: אסטרטגיה טיפולית

 PC6, HT7, PC5, BL15: נקודות עיקריות

5. Heat in the Stomach & Dampness 

לשון שמנונית עם . עצירות וצואה דביקה, צמא, מיעוט שינה  ואינסומניה, יליותהפרעות אכילה המלוות באיריטב

  .דופק מהיר ולא יציב. חיפוי צהבהב

  פיזור הלחות והרגעה כללית, קירור הקיבה: אסטרטגיה טיפולית

 LI11, SP6 ,ST40, ST44, LIV2, BL21, :נקודות עיקריות

6. Liver Qi Stagnation   

עלייה באנרגיה פיזית שיכולה להוביל , פעילות נפשית מופרזת וקיצונית, נכוליההפרעות אכילה המלוות במל

נפיחות או כאב , תחושת תקיעות וגולה בגרון, פגיעה בלתי מוסברת באנשים או אובייקטים, צעקות, לאגרסיביות

  . תילי ולא יציב, דופק מהיר. ורידים תת לשוניים גדושים, לשון יכולה להיות נורמאלית. אנחות, בהיפוכונדריום

  הרגעה כללית, הרגעת והשקטת הכבד: אסטרטגיה טיפולית

 HT7, LIV3, GB34, PC6, BL18:    נקודות עיקריות
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  הטיפול בשיאצו 

יש לזכור שמדובר במכלול בעיות פיזיות ונפשיות שדורשות , שהן הפרעות כרוניות, כאשר מדובר בהפרעות אכילה

לרוב הם . ילה רואים את העולם ואת גופם ממשקפיים אחרות ולא מקובלותהסובלים מהפרעות אכ. התייחסות רבה

בעלי דימוי גוף נמוך מאוד ולא משתכנעים מהסביבה גם אם פרופורציית גופם נמצאת בנורמה , שונאים את גופם

  .המקובלת

מחויבות המורכב מסדרות של טיפולים ומ, הטיפול באנשים הסובלים מהפרעות אכילה מחייב טיפול ארוך טווח

פעמיים יכולים להקל במעט על -טיפולים חד' טיפול או מס. משותפת הן של המטופל והן של המטפל לתהליך הנדרש

  . המטופל אם כי יהיה קשה מאוד עד בלתי אפשרי לראות תוצאות לטווח הארוך

ת וקבלה מלאה של תחושת נינוחו, להרפיה מלאה, לאורך הטיפולים יש לשאוף להגיע לאמון מלא של המטופל במטפל

  )14(.  י המטופל"המגע ע

אך ישנם קווים מנחים כללים שמתאימים לכלל , כמובן שעל הטיפול להתאים לאבחנות של כל מטופל ומטופל

  :המקרים

יש לעבוד על המרידיאנים המתאימים . כליות- טחול - תוך דגש על ציר לב –תמיכה וחיזוק במצבי חוסר  )1

  . וזאת בקצב עבודה איטי וקשוב

.  הפרעות האכילה מלוות במצב נפשי רעוע שלרוב כולל דכדוך עד דיכאון וחרדות–הרגעת והשקטת הנפש  )2

, טיפול השיאצו יכול לסייע מאוד הן בטווח הקצר. במהלך הטיפול חשוב לתת מקום נכבד להרגעה והשקטה

  .והן בטווח הארוך בעיגון והשקטה, מיידית לאחר הטיפול

 על ההנעה להיות מבוקרת שהרי המטרה הסופית הינה להביא את המטופל –קיימות הנעה ופיזור סטגנציות  )3

  .למצב של איזון ושקט

במתן עוגן ויציבות ,  טיפול השיאצו יתרכז בחיזוק המרכז–חיזוק אלמנט האדמה ויצירת יציבות ואיזון  )4

  נפשית ופיזית

הסדרה , סדרת הוסת והמחזור ה–לדוגמא ( שיקום האיברים והחומרים שניזוקו עקב הפרעות האכילה  )5

  )'וכו, ותמיכה במערכת העיכול

 בעזרת השיחה המטופלים פורקים מליבם ומשתפים במהלך –שילוב שיחה לאורך כל סדרת הטיפולים  )6

המטפל יכול בעזרת השיחה לעקוב אחרי מצב המטופל ולתמוך . האירועים שעברו עליהם בין המפגשים

  )6( .בתהליך הרגשי שהמטופלים מצויים בו
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  :כלים נוספים לשילוב בטיפול השיאצו

ת להסדרת התפריט / מטופלים הסובלים מהפרעות אכילה מצויים בטיפול ומעקב צמוד של תזונאי–תזונה  •

במקרים כאלו אין להמליץ כחלק מטיפול השיאצו על שינויים תזונתיים ויש להקפיד לעבוד בצמוד . היומי

שתיית , תזמון מאכל מתוק,  כגון ארוחת בוקר–וים בהרגלי אכילה ניתן להמליץ על שינ. להמלצות התזונאי

  ת/כל עוד אין התנגשות עם המלצות התזונאי' וכו, נוזלים

תמיכה והנעה במידת , הצמחים מסייעם בחיזוק.  יכול להתאים מאוד להפרעות אכילה–טיפול בצמחים  •

 יש לפעול במשנה זהירות ולהתאים במתן צמחים. הצורך ובנוסף יכולים לספק השלמת חוסרים תזונתיים

  את הצמחים לתרופות המערביות שהמטופל נוטל

    אלמנטים טיפוליים כאשר אסטרטגיית הטיפול הינה הנעה ופיזור–תאילנדי ' טווינא ומסאז •

פ יכולתו האישית של כל מטופל " יש להמליץ על פעילות גופנית כאורח חיים וזאת כמובן ע–פעילות גופנית  •

ההסבר לכך הוא הפעילות ההורמנלית המתרחשת : פעילות הגופנית משפרת את מצב הרוח ה. ומטופל

אנדורפין -בטא - פעילות זו באה לידי ביטוי בכיכובם של שני שחקנים עיקריים . בעקבות הפעילות הגופנית

אלו , ונוירוטרנסמיטורים מונו אמיניים, )נגזרת ממשפחת המורפיום המוכר לנו מהרפואה כמשכך כאבים(

  .גורמים לאפקט מרגיע

להרפות ולהעלות את ,  כלים מועילים שמסייעים למטופל להרגע–דמיון מודרך , תרגילי נשימה והרפיה •

מומלץ להשתמש בכלים אלו במהלך טיפולי השיאצו ובנוסף ללמד את המטופל . הדימוי והבטחון העצמי

 .במהלך השבוע, לעשות תרגילים בביתו
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  שיטות נוספות

  ודרךדמיון מ 

של פרטי עצמים ודימוי של ) ויזואליזציה(הכוללות החזיה , דמיון מודרך הוא שילוב של טכניקות הירגעות והרפיה

. התהליך נושא אופי רגוע ושליו. מועד-השיטה מקובלת בשימוש בטיפולים פסיכולוגיים קצרי. שימוש בחושים אחרים

 על מוחולתרגל את שליטת ה, אופן אסוציאטיבי כדי להעלות מחשבות לא מודעות בדמיוןהשיטה משתמשת ב

  .התפקודים הגופניים

מה המתוק בא למלא , הדמיון המודרך מסייע למטופל להבין מדוע הוא צורך הרבה מזון, בטיפולי הפרעות אכילה

  )9( .ולפעול לתיקון המצב בעיקר ברמה הנפשית, במקרים של בולמיה ואנורקסיה , בחייו

  הילינג 

אשר אינה באה  ישות האדם את מבנה גישה זו מסייעת להבין. ת מתייחסת אל האדם כמכלול שלםהגישה ההוליסטי

בהילת האדם  לידי ביטוי יותר הבאה מורכבת מקומבינציה אלא, )עור וגידים, עצמות( לידי ביטוי כגוף פיזי בלבד

  ).קארמה(רון גלגוליו הקודמים השכלי והרוחני ומהאני העליון שלו המכיל בתוכו את זיכ, הרובד הרגשי המכילה את

ובהפרעות , )גורל הנשמה והשיעורים אותם היא עוברת(טיפולי ההילינג בבעיות אכילה מתמקדים גם בקארמה 

  ). בחוויה הרגשית" קצר"היוצרות מעין (אנרגטיות 

 על המטופל לרצות יש לציין כי. דרך ריפוי קוונטי ניתן ליצור תיקון של מערכת האמונות ולהגיע ישירות לתת המודע

  )7( .להחלים ולפתוח את עצמו לשינוי לשם אפשור זרימה של אנרגית ריפוי אוניברסאלית דרכו

  תוספי תזונה 

אבץ , מגנזיום ,3אומגה , מולטי ויטמין, מולטי מינראל :בבעיות אכילה התוספות התזונתיות המומלצות הן בין היתר

פור הזיכרון ומניעת דרדור מצבם הגופי והנפשי של חולי בולמיה גורם בעל חשיבות רבה באיזון משקל הגוף שי: 

חיידקים טובים לשמירה על מערכת חיסון ועיכול  -ותוספת של אצידופולוס , חומצה פולית, C ויטמין , ואנורקסיה

  .חזקים ומניעה של הצטברות רעלים בגוף

  

  פסיכודרמה 

בדיקת , העלאת חוויות מהעבר הקרוב והרחוק תוך כדי ספונטניותהפסיכודרמה מאפשרת איתור מקורות ה

ובכך מביאה לשיפור ניכר בביטחון , אלטרנטיבות על ידי חוויות מתקנות והתנסויות במצבים עתידיים אפשריים
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  .העצמי ובהרגשת הערך האישי

כדי להגיע למפגש עם היצירתיות על האדם . השיטה מבוססת על האמונה שבכל אדם יש מן הכוח הבורא והיוצר

הספונטניות היא כוח הפועל בהווה ומניע את הפרט לקראת תגובה הולמת במצב . לגלות את מקורות הספונטניות שלו

  .חדש ותגובה חדשה על מצב ישן

קונפליקטים ובעיות אמוציונאליות ומטפלים בהם על ידי שיטות שנלקחו , אישיים-במסגרת זו בודקים יחסים בין

או בתוך , בין אדם למשנהו, במקום לפתור בעיות המתעוררות בין אדם לבין עצמו, כלומר. דרמה והתיאטרוןמעולם ה

  .מועלות הבעיות על ידי הצגתן בפועל, קבוצת אנשים על ידי דיבור

  )9(. בבעיות אכילה תהליכי פסיכודרמה יסייעו בזיהוי הדיאלוג הפנימי בין עולם השכל והרגש והפער ביניהם

  פרחי באך 

  .חוקר והומיאופת,  בולט בזמנורופא) 1886-1936( אדוארד באך ר"י ד"שיטה שפותחה ע

הוא הגדיר . ובתהליך החלמתו, ר באך האמין שלמצב הנפשי תפקיד חשוב בשמירת הבריאות הפיזית של האדם"ד

תמציות פרחים טבעיות שמובילות לריפוי עצמי ומיועדות לטיפול בבעיות רגשיות תוך שימת דגש באדם  38 ומצא

  .השלם

תמצית . ישנן כאלה שמתאימות במיוחד לטיפול במצבים של הפרעות אכילה, ר באך"וך התמציות שהגדיר דמת

chicoryתמצית , מתאימה לטיפול באנשים כפייתיים,  למשלhollyתמצית .  מתאימה לטיפול במצבים של הרס עצמי

crap appleא מסייעת לטיהור התחושה הי. וסלידה עצמית נפשית ופיסית,  מתאימה למצבים של אובססיביות

גם ,  מתאימה לאנשים שדורשים הרבהbeechתמצית ,  עוזרת להתנקות מרגשות אשמהpineתמצית . הפנימית

  . מעצמם אבל גם מאחרים

 sweetתמצית . שעוזרת לפתוח דף חדש , hornbeamאת הצעד הראשון בדרך להחלמה אפשר להתחיל עם תמצית 

chestnutתמצית ,  שתי רגליים עוזרת לעמוד בחזרה עלcherry plumתעזור להתמודד עם הפחד מאובדן שליטה  ,

 עוזרת ליצור תחושת אופטימיות gentianתמצית בשם . זה אומר להשמין, שמבחינת הסובלים מהפרעות אכילה

  .למקרה שההפרעה קשורה בטראומה מהעבר,  עושה את מה שהזמן עושהhoneysuckleתמצית . ואמונה עצמית

  

תמציות הפרחים . אשר משפיע על חסימות שנוצרו ומסייע לשחרר ולאזן אותן, מצית מגולם תדר אנרגטי ייחודיבכל ת

  )8( .עוזרות להעלות למודעות דפוסי חשיבה והתנהגות חיוביים

  מדיטציה 

  . האדםנפשכלי טכני לביצוע פעולה עצמית על 

 השכיחים אצלו בעת תודעה ביחס למצבי המצב התודעה של האדם משתנה, כתוצאה מתרגול טכניקות מדיטציה

  .ההתנהגות והפעולות היומיומיות
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המכנה , או אולי מאות טכניקות שונות של מדיטציה שהתפתחו באופן עצמאי בתרבויות שונות בעולם, ישנן עשרות

אדם מדיטציה תהיה תרגול של ה, כלומר, הוא האפשרות לבצען באופן עצמאי, המשותף לטכניקות מדיטציה שונות

  .מול עצמו

 שילוב ותרגול קבוע של מדיטציה לצורך התבוננות והתמודדות טובה יותר עם מחשבות ודחפים, בבעיות אכילה

  )9( .יכול לסייע בתהליך הריפוי, הגורמים להפרעות אכילה

   ) OA )Overeater Anonymousאכלני יתר אנונימיים  

 

 בולימיהבפרט והפרעות אכילה שונות בכלל כמו , ית כפייתהפרעת אכילההמציעה דרך להתמודד עם תוכנית 

אכלני יתר " כפי שפורשו על ידי אלכוהוליסטים אנונימייםהצעדים של ה 12 וזאת על פי תוכנית אנורקסיהו

  ".אנונימיים

בהקאה יזומה ומשתמש באוכל שלא למטרות , בהרעבה, התוכנית מיועדת לכל מי שעסוק באופן מתמיד בדיאטות

  .לכל אדם שאינו מסוגל לשלוט באכילה כפייתית וזקוק לעזרה... 'עידוד פיצוי וכו, אלא לשם נחמה, השובע או הנא

הצעדים של האלכוהוליסטים  12ביצוע של  -רוחני הוא פתרון " אכלני יתר אנונימיים"הפתרון המוצע על ידי 

  ".אכלן יתר כפייתי"וב" וכלא"ב" אלכוהוליסט"ו" אלכוהול"החלפת המילים : האנונימיים בשינויים הנדרשים

 חבריה ואין בה תשלומי חובה אלא רק התנדבותהתוכנית מבוססת על .  נוהגות להיפגש על בסיס שבועיOAקבוצות 

  .תרומות הנועדו לקיים את הקבוצות באופן עצמאי וללא תמיכה חיצונית

המטה . ארצות הברית, פורניהקלי, לס'לוס אנגב, 1960 בינואר 19-הוקמה ב" אכלני יתר אנונימיים"תוכנית 

 על ידי דמוקרטיתהחלטות מהותיות בנושאי התוכנית נערכות בצורה . ניו מקסיקו, אלבקרקיהבינלאומי נמצא כיום ב

  ".מצפון הקבוצה"הצבעות אלה מכונות . נציגי הקבוצות מכל רחבי העולם

בישראל . חברים 70,000-ם למעלה מ בעולOA-מדינות ומוערך כי יש ל 60-פגישות בלמעלה מ 6500-ישנם כיום כ

  )10(. פגישות שבועיות בכל רחבי הארץ 130-יש כ
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  סיכום העבודה המעשית 

  מודל הטיפול 

אנשים שמטופלים במסגרת המחלקה הפסיכיאטרית  6השתלבנו לזמן קצר בתוכנית הטיפול של , במסגרת עבודתנו זו

 שהוקצה עבורנו בתוך המחלקה ובזמן הפעילות הטיפולים התקיימו אחת לשבוע בחדר. הקהילתית לאשפוז יום

המחלקה ממוקמת בלב איזור התעשייה בנתניה ומטפלת בבעיות נפשיות שונות בינהן קבוצה . היומית הרגילה שלו

  .לסובלים מהפרעות אכילה

  :אודות המחלקה

 2007בשנת היא הוקמה . המחלקה הינה המחלקה הפסיכיאטרית הקהילתית לאשפוז יום הראשונה מסוגה בארץ

במצבי דחק חריפים הניתנים ) ואילך 18גילאי (המחלקה מספקת חלופת אשפוז לבגירים . 2007ופועלת מאביב 

אוכלוסיית היעד הזכאית לקבלת שירות הינה כל חברי קופות החולים ללא מגבלה . לטיפול מחוץ לכותלי בית חולים

  .י המדינה" השירות ניתן ללא תשלום וממומן ע.גיאוגרפית

המתבטאת בין היתר במיקומה בלב אזור מרכזי שוקק , קהילתית–ייחודה של המחלקה הוא בתפיסה טיפולית

, המחלקה גם מאפשרת מקום רב לקשר של צוות המחלקה עם הקהילה. חיים ולא במתחם בית חולים מבודד

  .                               כחלק מהטיפול

עמותה ציבורית שהיא מוסד ללא כוונת  - ה למען שירותי בריאות הציבור ידי האגוד-המחלקה הוקמה ומופעלת על

: אתר האגודה. ועוסקת במגוון שירותי בריאות לגוף ולנפש 1972האגודה קיימת מאז ). ר"מלכ(רווח 

il.co.aguda.www .הטיפול במחלקה ניתן בהנחיה ופיקוח משרד הבריאות.  

מאמן ספורט בחדר , מרפאות בעיסוק, עובדות סוציאליות, אחיות, פסיכולוגים, צוות המחלקה כולל פסיכיאטרים

          ) 15( .כושר מאובזר ומורה ללימודי מחשב בחדר מחשבים מצויד
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  סקירת מטופלים וטיפולים 

  .מ. ש– 1תשאול 

  )בולמיה(בעיית אכילה : תלונה עיקרית 

שלוש /כ הינה פעמיים"התדירות בד. עיות אכילה שמתבטאות בבולמוסי אכילה והקאות יזומותשנים סובל מב 4מזה 

התקפי (פנה ביוזמתו לעזרה מקצועית במרכז לאחר שהבין שמצבו חמור ביותר .  נמצא בטיפול במרכז כשנה.בשבוע

.  כי בנם סובל מהפרעה קשההוריו ומשפחתו לא היו מודעים.עד אז לא טופל או אובחן ). בולמיה כפעמיים שלוש ביום

 בעברו היה ילד רזה .לאחר ההקאה מרגיש מותש ועייף מאוד וצריך מנוחה. אך לא אלים, בזמן הבולמוס הוא תוקפני 

מאז זוכר את עצמו כילד שמן שאוכל . חבריו התחלפו והוא היה ילד לא מקובל בחברה, הוא השמין' בכיתה ב. מאוד

  ללא הגבלה

 הבולמוסים –מאז שנכנס למרכז מרגיש שיפור רב . תזונאית צמודה להסדרת תפריט+ רכז בטיפול פסיכולוגי במ

  מגיעים רק פעמיים שלוש בשבוע

מעדיף להישאר בבית ולא . בעיקר סביב אירועים חברתיים, סובל מחרדות 7-8 מגיל –חרדות : תלונה משנית 

  . תאובחן במרכז כבעל חרדות חברתיו. להתמודד עם אירועים חברתיים

חודשים הצביעו על בעיה '  בדיקות דם שביצע לפני מס.שברים בעברו/ללא ניתוחים, כ"בריא בד: היסטוריה רפואית 

 מאובחן .י זריקות"אובחן לאחרונה כסובל מאלרגיות ומטופל ע. לא מטופל בתרופות לבעיה זו. קלה במלחים בגוף

' נוטל מזה מס: טיפול תרופתי. פרעת אישיות גבוליתפסיכיאטרית כסובל מהפרעת אישיות נרקציסטית ובעל קווי ה

  .חודשים פרוזאק ופלוטין

   : סקירת מערכות

כ אחרי בולמוס יציאה רכה "בד.  פעם ביום–יציאות . לא מרגיש אף פעם שובע. רוב הזמן חושב על אוכל: עיכול

כ "ת השנים האחרונות בדבחמש. הקאה יזומה לאחר הבולמוס ללא בחילה. אחרת מוצק, ולעיתים קרובות שלשול

  סובל מאפטות בפה

אקמול מעבירה + מנוחה . מלווה בתחושת חום, מזה שנים רבות סובל מכאבי ראש בתדירות של כפעם בשבוע: ראש

  שעות' את הכאב אחרי מס

  )קפה+ תה + דיאט קולה כליטר וחצי ביום( ליטר נוזלים ביום  2/3-שותה כ: הפרשה ומין

  מתעורר בלילה פעם אחת לשירותים,ם עם קצף  לעיתי–שתן צהוב בהיר 

 התחיל לטפל בזריקות לפני –כנראה שזה אלרגיה . אף לא מפסיק לנזול: שנים מצונן כל הזמן 4-5-כ: נשימה ועור

  חודש  ומאז אף סתום

. ל משליך על האוכ–אם יש אוכל באזור .  כלפי עצמו בעיקר וגם כלפי הסביבה–כעס וביקורתיות : אופי ומצב רוח

,  אפאטיות).גיוס לצבא, מציאת עבודה(  לא מצליח לממש את שאיפותיו – מאוד מתוסכל על עצמו –תסכול 
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אבחון (  סובל מחרדה חברתית –חרדה /פחד.  נעלב בקלות–רגישות יתר ,  הדחקה,  דיכאון,  אובססיביות

כאשר משהו לא מתקדם לפי . עיר מפחד לנהוג מחוץ ל– בנוסף כאשר נוהג יש לו מחשבות של תאונה). פסיכיאטרי

 לעיתים יש סיוטים שלפעמים אף –חלומות . מתקשה לקום בבוקר. מתקשה להירדם בלילה. ז שלו נתקף בפחד"הלו

  מעירים אותו

לא משתף . רק עם אחת הוא בקשר טוב. יש לו שלושה אחים גדולים. הנו האח הצעיר במשפחה. מ.ש : הערות נוספות

לא גויס . מעוניין למצוא עבודה מעניינת ומספקת. מידי פעם, עובד בעבודות זמניות. יםאת משפחתו בחייו הפרטי

 שונא את גופו מתקשה להסתכל במראה –בעל דימוי גוף נמוך מאוד , מאוד מופנם וביישן, ונעים בחור לבבי.לצבא 

 מעט חברים וקשרים לדבריו יש לו. אינו הולך לים וממעט להסתובב בחוץ. ולהתקלח כי צריך לראות את גופו

כמעט ולא .  מרגיש שצריך מסגרת ותמיכה–מגיע מידי יום למרכז . חברתיים אם כי נראה שבמרכז יש לו חברים

יודע שזה חשוב אך לדבריו אין לו כוח ובנוסף מתבייש להתעמל בחדר הכושר בגלל , )עשה בעבר(עושה פעילות גופנית 

  .גופו

  .ת צהרייםכ ישן שנ"בד. עייף הרבה במהלך היום

 18:00 – 16:00:  ובצהריים09:00 - 02:00:  שעות שינה

   : בדיקות

. ללא חיות. לובש בגדים רחבים, לא שמן, מבנה גוף גבוה ורחב. מעט פסיבי. מדוכדך מראה מופנם ואף: הסתכלות

  .חיוור

טיפ . ורידים תת לשונייםמעט . מעט רועדת, בעלת חיפוי דק ודביק על כולה,רטובה, דקה, חיוורת. עם פירסינג: לשון

  .אדום

   עודף-כבד וכיש המרה .  חוסר–לב , טחול: בטן

  מתוק, חורף, )תכלת(שחור , )שמיכות גם בקיץ 2 ישן בלילה עם –כ חם לו ואוהב חום "בד(  חום :העדפות

   : אטיולוגיה וסינדרומים

• Liver Qi Stg 

•  Heart Bld def. – וחום בShen   

• SP Qi def 

  אש בלב •

 SP- STות בחום ולח •

  עליית יאנג כבד •

 KIDחולשת  •
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   : אסטרטגיה טיפולית

  :במסגרת הטיפול ההתמקדות תהיה בפעולות הבאות

  פיזור סטגנציית הכבד והרגעת כבד •

 SHENהורדת והרגעת אש הלב וחום ב •

  חיזוק דם  והלב •

  י הטחול'חיזוק צ •

  חיזוק כליות •

  הוצאת חום ולחות •

  :נקודות עיקריות לטיפול

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40  

  

דמיון מודרך , י'נשימות להרגעה ולחיזוק צ, תיאלנדי לפיזור יחד עם קיו לחיזוק, טווינא : שיטות נוספות 

  שיחה, להתמודדות עם פחדים
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  .מ. ש–תקציר טיפולים 

 1 ' טיפול מס

מעבר על כל : טיפול הרגעתי .לא חווה טיפול שיאצו מעולם. דהגיע למפגש מהוסס ואף מעט חר. מ.ש: דיווח טיפול

  .טיפול בטן קצר. מ קשה להרפות לאורך הטיפול.לש. פנים, כפות רגליים, כפות ידיים: התמקדות בקצוות, הגוף

  מאוד נהנה מהמפגש: משוב המטופל

 2 ' טיפול מס

  .טיפול חזה וגב: טיפול קצר הרגעתי + תשאול: דיווח טיפול

. מאוד מצפה לתשובה ומפחד להתאכזב. היה בראיון עבודה וממתין לתשובה. מנסה למצוא עבודה: מטופלמשוב ה

  .לא יודע לקשר אותו לסיטואציה ספציפית. במשך השבוע היה בולמוס אחד

לצמצם .  מ.המלצתי לש. בטיפול צמוד של תזונאית לסידור תפריט. מ.ש.במהלך התשאול שוחחנו על התזונה : הערות

  אט קולה ולהקפיד על ארוחת בוקרבדי

 3 ' טיפול מס

: נקודות Liver, Heart: מרידיאנים. צוואר ופנים, בטן, חזה, גב עבודת. טיפול הנעתי וחיזוקי.שיחה: דיווח טיפול

SP6+St36, UB20, UB23, Ht7, Pc6  

  עבודה משותפת על נשימות  והרפיה

. ם העבודה שהתראיין בו וציין שלמרות הכל מרגיש מחוזקסיפר שקיבל תשובה שלילית ממקו.  מ. ש:משוב המטופל

סיפר שהקפיד על . מקשר זאת לתשובה השלילית. ימים מקבלת התשובה היה בולמוס' לאחר מס, יחד עם זאת

  .מצב רוחו טוב. מתלונן על עייפות רבה). פרוסות לחם עם דבש 2אוכל .( ארוחת בוקר ומרגיש יותר טוב במשך היום

 4 ' טיפול מס

  .מתמסר מאוד לטיפול.  מ. ש.שיפור ביכולת להרפות במהלך הטיפול: דיווח טיפול

 ,Heart :עבודה על מרידיאנים. גב עליון, סקפולות, טיפול בטן. טיפול מרגיע ומחזק בשילוב עם הנעה מועטה

Spleen, Liver   

 Liv3, SP6+St36, Ht3, Ht7: נקודות

סיפר שמאוד . בינתיים מרוצה מהעבודה –התחיל לעבוד . מרגיש בסדר. הגיע בשמחה לטיפול.  מ.ש: משוב המטופל

  .הוא אוכל דייסת שיבולת שועל בבוקר בהנאה מרובה. השפעתי עליו השבוע
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כשניסיתי לדבר איתו על זה טען שיש לו בלק אווט והעביר  – בולמוסים באותו היום 2ימים לפני הטיפול היו לו ' מס

  . נושא

עודדתי אותו לנסות להיזכר בתחושה הזו כשמרגיש . וף הטיפול שהוא מאוד רגוע וטוב לוציין בס.  מ.ש: הערות

  שמגיע בולמוס ולנסות להרגע

 5 ' טיפול מס

  .מקרין חיוניות וחיות, שמח יותר. מ.נראה כי ש: דיווח טיפול

 UB40, UB60 –בעיקר גב תחתון , טווינא גב, עבודת בטן. הנעתית+ עבודה חיזוקית 

   Liv, SP, Kid: כ עבודה על מרידיאנים" תו–רגליים תאילנדי 

 SP6+St36, Liv3, Ht3: נקודות. Ht עבודה על

סיפר שהתמודד עם קשיים חברתיים שנבעו : עובד כשבוע ומבסוט –שמח לקראת הפגישה .  מ.ש: משוב המטופל

משלים (ר מבחן בגרות לאח – באמצע השבוע היה בולמוס .מרגיש חזק יותר. מצרכי העבודה ולא וויתר לעצמו

  .מתלונן על כאבי גב תחתון עמומים. )בגרויות

 6 ' טיפול מס

  . בטן, שכמות+ גב עליון: מעט הנעתי+ טיפול חיזוקי . הפסקה של שבועיים בגלל חגים: דיווח טיפול

 Heart, Liver, Kidney: עבודה על מרידיאנים

 Ht3, Ht7, Liv2, Liv3, Kid1, SP6+St36: נקודות

 מעט +בולמוסים שכולם היו בחג  3בשבוע של החג היו : השבועיים האחרונים בחלקם לא היו קלים: המטופלמשוב 

מציין שמאוד התגעגע לטיפול . רק בולמוס אחד –שבוע אחרון יותר טוב . כל המשפחה הייתה ביחד והיה קשה. אחריו

והיו , ש"בפתח סופ,  קושי רב בימי חמישיכ היה"בד. מרגיש שהטיפולים מאזנים אותו: מרגיש טוב עם הטיפולים –

  .מרגיש רגוע ואין בולמוסים ביום זה, מציין שמאז שהתחלנו בטיפולים מצפה לימי חמישי. גם בולמוסים ביום זה

לפני הטיפול היו יותר מתוכננים ובחודשיים האחרונים , אופיים אחר: מבחינת בולמוסים מרגיש שהם גם השתפרו

המון מחשבות . בשבוע האחרון החריף –בשבועיים האחרונים מאוד מהורהר . למוס ולא לפניוכ הבו"התכנון קורה תו

. ואז נוהג מאוד מהר ועושה שטויות על הכביש –קורה הרבה כאשר נוהג . בעיקר מחשבות אלימות כלפי הסביבה –

  .ושהרגיש שיפור מיד לאחר הטיפול הקודם –ציין שגב תחתון הרבה יותר טוב 

   :הערות

וכך גם  –) דקות מרחק הליכה 15(הצעתי לו לעשות הליכה למרכז היום . לצה להתחיל בפעילות ספורטיבית כלשהיהמ

  .הדגשתי את ההשפעה החיובית שיש לספורט על הגוף והנפש. ייעשה ספורט וגם לא יסתכן וינהג
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 7 ' טיפול מס

: מצונגה על מרידיאנים+ תאילנדי רגליים +  גב.)הרגעה בסוף הטיפול. (הנעה+ עבודה חיזוקית  .שיחה: דיווח טיפול

LIV, SP עבודה על  HT . טיפול בטן  

 SP6+St36, Liv3, Ht3,Ht7, Pc6, Bl18, BL20: נקודות

: נהיגה. במהלך השבוע האחרון הי שני בולמוסים בימים עוקבים.  במשך הסופשבוע לא היו בולמוסים:משוב המטופל

לא התאימה לו הצעתי לגבי הליכות רגליות . עובד על עצמו ומצליח להיות מרוכזכאשר נכנס למכונית . מרגיש שיפור

  ) חדר כושר קטן עם מעט מכשירים(למרכז אך ציין שהתחיל להתעמל במרכז 

 8 ' טיפול מס

  .דמיון מודרך להעלאת דימוי הגוף) הרגעה בסוף הטיפול. (הנעה+ עבודה חיזוקית  .שיחה: דיווח טיפול

   ארוך טיפול בטן. LIV, SP , HT: יאניםמריד, שכמות+ גב

   SP6+St36, Liv3,Liv2,  Ht3,Ht7,  Bl18, Bl20, Kid1: נקודות

. פרוזאק-מקשר זאת לשינוי במינון הפלוטין. מצב רוח יותר טוב. מציין שמרגיש יותר טוב .  מ.ש :משוב המטופל

  .בשבוע שחלף היה התקף אחד בסוף השבוע

  

 9 'טיפול מס

  .גב עליון תפוס מאוד. התמסר מאוד לטיפול . שיחה:דיווח טיפול

  הרגעה+ הנעה+ עבודה חיזוקית 

 Liv, SP , Ht: מרידיאנים, שכמות+ גב עליון

  תיאלנדי+ עבודה מניעה –  טיפול בטן

   SP6+St36, Liv3, Ht3,Ht7,  Bl18, Bl20: נקודות

בולמוסים ביומיים שלאחר  4חווה . שעברעקב חוויה זוגית לא קלה , הגיע מעט מבולבל ולא שקט :משוב המטופל

מציין . מציין שהיה בדיכאון אך מרגיש יותר טוב. היה לו שבוע קשה. שבוע שלפני לא היו כלל בולמוסים והקאות. מכן

  .שבזמן האחרון מרגיש צורך במגע בכלל
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 10 'טיפול מס

  צוואר תפוס  .שיחה: דיווח טיפול

  ).הרגעה בסוף הטיפול. (רהנעה לשחרור הצווא+ עבודה חיזוקית 

 SP , HT: מרידיאנים, שכמות+ גב עליון+ צוואר –קיו צדדים 

  תיאלנדי+ עבודה מניעה –  טיפול בטן

   Liv3, Ht3,Ht7,Pc6,  Bl18, Bl20, Bl23, Bl17 :נקודות

אוד מרגיש שמ, עצוב בסיום סדרת הטיפולים. מרגיש בסדר. מציין שהשבוע חווה שני בולמוסים :משוב המטופל

  .התקדם עם עצמו בתקופת הטיפולים ועבר שינויים רבים

  מ.סיכום טיפול ש

   בולמיה–בעיות אכילה : תלונה עיקרית

בדיקות דם שביצע . אובחן כסובל מבולמיה ומהפרעת אישיות גבולית. נמצא בטיפול במרכז כשנה: אבחנה מערבית

( מטופל בתרופות על בסיס יומי . ל בתרופות לבעיה זו לא מטופ. חודשים הצביעו על בעיה קלה במלחים בגוף' לפני מס

  .מאובחן פסיכיאטרית כסובל מהפרעת אישיות נרקציסטית ובעל קווי הפרעת אישיות גבולית). פלוטין, פרוזאק

צ לעיתים עובד " במרכז ואחה14:00 – 09:00 מבלה כל יום בין השעות –מסגרת יומית . מ.המרכז מהווה עבור ש

  .תבעבודות זמניו

התדירות . שנים סובל מבעיות אכילה שמתבטאות בבולמוסי אכילה והקאות יזומות 4 מזה :פירוט תלונה עיקרית

פנה ביוזמתו לעזרה מקצועית במרכז לאחר שהבין .  נמצא בטיפול במרכז כשנה.שלוש בשבוע/כ הינה פעמיים"בד

הוריו ומשפחתו לא היו מודעים .ופל או אובחן עד אז לא ט). התקפי בולמיה כפעמיים שלוש ביום(שמצבו חמור ביותר 

לאחר ההקאה מרגיש מותש ועייף מאוד . אך לא אלים, בזמן הבולמוס הוא תוקפני . כי בנם סובל מהפרעה קשה

מאז . חבריו התחלפו והוא היה ילד לא מקובל בחברה, הוא השמין' בכיתה ב.  בעברו היה ילד רזה מאוד.וצריך מנוחה

מאז . תזונאית צמודה להסדרת תפריט+ ד שמן שאוכל ללא הגבלה בטיפול פסיכולוגי במרכז זוכר את עצמו כיל

   הבולמוסים מגיעים רק פעמיים שלוש בשבוע–שנכנס למרכז מרגיש שיפור רב 

+ מנוחה . מלווה בתחושת חום,  מזה שנים רבות סובל מכאבי ראש בתדירות של כפעם בשבוע:סקירת מערכות

שנים מצונן  4-5-כ, כ סובל מאפטות בפה"בחמשת השנים האחרונות בד, שעות' אב אחרי מסאקמול מעבירה את הכ

: אופי.  התחיל לטפל בזריקות לפני חודש  ומאז אף סתום–כנראה שזה אלרגיה . אף לא מפסיק לנזול: כל הזמן

(  את שאיפותיו  לא מצליח לממש-מאוד מתוסכל על עצמו , ביקורתי מאוד כלפי עצמו בעיקר וגם כלפי הסביבה

סובל מחרדה , נעלב בקלות, מרבה להדחיק,  דכאוני ,אובססיבי למראה שלו,  אפאטי).גיוס לצבא, מציאת עבודה

לעיתים יש סיוטים שלפעמים אף , מתקשה לקום בבוקר. מתקשה להירדם בלילה).אבחון פסיכיאטרי( חברתית 

  .מעירים אותו
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  : אבחנה סינית

• Liver Qi Stg 
• Liver & Heart Bld def. – פגיעה ב-Shen 
• SP Qi def 
  עליית אש הלב •

  חום ולחות מחמם אמצעי •
  
  
  

  : אסטרטגית טיפול

  פיזור הסטגנציה והלחות ולהרגעה, שיאצו לחיזוק הלב הכבד והטחול •

  תאילנדי לפיזור' טווינא ומסאג •

  דמיון מודרך ונשימות להרגעה והעלאת דימוי הגוף ודימוי עצמי •

  שיחה •

  המלצות ספורט •

, חיזוק הטחול, טופל עשרה טיפולים בשיאצו במהלכם התמקד הטיפול בחיזוק דם הלב והכבד. מ.ש: יווח טיפוליםד

  : התמקדות בנקודות הבאות" פיזור סטגנציית הכבד ופיזור החום והלחות בגוף תוכ

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40 

הצליח להגיע להרפיה , הרגיש נוח במהלך הטיפולים, התמיד במפגשים. מ.ש. ות ארוכות הטיפולים לווו בשיח

  .מוחלטת ואף להרדם בטיפולים וציפה כל שבוע ליום המפגש

  :במשך הטיפולים נצפו השינויים הבאים

.  במהלך הטיפולים היו שבועות שבהם לא היו כלל בולמוסים–. מ.הפחתה ניכרת במספר הבולמוסים של ש )1

במהלך הטיפולים היה נראה . לפני הטיפולים הבולמוסים היו סביב ימי חמישי וסופי שבוע, סףבנו

כ היו ימים מלחיצים "שבד) יום הטיפול(ימי חמישי  . שהבולמוסים כבר לא מתרחשים סביב ימים אלו

  לימים שציפה להם ולטיפול ולימים רגועים. מ.לקראת סוף השבוע הפכו אצל ש

ציין שלא שונא את גופו ומרגיש עימו יותר . מ.לקראת סיום סדרת הטיפולים ש: מ. של שעלייה בדימוי הגוף )2

  .בנוח

במהלך סדרת הטיפולים . בילדותו לא היה מגע בבית. ציין שלא חווה מגע מסוג זה בעברו. מ. ש–חיבור למגע  )3

  . ולמד להנות מאוד ממגע–הרגיש בו צורך , התחבר מאוד למגע

  .מגע אינו דבר המובן מאליו,  במקרים של בעיות אכילהיש לציין שכאשר מדובר 

החל ביצירת , נראה שמח יותר, השתפר. מ. במהלך סדרת הטיפולים מצב רוחו של ש–שיפור במצב רוח  )4

  .וחש ברצון לצאת מהמיטה ולתפקד, התמודד עם קשיים ביתר אומץ, קשרים חדשים

  .נטל שבוודאות השפיע גם על מצב רוחו. מ. ששיש לציין שבמהלך סדרת הטיפולים שונה מינון התרופות 

  .הפחתה ניכרת בעייפות )5

  .חזרה לפעילות ספורטיבית שבועית )6
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 דבר –לשחרר מחשבות ולהרגע , במהלך הטיפולים להרפות. מ.באמצעות נשימות ודמיון מודרך הצליח ש )7

  .שלא עלה בכוחו לבצע בתחילת סידרת הטיפולים

בעקבות . מ.ועם זאת ש. המלצות התזונה שלי היו מוגבלות, של תזונאיתבטיפול צמוד .מ. מכיוון שש–תזונה  )8

  .הוריד כמויות של דיאט קולה וקפה ושתה יותר מים, הטיפול הקפיד לאכול ארוחת בוקר מזינה

  :המלצות

  המשך סידרה נוספת של טיפולי שיאצו )1

  הקפדה על שתיה מרובה וארחת בוקר מזינה )2

  רוגענשימות להרפיה ו/יוגה/דמיון מודרך )3

  הקפדה על ספורט כאורח חיים )4
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   .ד. ש– 2תשאול 

  )בולמיה(בעיית אכילה : תלונה עיקרית 

הבולמוסים מתרחשים . מזה חמש שנים סובלת מהפרעות אכילה שמתבטאות בהתקפי בולימיה והקאות יזומות

. רכז שנה וחציבטיפול במ". מוצאת את עצמה"כאשר לא , בריחה מדברים שקשים לה רגשית, שעמום, בעיקר מלחץ

לאחר שחוותה ,לתקופה של חודשיים וחצי  אושפזה במחלקת בעיות אכילה בתל השומר, לאחר חצי שנה במרכז

–תדירויות ההתקפים ירדו ) חצי שנה(מאז שהשתחררה . התקפים מרובים ובן זוגה לחיים לחץ עליה להכנס למחלקה

  . התקף אחרון היה חודשיים לפני התשאול 

  מפגשים עם תזונאית להסדרת תפריט+ עמיים בשבוע מטופלת במרכז פ

ד מאוד .ש. לדבריה הייתה ילדה מאוד מפונקת. פחד לחיות את החיים ולהתמודד איתם. חרדה:  תלונה משנית 

  מאוד תלויה בבן זוגה לחיים,  מפחדת להכשל–פרפקציוניסטית 

 , OCD, רית כסובלת מחשיבה אובססיביתמאובחנת פסיכיאט. לא עברה ניתוחים. כ"בריאה בד: הסטוריה רפואית 

  .מהפרעת אישיות נרקציסטית ובעלת קווים של הפרעת אישיות גבולית

מ לאזן אותה "לדבריה במהלך האשפוז ע. למיקטל וריספרדל, נוטלת ליסטרל: טיפול תרופתי על בסיס יומיומי

  .פעה מאודגניקולוגית הוש' מע. הועמסו עליה הרבה מאוד תרופות שהשפיעו עליה מאוד

   : סקירת מערכות

   :עיכול

. גזים עם ריח, יציאות דביקות. מאז שזוכרת את עצמה סובלת ממעי רגיז שמתבטא בעצירויות ושלשולים לסירוגין

. שנים 5-סובלת מטחורים כ. למדה לחיות אותם. כאבים עמומים שמגיעים וחולפים –כאבי בטן אמצעית תחתונה 

. לא גוררות הקאה, לעיתים קרובות סובלת מבחילות. טחורים מדממים וכואבים.  להטיפולים שלא סייעו' ניסתה מס

  .למדה לחיות איתן

  :נשימה ועור

 כיום –בילדותה סבלה מאלרגיה לפרוות . שמתבטאות בתשישות נפיחות וסחרחורות בחילופי עונות סובלת מאלרגיות

 לעיתים .עיתים נעזרת בתרופות ואנטיביוטיקהל –סובלת שנים רבות מסינוסיטיס שחוזר בעונות מעבר .כבר לא

  מרגישה מלאה בליחה. קרובות מתעוררת בבוקר רטובה מזיעה בכל הגוף

  :שלד ותנועה

סובלת מכאבי , כאשר חזרה לפעילות ספורטיבית אינטנסיבית, 19מגיל .12/13 אצבע נשברו כשהייתה בת + כף היד

בייחוד ,  באופן כללי מציינת שכל הצד הימני שלה חלש יותר.גב תחתון שמתבטאים בכאב חזק שמוקרן לרגל ימין

  .חיצוני + פנימי –בצידי הרגל  מורגש 
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  :גניקולוגיה

  .תמיד מחזור היה סדיר, עד לאשפוז – 14 גיל :מחזור ראשון

. דם עם קרישים. בין יום וחצי עם דימום קל מאוד ועד לעשרה ימים עם דימום כבד –מזה חצי שנה וסת משתנה 

  .לעיתים בולמוסים, תופעות רגשיות שמתגברות, דיכאון, כאבי בטן: לת מתופעות טרום ויסתיותסוב

 .בעלת התקן תוך רחמי. סוגים שהשפיעו עליה מאוד רע הן פיזית והן נפשית' בעברה ניסתה מס –אינה נטלת גלולות 

  .ניתוח+ גרידה : לפני שנה וחצי עברה הפלה יזומה

  :אופי ומצב רוח

. מתוסכלת כאשר דברים לא מתרחשים וקורים בדרך שלה, אנשים שקרובים אליה+ כלפי עצמה ביקורתית 

לא מרגישה שיש לה . לא אוהבת את עצמה. לא מאמינה בעצמה. חסרת בטחון, מתוסכלת מעצמה ומהמחשבות שלה

טווח  –זיכרון לקוי . חוסר החלטיות וביצוע, בלבול, סובלת מהדחקה. בדרך כלל קשור לאוכל, מדוכדכת לעיתים, ערך

מפחדת מאנשים , שלא תהיה הטובה ביותר, מפחדת שלא יאהבו אותה –חרדות /פחדים. טווח ארוך ולימודי, קצר

  .מפחדת לנהוג בלילה, ומהסביבה

מידי פעם . מ להרדם"לעיתים אף מעשנת ע – קשה לה מאוד להרדם .מאז שנוטלת כדורים לא ישנה טוב –הרדמות 

  לעיתים מתעוררת מהם –יוטים יש חלומות רעים וס

   : הערות נוספות

לא .  מאוד תלויה בו–יש בן זוג שנתיים וחצי . הייתה ספורטאית עם דרישות מאוד גבוהות מעצמה 18עד גיל 

  . כיום פחות,  פעם היו לה הרבה חברות–מסתדרת בחברת בנות 

צורכת עישונים נוספים על בסיס . ) חפיסה ליום כ–בעברה עישנה יותר ( סיגריות ליום  10 כיום. מעשנת כשמונה שנים

 כוסות 2-3שותה  לאחר האשפוז.  כוסות קפה ביום15-במשך שנתיים שתתה כ.  מרגישה שזה מרגיע אותה- יומי 

 – בעברה ספורטאית –פעילה גופנית . שותה כבקבוק וחצי גדול ליום של דיאט קולה. שותה הרבה תה צמחים. בלבד

  .ים בשבועפעמ' כיום מתעמלת מס

 07:00/09:00 – 22:00/23:00 –שינה 

   : בדיקות

  .חיצונית לא ניכרים בה סימני מחלה. נעימה למראה, חטובה, נראית מצוין: הסתכלות

סדקים .  לא מגיע עד לטיפ הלשון–סדק אורכי במרכז הלשון . מעט רטובה, דקה, אדומה כתמתמה בצדדים: לשון

  .חיפוי צהבהב במחמם תחתון. ים תת לשונייםוריד. טיפ אדום מאוד. במרכז הלשון

  .מאוד נוקשה ובולט, עליון בעיקר, גב. גוף של ספורטאית: מגע
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   : אטיולוגיה וסינדרומים

   אש בלב •

• Liver Qi+ Blood Stg 

  בכבד חוסר דם •

  )דיסהרמוניה כבד טחול –כבד פולש לטחול ( י בטחול 'חוסר צ •

  אמצעי+ חום ולחות מחמם תחתון •

   : פוליתאסטרטגיה טי

  :במסגרת הטיפול ההתמקדות תהיה בפעולות הבאות

  הורדת והרגעת אש הלב •

  פיזור סטגנציית הכבד •

  חיזוק דם הכבד  •

  טחול-יצירת הרמוניה כבד +  י הטחול'חיזוק צ •

  הוצאת חום ולחות •

  :נקודות עיקריות לטיפול

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40, St44  

  

דמיון מודרך , י'נשימות להרגעה ולחיזוק צ, תיאלנדי לפיזור יחד עם קיו לחיזוק, טווינא : שיטות נוספות 

  שיחה, להתמודדות עם פחדים
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  .ד. ש–תקציר טיפולים 

 1 ' טיפול מס

   .Heart: מרידיאן, מעבר על כל הגוף:  טיפול הרגעתי+ תשאול: דיווח טיפול

 Pc6, Ht3, SP6+St36 :נקודות

  .במהלך הטיפול הייתה רוב הזמן עם עיניים פתוחות ומכווצת בגופה

   בסיומו סיפרה שמאוד נהנתה.בחנה אותי במהלך המפגש. בתחילת המפגש הייתה מהוססת: משוב המטופלת

 2 ' טיפול מס

   Heart, Spleen: מרידיאנים. עבודת גב. חיזוקי+ טיפול הרגעתי + שיחה : דיווח טיפול

 SP6+St36, Ht3, Ht7, Pc6: נקודות

  במהלך הטיפול הצליחה להרפות מעט ותר מבפגישה הקודמת  ואף עצמה את עיניה בחלק האחרון של הטיפול

  מתוסכלת ממצבה. מצב רוח בסדר אך מרגישה לא שקטה.  שבוע יחסית סביר:משוב המטופלת

  ינה ולהקפיד יותר על שתיית מים במיוחד לפני הש –ד להוריד בכמויות הסיגריות והעישונים .המלצתי לש: הערות

 3 ' טיפול מס

  בטן, שכמות+גב, תאילנדי רגליים: הנעתי+ טיפול חיזוקי + שיחה : דיווח טיפול

  .הורדת הכאב מטה בעזרת מעבר על נקודות – UB: מרידיאנים

 Liv3, St36+SP6: נקודות

סיפרה שהיה לה קצת ." שקט מטורף"אחרי טיפול קודם הרגישה . סיפרה שהיה שבוע בסדר.ד.ש: משוב המטופלת

יותר שקטה : סיפרה שהשבוע הורידה את מינון העישונים ומרגישה שזה עושה לה טוב. קשה לנהוג אחרי הטיפול

 סיפרה שהלכה הרבה ברגל ביומיים האחרונים ומאז מרגישה –) יד+רגל ( מתלוננת שכל צד ימין כואב . וממוקדת

  .כאבים

 4 ' טיפול מס

  קיו צד, בטן, שכמות+גב:  הרגעתי+  טיפול תומך :דיווח טיפול

 Ht3, Ht7, Pc6, St36+SP6: נקודות . Liv, Ht:מרידיאנים
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. מרגישה דיכאון ובדידות –מספרת על שבוע קשה . מדוכדכת, עצובה. הגיעה מאוד ירודה לטיפול: משוב המטופלת

מספרת שירדה באופן משמעותי בכל סוגי  .לדבריה בקשר עם הפסיכיאטרית. בכתה הרבה כל השבוע –חוותה חרדות 

כאבים בצד ימין השתפרו ). ביום 5-לא יותר מ –היו ימים שכלל לא עישנה ובאחרים מעט מאוד . (העישונים השבוע

  .אך לא השתחררו לגמרי

 5 ' טיפול מס

  : דיווח טיפול

 Pc, Kid, Liv, Ht:מרידיאנים. צוואר, בטן, גב:  הרגעה+ מעט הנעה +טיפול שכלל חיזוק + שיחה 

 Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, Liv2, St36+SP6: נקודות

 מאז שהכניסה עבודה לחייה קשה לה –מספרת שהיה קשה לה להגיע . הגיעה אפאטית לטיפול :משוב המטופלת

. כרגע  מחלקת עיתונים בחלק מהבקרים: מאוד קשה לה להתחייב לעבודה קבועה. להתמודד גם עם דברים אחרים

מרגישה באותו מקום שבו . מדחיקה ומתעלמת מדברים שקשורים בה, מדוכדכת. בוכה פחות. בדה כללהשבוע לא ע

  .הייתה בפעם האחרונה שנפגשנו

  רגרסיה בשבועות האחרונים. ד. משיחה שערכתי עם הפסיכיאטרית של המרכז נראה כי  יש לש:הערות

 6 ' טיפול מס

  צוואר, בטן, גב:  עט הנעהמ+ הרגעה + טיפול חיזוקי + שיחה : דיווח טיפול

 SP, Liv, Ht: מרידיאנים

 Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, Liv2, St36+SP6, Kid1: נקודות

  הצליחה להתנתק מעט מהמחשבות במהלך הטיפול בעזרת דמיון מודרך קצר בתחילת הטיפול

 שמאוד חיכתה מציינת. מדוכדכת וחסרת אנרגיות. ללא שיפור במצב הרוח מאז הטיפול האחרון :משוב המטופלת

  לטיפול ושמחה לקראתו

 7 ' טיפול מס

  . מתמסרת מאוד לטיפול: דיווח טיפול

  צוואר, טיפול ארוך –בטן , גב:  מעט הנעה+ הרגעה + טיפול חיזוקי  .שיחה

 SP, St, Ht: מרידיאנים

 Ht3, Ht7, Pc6 , UB20, 18, 23, St36+SP6, Kid1, GB20: נקודות
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 מספרת על מצב של –)  !לאחר ארבעה חודשים( הקאה + וע שעבר היה בולמוס ד סיפרה ששב.ש :משוב המטופלת

  מעט מדוכדכת . מתלוננת על כאבי בטן תחתונה. מאוד נבהלה מהבולמוס). דקות 20בערך ,  איבוד שליטה

 8 ' טיפול מס

  אגן, סקפולות צוואר, רוקינג + גב :  מעט הנעה+ הרגעה + טיפול חיזוקי  .שיחה: דיווח טיפול

 SP , Ht: מרידיאנים

   Ht3, Ht7, Pc6 , UB20, 18, 23, Liv3, Kid1: נקודות

קישרה אותו כאפשרות לפתח . סיפרה על בולמוס נוסף שהיה השבוע. הגיעה לטיפול נסערת מעט :משוב המטופלת

על חוסר  מתלוננת .מתעמלת המון,פחדים לגבי ספורט, בשבוע האחרון אובססיה לגוף ולמראה. שהדיאטנית נתנה לה

בסיום הטיפול הרגישה . יודעת שיהיה טוב ומוכנה לעבוד קשה –למרות המצב הגיעה מחוזקת . נוחות בגב תחתון

  מלאת אנרגיות שמחה ורגועה

 9 ' טיפול מס

  שילוב בין קיו ורוקינג: טיפול הנעתי+  שיחה : דיווח טיפול

   SP: מרידיאנים. עבודת גב ובטן,  תאילנדי רגליים

   SP3 , UB20,17, 18, 23, Liv3, Kid1:נקודות

. מרגישה שנמצאת בתקופה טובה בחיים –מרגישה טוב ומחויכת , הגיעה לטיפול במצב רוח טוב :משוב המטופלת

  )מציינת שעשתה זאת בעקבות שיחה שהייתה לנו( נרשמה ללימודים 

  

 10 ' טיפול מס

  מרגיע+ מעט הנעתי+ טיפול חיזוקי + שיחה : דיווח טיפול

   SP,Ht: מרידיאנים. עבודת גב חזה ובטן, לנדי רגליים תאי

   SP3 ,Ht3, Ht7, UB20,17, 18, 23, Liv3, Kid1: נקודות

 עצובה .התקבלה ללימודים ומאוד מצפה להתחלתם, מרגישה טוב , הגיעה לטיפול במצב רוח טוב :משוב המטופלת

  .קדשת להאלי ולשעה שכולה מו,  מאוד נקשרה למגע–בסיום סידרת הטיפולים 
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  .ד.סיכום טיפול ש

   בולמיה–בעיות אכילה : תלונה עיקרית

מאובחנת פסיכיאטרית . אובחנה כסובלת מבולמיה נרבוזה. נמצאת בטיפול במרכז כשנה וחצי: אבחנה מערבית

טיפול . מהפרעת אישיות נרקציסטית ובעלת קווים של הפרעת אישיות גבולית , OCD, כסובלת מחשיבה אובססיבית

מפגשים עם + כיום מטופלת במרכז פעמיים בשבוע . למיקטל וריספרדל, נוטלת ליסטרל: תי על בסיס יומיומיתרופ

  .תזונאית להסדרת תפריט

.  מזה חמש שנים סובלת מהפרעות אכילה שמתבטאות בהתקפי בולימיה והקאות יזומות:פירוט תלונה עיקרית

". מוצאת את עצמה"כאשר לא , ם שקשים לה רגשיתבריחה מדברי, שעמום, הבולמוסים מתרחשים בעיקר מלחץ

לתקופה של חודשיים  אושפזה במחלקת בעיות אכילה בתל השומר, לאחר חצי שנה במרכז. בטיפול במרכז שנה וחצי

) חצי שנה(מאז שהשתחררה . לאחר שחוותה התקפים מרובים ובן זוגה לחיים לחץ עליה להכנס למחלקה,וחצי 

  תדירויות ההתקפים ירדו

יציאות . מאז שזוכרת את עצמה סובלת ממעי רגיז שמתבטא בעצירויות ושלשולים לסירוגין :קירת מערכותס

סובלת . למדה לחיות אותם. כאבים עמומים שמגיעים וחולפים –כאבי בטן אמצעית תחתונה . גזים עם ריח, דביקות

  . ואביםטחורים מדממים וכ. טיפולים שלא סייעו לה' ניסתה מס. שנים 5-מטחורים כ

 כיום –בילדותה סבלה מאלרגיה לפרוות . שמתבטאות בתשישות נפיחות וסחרחורות בחילופי עונות סבולת מאלרגיות

 לעיתים .לעיתים נעזרת בתרופות ואנטיביוטיקה –סובלת שנים רבות מסינוסיטיס שחוזר בעונות מעבר .כבר לא

  מרגישה מלאה בליחה. קרובות מתעוררת בבוקר רטובה מזיעה בכל הגוף

סובלת מכאבי , כאשר חזרה לפעילות ספורטיבית אינטנסיבית, 19מגיל . 12/13 אצבע נשברו כשהייתה בת + כף היד

בייחוד , רבאופן כללי מציינת שכל הצד הימני שלה חלש יות. גב תחתון שמתבטאים בכאב חזק שמוקרן לרגל ימין

עקב תרופות רבות שהועמסו .עד לאשפוז מחזור היה סדיר – 14: מחזור ראשון .חיצוני + פנימי –בצידי הרגל  מורגש 

דם עם . בין יום וחצי עם דימום קל מאוד ועד לעשרה ימים עם דימום כבד –מזה חצי שנה וסת משתנה , עליה באשפוז

 אינה .לעיתים בולמוסים, תופעות רגשיות שמתגברות, דיכאון, בטןכאבי : סובלת מתופעות טרום ויסתיות. קרישים

 לפני .בעלת התקן תוך רחמי. סוגים שהשפיעו עליה מאוד רע הן פיזית והן נפשית' בעברה ניסתה מס –נטלת גלולות 

  .ניתוח+ גרידה : שנה וחצי עברה הפלה יזומה

. דברים לא מתרחשים וקורים בדרך שלהמתוסכלת כאשר , אנשים שקרובים אליה+ ביקורתית כלפי עצמה 

לא מרגישה שיש לה . לא אוהבת את עצמה. לא מאמינה בעצמה. חסרת בטחון, מתוסכלת מעצמה ומהמחשבות שלה

 –זיכרון לקוי . חוסר החלטיות וביצוע , בלבול, סובלת מהדחקה. בדרך כלל קשור לאוכל, מדוכדכת לעיתים, ערך

מפחדת , שלא תהיה הטובה ביותר, מפחדת שלא יאהבו אותה –חרדות /חדיםפ. טווח ארוך ולימודי, טווח קצר

. מ להרדם"לעיתים אף מעשנת ע – קשה לה מאוד להרדם .מאז שנוטלת תרופות לא ישנה טוב. מאנשים ומהסביבה

  .לעיתים מתעוררת מהם –מידי פעם יש חלומות רעים וסיוטים 

  : אבחנה סינית
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   אש בלב •

• Liver Qi+ Blood Stg 

  בכבד סר דםחו •

  )דיסהרמוניה כבד טחול –כבד פולש לטחול ( י בטחול 'חוסר צ •

  אמצעי+ חום ולחות מחמם תחתון •

  : אסטרטגית טיפול

  פיזור הסטגנציה והלחות והרגעה, שיאצו לחיזוק הלב הכבד והטחול •

  תאילנדי לפיזור' טווינא ומסאג •

  דמיון מודרך ונשימות להרגעה והעלאת דימוי עצמי •

  שיחה •

, חיזוק הטחול, טופלה עשרה טיפולים בשיאצו במהלכם התמקד הטיפול בחיזוק דם הלב והכבד. ד.ש: יפוליםדיווח ט

  : התמקדות בנקודות הבאות" פיזור סטגנציית הכבד ופיזור החום והלחות בגוף תוכ

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40, St44 

והצליחה להשתחרר , הרגישה מאוד בנוחות, ציפתה למפגשים השבועיים. ד.ש. חות ארוכות הטיפולים לווו בשי

  ולהרפות מכל המחשבות במהלך הטיפולים

  :במשך הטיפולים נצפו השינויים הבאים

הייתה מאוד ביקורתית כלפי , ד בתחילת סידרת הטיפולים לא אהבה את עצמה. ש–עלייה בדימוי האישי  )1

ד בתהליך של לקבל .במהלך הסדרה ולקראת סופה  היה נראה כי ש. יה ולרגשותיהלא הקשיבה לצרכ, עצמה

  ד נרשמה ללימודים והחלה לנתב את חייה למקום טוב שבחרה בו.ש. ולהיות קשובה לצרכיה, את עצמה

הצליחה , נראתה שמחה יותר, השתפר. ד. במהלך סדרת הטיפולים מצב רוחה של ש–שיפור במצב רוח  )2

ציינה שהחשק המיני שלה עלה ושטוב לה במערכת הזוגית שבה , לות עם מכשולים בדרךלהתמודד ביתר ק

  .היא מצויה

  .נטלה שבוודאות השפיע גם על מצב רוחו. ד.יש לציין שבמהלך סדרת הטיפולים שונה מינון התרופות שש 
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חרר מחשבות לש, להרפות, במהלך הטיפולים לעצום עיניים. ד.באמצעות נשימות ודמיון מודרך הצליחה ש )3

  . דבר שלא עלה בכוחה לבצע בתחילת סידרת הטיפולים–ולהרגע 

, מינון עישונים בצורה ניכרת ודיווחה שמרגישה יותר טוב. ד. במהלך סידרת הטיפולים הורידה ש–עישונים  )4

  .יותר חזקה וממוקדת ופחות מבולבלת

  :המלצות

  המשך סידרה נוספת של טיפולי שיאצו )1

  ארוחת בוקר מזינההקפדה על שתיה מרובה ו )2

  נשימות להרפיה ורוגע/יוגה/דמיון מודרך )3
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  .ב. א– 3תשאול 

  ).עם הקאות( אנורקטית -הפרעת אכילה: תלונה עיקרית 

.  קילוגרם20 התחילה דיאטה מבוקרת שבה ירדה 17בגיל . 12סכרת מבוגרים מגיל . בתור ילדה סבלה מעודף משקל

מפחד להיות שונה וניסיון להיות . וסה לצבא בשנה עקב עודף המשקלכשהגיעה ללשכת הגיוס לצו ראשון דחו את גי

מקיאה . מכל דבר קטן שמכניסה לפה מרגישה תחושת שובע, נגעלת מאוכל. כמו כולם התחילו הפרעות האכילה

 אשפוזים בתקופת הצבא ומאז 8: עברה אשפוזים רבים בבית החולים תל השומר. מהפחד להשמין פעם נוספת

 חודשים לפני תחילת הטיפול במהלכו חוברה 4 -אשפוז אחרון היה כ.  אשפוזים נוספים5האחרונה השחרור בשנה 

מאז בטיפול פסיכולוגי במרכז ובנוסף הולכת לפסיכולוגית ודיאטנית . השתחררה על דעת עצמה, לזונדה למשך חודש

  . פרטיות

ית ובעלת קווים של הפרעות אישיות מאובחנת פסיכיאטרית כבעלת הפרעת אישיות נרקציסט: הסטוריה רפואית 

קרישיות יתר לא נוטלת תרופות לטיפול . שחלות פוליציסטיות. 12 סכרת מבוגרים מגיל .נוטלת ציפרולקס. גבולית

. עקמת בגב. slow k נוטלת כדורים - בשל חסר באשלגן-אירועים של הפרעות בקצב הלב. בפיקוח של ראומטלוגית

  .חסר בצפיפות העצם

   : כותסקירת מער

 יציאות מגובשות דביקות -נטייה לעצירות, אובחנה כבעלת רפלוקס ושטי, הקאות מרובות, ללא תיאבון :עיכול

  ומכוסות בריר

המטופלת . לעיתים הכאב עובר לאזור שמעל הגבה השמאלית,  כאב ממוקד ברקות-כאבי ראש לעיתים תכופות :ראש

טראומה מהמפקדת האישית שהתעללה בה בצורה ( בא מייחסת את כאבי הראש לחרדות שהתחילו בתקופת הצ

הסחרחורת .  החדר מסתובב סביבה- סחרחורות חוזרות). מילולית במשך שנה ולא נתנה לה את התפקיד אותו רצתה

  ציסטה שפירה בבלוטת הפינאל.  גם את הסחרחורות משייכת לחרדות-מגיעה בפתאומיות ולוקח לה הרבה זמן לעבור

 - גילו שחלות פוליציסטיות18בבדיקה גניקולוגית בגיל . בלה מדלקות חוזרות בשלפוחית השתן בצבא ס:הפרשה ומין

   כמעט לפני כל ווסת-סובלת מפטרייה ואגינלית שתוקפת לעיתים קרובות. סובלת גם משיעור יתר

. 12.5 גיל  חודשים הווסת הגיעה בצורה סדירה ואז תקופת הפסקה עד3במשך . 11מחזור ראשון בגיל  :גניקולוגיה

לעיתים ווסת קצרה עם מעט דימום . כרגע המחזור סדיר. בתקופות קשות יותר של הפרעות האכילה הווסת הפסיקה

לאחר הווסת ישנם טיפטופים בצבע , דם כהה מאוד כמעט שחור. ולעיתים ווסת ארוכה של שבוע ודימום רב מאוד

, רואה נקודות שחורות בעיניים, חשק למתוק, בחילות, ותסחרחור, לפני ובזמן הווסת תופעות של חוסר תיאבון. שחור

לפני מספר שנים נהגה לקחת גלולות עד לאירועים קשים של כאבי ראש ואיבוד . מציינת שמעלה קילו לפני כל ווסת

   התגלתה קרישיות יתר והפסיקה עם נטילת הגלולות-ראייה למספר שניות
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: אלרגנית מאוד. מעין מועקה בחזה: מקשרת לחרדה, ץ בחזהלעיתים רחוקות בלילות מרגישה לח :נשימה ועור

אף , מגרדות, האלרגיה מתבטאת בעיניים אדמות... שקדים, כרדית האבקת, עונת האביב, שינויי מזג האוויר, חתולים

  .סובלת מאקנה. פריחות על גבי העור, מגרד

ת ברגליים מהבוהן עד העקב ובנוסף גם התכווצויות שרירים תכופו.  כתפיים ועורף תפוסים תמידית:שלד ותנועה

גמישות יתר . חסר בצפיפות העצם. כאבי גב תחתון. עקמת בגב. ההתכווצויות מתרחשות בעיקר בלילות. בשוקיים

העקבים נוטים כלפי . כאבי ברכיים לאחר הליכה. בזמן מתח מספרת שכל הגוף נתפס.  בשתי הרגליים- במפרק הירך

  .פנימה

.  סובלת לעיתים קרובות מדפיקות לב מואצות-פלפיטציות. שה כעס וביקורתיות כלפי עצמהמרגי :אופי ומצב רוח

בתקופות . חרדות, לא מצליחה להירדם מרוב מחשבות,  לפנות בוקר2-3 הולכת לישון מאוחר בסביבות -אינסומניה

 למוניטור בבית חולמת שמחוברת,  חולמת שיקרה לה משהו רע-קשות יותר של הפרעות האכילה סיוטים מרובים

מתעוררת מספר פעמים בלילות וקמה בבוקר עייפה עם כתפיים .לפעמים הסיוטים חוזרים לה גם עכשיו, חולים

 - מרגישה בלופ- מצב רוח מדוכדך. לימודים ועיקר לחוצה סביב עניין האוכל,  משימות-לחוצה מכל דבר קטן. תפוסות

  .וד מהותי ומרכזי בחיים מא-אובססיבית בקשר לאוכל. לא יודעת איך להמשיך

  :בדיקות 

 עור רופס בזרועות -רואים שהגוף עבר הרבה שינויים בשל העליות והירידות הדרסטיות במשקל, חיוורת: הסתכלות

  . ובבטן

  .נקודות אדומות באזור הלב, אין חיפוי.  חריצים באזור הריאות והכבד-אדומה: לשון

  . נוחות שלה עם האזורהמטופלת ביקשה שלא אגע בבטנה בשל חוסר: בטן

  .כ קר לה מאוד" חום בדר:העדפות

   : אטיולוגיה וסינדרומים

• Liver & Heart Bld def. – פגיעה ב-Shen 

• SP Qi def 

• Kidney Qi & yin def.  

• Lung Qi def.  

• Liver Qi Stg 

  עליית אש הלב •
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  חום ולחות מחמם אמצעי •

   : אסטרטגיה טיפולית

  :לות הבאותבמסגרת הטיפול ההתמקדות תהיה בפעו

  הורדת והרגעת אש הלב •

  חיזוק דם הכבד והלב •

  י הטחול 'חיזוק צ •

  י ויין הכליות'חיזוק צ •

  י הריאות'חיזוק צ •

  פיזור סטגנציית הכבד •

  הוצאת חום ולחות •

  :נקודות עיקריות לטיפול

SP3, SP6+ St36, Bl15 BL17, Bl18, Bl20, Bl23, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40, Kid6, Kid3, GV4, Lu9  

  

  .דמיון מודרך, נשימות, שיטות הרפיה. שילוב עם מעט עבודה מפזרת, בעיקר עבודת קיו מחזקת: שיטות נוספות 
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  .ב. א–תקציר טיפולים 

 1 ' טיפול מס

בהמלצתה של פסיכיאטרית המחלקה בשיחה שקדמה למפגש  .ב לא חוותה טיפול שיאצו מעולם.א: דיווח טיפול

כפות , מעבר על כל הגוף. טיפול היכרות מרגיע לפני שאני עורכת תשאול מלאהראשון עם המטופלות החלטתי על 

  קשה לה מאוד לשחרר, המטופלת מכווצת למדי. כפות רגליים סיום בטיפול פנים, ידיים

  .יצאה בתחושת רוגע. מאוד נהנתה מהטיפול: משוב המטופלת

 2 ' טיפול מס

  . מלא תשאול: דיווח טיפול

  מאוד חברותית. נידבה הרבה פרטים על דעת עצמה, עולההמטופלת שיתפה פ: הערות

 3 ' טיפול מס

  .תמיכה, מעבר על כל הגוף. איטית, מרגיעה, עבודה מחזקת: דיווח טיפול

 Pc,Ht,SP,St: מרדיאנים

 Pc6, Ht7, SP6+St36: נקודות

 -ים עם ההוריםריבים מרוב. הקאות מרובות,  המטופלת סבלה מסחרחרות חוזרות בשבוע החולף:משוב המטופלת

    .מתמסרת אך עדיין הגוף אינו משוחרר,  נהנתה מהטיפול.מספרת על יחסים בעיתיים עם האב

 4 ' טיפול מס

  . הרגעה-סיום בטיפול פנים, קיו שיאצו במנח אנטריורי ופוסטריורי, עבודה מחזקת מרגיעה: דיווח טיפול

  Ht,Pc,Kid,Liv: מרדיאנים

  . ששת הפרחים,Kid3, Ht7,5, Pc 6,7 : נקודות

מגיעה למצבים שמפחדת , קוצר נשימה, פלפיטציות,  התקפי חרדה רבים מאז הטיפול האחרון:משוב המטופלת

  .בסוף הטיפול יצאה בתחושת רוגע. שעומדת להתעלף

 5 ' טיפול מס

  .הנחיה על תרגילי נשימה. חיזוק+רוקינג עדין מאוד, עבודה מעט הנעתית: דיווח טיפול

 Ht,SP,Lu: מרדיאנים
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 Ht7,SP1, SP3,Lu9: נקודות

  .הגיעה לחוצה לקראת מבחן בגרות בהמשך אותו היום: משוב המטופלת

 6 ' טיפול מס

  . רוטציות עדינות להוצאת הלחות-מעט הנעה. מזינה, המשך עבודה מחזקת: לדיווח טיפו

 Liv,SP,St: מרדיאנים

 Bl15,17,18,20, Liv3, GV4, St40, SP9,GB44  :נקודות

מזמן לא הרגישה כל כך , הרגישה שהטיפול הרגיע אותה, הצליחה במבחן לאחר הטיפול הקודם: טופלתמשוב המ

  .מרוכזת

 7 ' טיפול מס

  .עבודה מחזקת ואיטית, עבודת קיו שיאצו על הצד: דיווח טיפול

 Kid,Ht,Lu :מרדיאנים

 Lu9, Bl23, Kid3,6, Ht3,7: נקודות

. מרגישה שהטיפולים עוזרים לה להתגבר על הפחדים,  התקפי חרדהמאז הטיפול האחרון לא היו :משוב המטופלת

  .מרוכזת, מרגישה שלווה יותר

 8 ' טיפול מס

  .עבודה מחזקת מאוד. על מנת ליצור קרקע יציבה, תמיכה באדמה: דיווח טיפול

 SP,Kid: מרדיאנים

 Kid3,6,SP1, SP3, SP6+St36,Pc6: נקודות

מעכשיו תגיע רק למפגשי שיאצו ולמפגשים : חררה מהמרכז הפסיכיאטריהשת, מרגישה התדרדרות :משוב המטופלת

 צדדים 2בבירור עם פסיכיאטרית המרכז ההסבר לשחרור הוא שלמטופלת יש . פעם בשבוע עם פסיכיאטרית המרכז

  . הצד החולה והצד הבריא ובכך שהם מאפשרים לה להמשיך להגיע למרכז הם בעצם תומכים בצד החולה שלה

 9 ' טיפול מס

   הרגעה-סיום בטיפול פנים.  שכמות תפוסות מאוד-גב עליון, צוואר,  עבודת צד.שיחה: דיווח טיפול

 Pc6,Ht3,7: נקודות
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לא . ירידה במשקל, הרבה מאוד הקאות בשבועיים האחרונים. המטופלת סיימה את הלימודים :משוב המטופלת

  . דלקת+ פריקה-ם חזקים בלסתכאבי. אין מחויבות, מרגישה ללא עוגן, מוצאת סיבה להפסיק

 לא יודעת -מרגישה בתוך לופ, אין דרך חזרה, המטופלת מרגישה שהגיעה למצב בתוך עצמה של אין מוצא: הערות

ערכנו שיחה על . הפליטה מהמסגרת ערערה אותה מאוד. נהנית להעניש את עצמה. איך ואם רוצה לצאת ממנו

  . צעד צעד על ידי מטלות קטנות ופשוטות, ך שבאפשרותה להשיג אותםהדברים שכן חשובים ומעניינים אותה ועל הדר

  .המטופלת קיבלה ממני משימה להכין רשימה של רעיונות איך למלא את זמנה מבחינת תעסוקה עד לטיפול הבא

 10 ' טיפול מס

  .כפות ידיים, צוואר,  פנים-טיפול מפנק מרגיע. שיחת סיכום: דיווח טיפול

 St36+SP6, Pc6 :נקודות

מרגישה מעודדת אך עצובה כי גם המפגשים בינינו . מחפשת עבודה,  הגיעה עם רשימת רעיונות:משוב המטופלת

. המטופלת מספרת שהטיפולים שלנו הם הדבר היחידי שמקנה לה שלווה בתוך המצב שבו נמצאת. עומדים להסתיים

  .תתגעגע לשעה שמוקדשת רק לה שבה היא יכולה לשחרר ולהירגע

סיכמנו על חשיבות המסגרת בשבילה ועל האפשרות להיכנס שוב למחלקה . על האפשרויות שעומדות בפניהדיברנו 

  .המטופלת הסכימה שזוהי תמיכה לה היא זקוקה עד פתיחת שנת הלימודים החדשה. באיכילוב או בתל השומר

  ב.סיכום טיפול א

   אנורקטית שמקיאה–בעיות אכילה : תלונה עיקרית

מסגרת . מזה חצי שנה מאז השחרור האחרון מתל השומר, טופלת במרכז לטיפול בהפרעת אכילהמ: אבחנה מערבית

מאובחנת פסיכיאטרית כבעלת הפרעת אישיות נרקציסטית ובעלת קווים של . 14:00 עד 9:00יומית בין השעות 

 מעודף משקל ובנוסף בתור ילדה סבלה. נוטלת ציפרולקס על בסיס יומיומי: טיפול תרופתי. הפרעות אישיות גבולית

אירועים של הפרעות בקצב הלב בשל , שחלות פוליציסטיות, קרישיות יתר, סובלת מרפלוקס ושטי. type 2מסכרת 

  .חסר בצפיפות העצם,  עקמת בגבslow k, מטופלת בתרופות -חסר באשלגן

 חודשים 4- למרכז לפני כהגיעה). אנורקסית שמקיאה( שנים סובלת מהפרעות אכילה 5- מזה כ:פירוט תלונה עיקרית

ולאחר אשפוזים רבים באותה (לאחר השחרור האחרון מתל השומר שבו הייתה מחוברת במשך חודש לזונדה 

מטופלת באופן פרטי אצל . טופלה בטיפול פסיכולוגי במרכז עד שחרורה לקראת סוף הטיפולים שלנו).מחלקה

  .פסיכולוגית ודיאטטנית

ציסטה שפירה , סחרחורות חוזרות, כאבי ראש ממוקדים ברקות, ייה לעצירויותנט,  רפלוקס ושטי:סקירת מערכות

, ווסת לעיתים ארוכה וחזקה ולעיתים קצרה וחלשה דם כהה מאוד מלווה בקרישים כהים, PMS, בבלוטת הפינאל

בכפות התכווצויות , כתפיים ועורף תפוסים תמידית, אלרגנית, תחושת לחץ בחזה. טיפטוף כהה שנמשך לאחר הווסת
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כעס , גמישות יתר במפרק הירך, כאבי ברכיים לאחר מאמץ, חסר בצפיפות העצם, הרגליים והשוקיים בעיקר בלילות

מצב רוח , לחץ, סיוטים,  לא מצליחה להירדם מרוב מחשבות-אינסומניה, פלפיטציות, וביקורתיות כפי עצמה

  .מדוכדך

  : אבחנה סינית

• Liver & Heart Bld def. – פגיעה ב-Shen 

• SP Qi def 

• Kidney Qi & yin def.  

• Lung Qi def.  

• Liver Qi Stg 

  עליית אש הלב •

  חום ולחות מחמם אמצעי •

  

  : אסטרטגית טיפול

  שיאצו לחיזוק והרגעת הלב הכבד הטחול הכליות והריאות •

  .הנעה קלה על מנת לפזר סטגנציה ועודפי לחות וחום •

  הרגעה ותמיכה בשילוב טכניקות נשימה ודמיון מודרך •

, חיזוק הטחול, טופלה עשרה טיפולים בשיאצו במהלכם התמקד הטיפול בחיזוק דם הלב והכבד. ב.א: דיווח טיפולים

  :         פיזור סטגנציית הכבד ופיזור החום והלחות בגוף תוך כדי התמקדות בנקודות הבאות. הכליות והריאות

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Bl23, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40, Lu 9 

בתחילת הטיפולים . הרגישה צורך לפרוק והרגישה נוח בתנאים האלו. ב.א, כל הטיפולים היו מלווים בשיחות ארוכות

  .קשה מאוד היה למטופלת להתנתק ולאט לאט החלה להשתחרר ולהירגע עד יכולת להירדם בזמן הטיפול

  :במשך הטיפולים נצפו השינויים הבאים

המטופלת התמודדה באופן יומיומי עם התקפים אלו ומספרם ירד באופן . ר התקפי החרדההפחתה במספ )1

  .המטופלת מרגישה שהטיפולים מקנים לה שלווה. ניכר מאז תחילת הטיפולים



45 

 

בתחילת .  המטופלת מתביישת במצב גופה נוכח השנויים הדרסטים שחלו בשנים האחרונות–חיבור למגע  )2

עם התקדמות הטיפולים . זורים מסוימים שאיתם לא מרגישה בנוחהטיפולים הוגבלתי מלהגיע לא

  .קשר לגוף שלא הגיעה אליו בשנים האחרונות, השתחררה וחוותה חיבור למגע עצמו

. לשחרר מחשבות להרגע ולהתרכז, במהלך הטיפולים להרפות. ב.באמצעות נשימות ודמיון מודרך הצליחה א )3

  .ת מספר שעות לאחר טיפול מגעעברה בהצלחה ובריכוז מבחן בגרו: לדוגמא

  .שילוב מסגרת חיצונית מאוד משפיעה על המטופלת והיעדר בה מערער את כל הבסיס שלה )4

  :המלצות

  המשך סידרה נוספת של טיפולי שיאצו )1

  נשימות להרפיה ורוגע/ דמיון מודרך )2

  השתלבות במסגרת חדשה לטיפול בהפרעות האכילה )3
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   .ו. ה– 4תשאול 

  )                                                                                                                 בולמיה נרבוזה(ת אכילה בעיי: תלונה עיקרית 

מאז מתוך ניסיון לרדת . שלאחריו עלתה במשקל באופן משמעותי, )פירוט בהמשך( שנים עברה ניתוח ראש 3-לפני כ

  .התחילו הפרעות האכילה המתבטאות בבולמוסים של אכילה המלווים בהקאות") ה שובכדי להיות רז("במשקל 

. נמצאת במעקב,  לא ברורה הסיבה-דימום בראש עקב גידול שפיר.  שנים3-ניתוח ראש לפני כ: הסטוריה רפואית

  .פעולות חשבון, שליפת מילים מהירה, איות,  בעיות בזיכרון- מאז הניתוח

אינה נמצאת בטיפול . בעלת הפרעת אישיות גבולית וכבעלת הפרעת אישיות נרקציסטיתמאובחנת פסיכיאטרית כ

  .תרופתי מכיוון שסירבה לטיפול תרופתי במחלקה

   : סקירת מערכות

   :עיכול

. אוכל עוזר לה לפוגג את הבחילה. סובלת מאוד מבחילות התוקפות במשך כל היום, סובלת מגזים, תיאבון מוגבר

  . יציאות רכות וריריות ביום2. ת בבטןתחושת מלאות תמידי

  :נשימה ועור

סובלת .  נזלת מימית ושקופה-מנוזלת תמידית . משייכת את העובדה שכל הזמן נמצאת במתח, סובלת מלחץ בחזה

  . מפטרייה בכף הרגל

  :שלד ותנועה

 מאמץ במפשעה לפני שבר. כאב מפושט בגב התחתון, יד ורגל שמאל מאז ניתוח הראש: תחושת חולשה ונימול בגפיים

  . כשנתיים

  :ראש

בעיות בשיווי המשקל מאז . לפעמים כאבים באזור של ניתוח הראש, כאבי ראש חזקים ממוקדים מעל עין ימין

 לעיתים - סחרחורות חוזרות. שמיעה ירדה באוזן ימין. מעורפלת,  ראייה מטושטשת- שדה ראייה לא תקין, הניתוח

מתלוננת על נשירת . 13מרכיבה משקפי ראייה לרחוק מאז גיל .  בתוך החללהחדר מסתובב ולעיתים הראש מסתובב

  .שיער

  :גניקולוגיה

דם כהה .  ימים מלווים בכאבים חזקים ובדימום רב7ווסת ארוכה של .  יום21מחזור סדיר כל . 14 -גיל מחזור ראשון

ות שיורדת הרבה במשקל המחזור בתקופ. תופעות טרום ווסתיות בעיקר אכילה מוגזמת. מלווה בקרישים בצבע כהה

  .נפסק
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  :אופי ומצב רוח

אובססיבית , מתוסכלת ממצבה, עצבנית מאוד, כל הזמן חיה בתחושת אי שקט, ביקורתית וכעס כלפי עצמה והסביבה

נשארת רוב הזמן , לא מסוגלת להימצא בחלל סגור: סובלת מקלאוסטרופוביה. משקל וספורט, מאוד לגבי אוכל

בעיה , רגישות יתר מאז שזוכרת את עצמה. מאוד אימפולסיבית, להיחשף בגלל העלייה במשקל לא מוכנה -בבית

היא בעיצומו של : הסיוט המרכזי שחוזר על עצמו. סיוטים בלילות, כל הזמן נמצאת במתח, בזיכרון לטווח הקצר

  .בולמוס של מתוקים עוגיות ושוקולד ומפספסת שיעור ספינינג בחדר הכושר

   : הערות נוספות

המטופלת . בשיחה מקדימה עם פסיכיאטרית המחלקה דווח לי שהמטופלת סובלת מנרקיסיזם ומרגישות יתר

.  במידה ומפספסת שיעור מצב רוחה יורד לטמיון-התזונה שלה והאימונים בחדר הכושר, אובססיבית לגבי משקלה

בסביבות השעה שמונה , מוקדמותהולכת לישון בשעות הערב ה. רוב שעות היום מבלה בתוך הבית מפחד להיחשף

  .שבע בבוקר, ומתעוררת בשש

   : בדיקות

, אך ניתן להבחין בנפיחות, אין עודף משקל גדול, במבט חיצוני לא ניתן לראות את הפרעת האכילה: הסתכלות

  .במיוחד באזור הפנים והצוואר

  .מיםצידי הלשון כתמת, חיפוי לבן, חריץ באזור הטחול, ש"סמנ, לשון אדומה: לשון

  

  

   : אטיולוגיה וסינדרומים

   אש בלב •

• Liver Qi+ Blood Stg 

  בכבד ובלב חוסר דם •

  )דיסהרמוניה כבד טחול –כבד פולש לטחול ( י בטחול 'חוסר צ •

  אמצעי+ חום ולחות מחמם תחתון •

   : אסטרטגיה טיפולית

  :במסגרת הטיפול ההתמקדות תהיה בפעולות הבאות

  הורדת והרגעת אש הלב •
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  ת הכבדפיזור סטגנציי •

  חיזוק דם הכבד והלב  •

  טחול-יצירת הרמוניה כבד +  י הטחול'חיזוק צ •

  הוצאת חום ולחות •

  :נקודות עיקריות לטיפול

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40, St44  

SP10, GB34, LI4, CV4, Liv8, SP4 

  .שיחה, ב עם קיו שיאצו לחיזוקתאילנדי לפיזור בשילו, טווינא : שיטות נוספות 

  



49 

 

  

  .ו. ה–תקציר טיפולים 

 1 ' טיפול מס

בהמלצתה של פסיכיאטרית המחלקה בשיחה שקדמה למפגש . ו לא חוותה טיפול שיאצו מעולם.ה: דיווח טיפול

  .הראשון החלטתי על טיפול היכרות מרגיע לפני שאני עורכת תשאול מלא

  .סיום בטיפול פנים, לייםכפות רג,  כפות ידיים-מעבר על כל הגוף

  .המטופלת מתמסרת לטיפול ומספרת שנהנתה מאוד: משוב המטופלת

 2 ' טיפול מס

  .תשאול מלא: דיווח טיפול

 3 ' טיפול מס

  .בטן, עבודת גב. טיפול הנעתי ומחזק: דיווח טיפול

 Liv,Ht: מרדיאנים

  'St36 ,Liv3, Ht7, SP6 :נקודות

מרגישה : במילים שלה. לא מרוצה ממצב הבולמוסים. ע למפגשים שלנוהמטופלת נהנית להגי: משוב המטופלת

  .שמאביסה את עצמה

 4 ' טיפול מס

  עבודה איטית ותומכת , טיפול מחזק קיו:  דיווח טיפול

  כבד ולב,  טחול:מרידיאנים

 Bl17,18,20, SP4, Liv8, Pc6, SP10: נקודות

 מאוד -המטופלים האחרים באמצע טיפול קבוצתירבה עם אחד . המטופלת לא מרוצה מהמרכז: משוב המטופלת

  .נפגעה
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 5 ' טיפול מס

  .מתיחות, עבודה מהירה,  תאילנדי לפיזור- טיפול הנעתי: דיווח טיפול

 LI11, SP3, GB34, St40, St44: נקודות

צה מעט לחו. במהלך השבוע האחרון עברה לדירה לבד בתל אביב. עד כה המטופלת גרה בבית הוריה :משוב המטופלת

  .מספרת על יחסים בעייתיים עם ההורים, אך מרגישה מאוד טוב לצאת מבית הוריה, מהמצב החדש

 6 ' טיפול מס

  .טיפול בטן.  מאוד מוחזקות-עבודה על גב עליון שכמות. חיזוק+טיפול הנעתי: דיווח טיפול

 Liv,Ht :מרידיאנים

 CV4,Liv3,8, Ht3,7  :נקודות

הבולמוסים התמעטו בעיקר . ש שיפור במצבה מאז המעבר לדירה החדשההמטופלת מספרת שי :משוב המטופלת

עד כה המטופלת לא .אך כשהגיעה בסוף שבוע לבית הוריה חזרו הבולמוסים, מכיוון שבביתה מחזיקה מעט מזון

שוחחנו על ההיבטים השליליים .  מאוד לחוצה מהבחירה-  מקומות עבודה שונים2כרגע מתלבטת מאוד בין . עבדה

  .ביים בכל בחירהוהחיו

 7 ' טיפול מס

  .עבודת צוואר, גב עליון. טווינא, רוקינג. מחזק+טיפול הנעתי: דיווח טיפול

 SP/ST, HT: מרדיאנים

 Liv 3, GB30, UB15,17,18,20, SP6+St36: נקודות

 מספרת - התחילה לעבוד בגן ילדים. מצב הבולמוסים יציב יחסית מאז המעבר לדירה החדשה :משוב המטופלת

  ".מאוד עסוקה "-"בסדר"שבינתיים זה 

 8 ' טיפול מס

  . סיום בטיפול פנים-כפות ידיים, מעבר על כל הגוף. מרגיע, טיפול מחזק: דיווח טיפול

 SP10,3, GB34, Ht7, Pc6: נקודות

  .לא מרגישה שיכולים לעזור לה. לא מוצאת את עצמה במרכז, נסערת :משוב המטופלת
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 9 ' טיפול מס

  . מתיחות- טווינא תאילנדי-פיזורי, טיפול הנעתי: דיווח טיפול

 St 40, Liv8, GB34, Liv3  :נקודות

דיברנו על האלטרנטיבות . מציינת שוב שלא מרוצה מהמרכז ומתכוונת לעזוב. עסוקה מאוד :משוב המטופלת

  .הטיפוליות הקיימות בשבילה

 10 ' טיפול מס

  . כפות ידיים צוואר פנים-מעבר על כל הגוף. גיעה מפנקתעבודה מר. טיפול מסכם סדרת טיפולים: דיווח טיפול

 Pc6, SP6+St36: נקודות

. ו.ה. דיברנו על החשיבות למצוא מסגרת טיפולית אחרת. המטופלת עוזבת את המרכז.  שיחת סיכום:משוב המטופלת

  .מספרת שטיפולי השיאצו הם הדבר היחיד שנהנתה בו במחלקה
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  .ו.סיכום טיפול ה

   בולמיה–בעיות אכילה : תלונה עיקרית

מאובחנת כבולימית . הגיעה שבוע לפני תחילת הטיפולים למרכז לטיפול בהפרעות אכילה: אבחנה מערבית

. נמצאת במעקב,  לא ברורה הסיבה-עקב דימום בראש מגידול שפיר,  שנים עברה ניתוח ראש3-לפני כ. ונרקיסיסטית

אינה נמצאת בטיפול . ת וכבעלת הפרעת אישיות נרקציסטיתמאובחנת פסיכיאטרית כבעלת הפרעת אישיות גבולי

  .תרופתי מכיוון שסירבה לטיפול תרופתי במחלקה

מאז התחילו הפרעות האכילה מתוך רצון .  עלתה במשקל באופן משמעותי לאחר ניתוח הראש: פירוט תלונה עיקרית

  ".רזה שוב"להיות 

   :סקירת מערכות

כל "מנוזלת , לחץ בחזה,  יציאות רכות ומימיות ביום2, תחושת מלאות בבטן, ותמבחיל, סובלת מגזים, תיאבון מוגבר

שבר , כאב מפושט בגב תחתון, מאז ניתוח הראש,  צד שמאל-תחושת נימול וחולשה בגפיים. פטרייה בכף הרגל, "הזמן

בעיות בשיווי . כאבי ראש חזקים ממוקדים מעל עין ימין ולפעמים במקום הניתוח. מאמץ במפשעה לפני כשנתיים

מרכיבה משקפיים לראייה מרחוק מאז , סחרחורות חוזרות, שמיעה התדרדרה באוזן ימין, ראייה מטושטשת, משקל

תופעות קדם , ווסת ארוכה מלווה בדימום רב כהה ובקרישים כהים, מחזור סדיר. מתלוננת על נשירת שיער, 13גיל 

תחושת אי , ביקורתית וכועסת כלפי עצמה והסביבה.  פסק המחזור-בתקופות של ירידה דרסטית במשקל. וויסתיות

בעיה , רגישות יתר, מאוד אימפולסיבית, רוב הזמן נשארת בבית מפחד להיחשף, מתוסכלת, עצבנית מאוד, שקט

  .סיוטים בלילות, מתוחה כל הזמן, בזיכרון לטווח קצר

  : אבחנה סינית

   אש בלב •

• Liver Qi+ Blood Stg 

  בכבד ובלב חוסר דם •

  )דיסהרמוניה כבד טחול –כבד פולש לטחול ( י בטחול 'סר צחו •

  אמצעי+ חום ולחות מחמם תחתון •

  : אסטרטגית טיפול

  פיזור הסטגנציה והלחות והרגעה, שיאצו לחיזוק הלב הכבד והטחול •
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  תאילנדי לפיזור' טווינא ומסאג •

  שיחה •

, חיזוק הטחול,  בחיזוק דם הלב והכבדטופלה עשרה טיפולים בשיאצו במהלכם התמקד הטיפול. ו.ה: דיווח טיפולים

  : כ התמקדות בנקודות הבאות"פיזור סטגנציית הכבד ופיזור החום והלחות בגוף תו

SP3, SP6+ St36, Bl17, Bl18, Bl20, Bl15, Ht3, Ht7, Pc6, Liv3, St40, St44 

SP10, GB34, LI4, CV4, Liv8, SP4 

  הצליחה להיפתח ולהירגע בזמן הטיפול, יע למפגשיםנהנתה להג. ו.ה.  הטיפולים לווו בשיחות ארוכות

  :במשך הטיפולים נצפו השינויים הבאים

הטיפולים . הגיעה מספר פעמים לטיפול במצבים רגשיים עמוסים,  המטופלת  רגישה מאוד לסביבתה- הרגעה  )1

  .עזרו לה לשחרר ולהירגע

עד למעבר לדירה חדשה , הוריה במהלך הטיפולים הראשונים המטופלת התגוררה עם - מעבר לדירה חדשה )2

המעבר יצר שינוי משמעותי במצבה גם בשל העובדה שהמטופלת סיפרה על יחסים בעיתים עם הוריה . לבדה

  .  נוצרה ירידה משמעותית בבולמוסים של האכילה-ובעיקר בשל הריחוק ממטבח הוריה

  .בהבמהלך הטיפולים מצאה המטופלת עבודה חדשה לאחר תקופה ארוכה שלא עבדה  )3

  .בסיום הטיפולים עזבה המטופלת את המחלקה )4

  :המלצות

  המשך סידרה נוספת של טיפולי שיאצו )1

  מציאת מסגרת טיפולית חדשה לטיפול בהפרעת האכילה )2
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  .ר.ש -  5תשאול 

  .הפרעת אכילה שמתבטאת בהתקפי בולמיה המלווים בהקאה: תלונה עיקרית

  .כאבים חזקים לפני ובזמן הוסת: תלונה משנית

מאז שהפסיקה אימוני ספורט בהמלצת המרכז מאחר ויצאה לריצות יומיות ושרפה יותר מידי (חודשים  4מזה 

של ) ולעיתים גם יותר(וביומיים הראשונים . עייפות ודיכאון, סובלת בכמה ימים לפני הוסת מכאב לא חזק) קלוריות

בנוסף , לתפקד במהלך ימים אלהמתקשה לעיתים  -כאב שמשתק אותה כמעט, הוסת כאבים מופשטים חזקים מאוד

  .כאב ראש חזק בצידי הראש בזמן הוסת ולעיתים גם בחילה בימים אלו

שמתבטאת בהתקפי , )לא מעוניינת להכנס לפרטים כרגע(סובלת מהפרעת אכילה מזה כמה שנים : הסטוריה רפואית

אישיות גבולית ובנוסף סובלת  מאובחנת פסיכיאטרית כבעלת הפרעת . לא עברה ניתוחים.בולימיה והקאות יזומות

  .נוטלת לוסטרל על בסיס יומיומי: טיפול תרופתי. מהיפוכונדריאזיס

  .במעקב תזונאית, מגיעה כל יום -מטופלת במרכז באופן קבוע

  :סקירה מערכות

   :עיכול

ות ונפיחות מרגישה התכווצוי. כאב באזור היפוכונדריום - )נמנעת לחלוטין משכיבה על הבטן(לחץ בבטן בשכיבה עליה 

  .פעמים בשבוע 3בטנית כ

  .לעיתים דביקה, יציאה מעט רכה, יומיים-יציאות אחת ליום

  .רגישות בחניכיים

  :נשימה ועור

  .תחושת יובש בגרון) כמעט כל יום(לעיתים 

  :שלד ותנועה

  . צוואר תפוס תמיד

  )ללא בעיות אורטופדיות(בעיקר בשכיבה על הגב , כאבי גב תחתון

  ). בעיקר אחרי שימוש במחשב(יש כאב קל בשורש כף היד .  כיווצים בשריר בכף הרגל-רטבעבר שעשתה ספו

  :גניקולוגיה
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) תלונה עיקרית(כאבים חזקים . דימום בינוני, ימים 4-7בין ).  יומיים לפה ולשם(סדיר בקירוב . 13: מחזור ראשון

PMSוגם בזמן הוסת  .  

  .לא נוטלת גלולה.  לא היו הריונות

  : רוחאופי ומצב

מרגישה שאנשים מסתכלים עליה , סובלת מחרדות בעיקר במקומות הומי אדם. ביקורתית כלפי עצמה והסביבה

  . ומדברים עליה

מקשרת לשימוש  -יובש בעיניים כמה פעמים בשבוע). כ אחרי שתיית קפה מרובה"בד(פלפיטציות . ציינה כעס ומתח

  .במחשב

  .  מתעוררת באמצע השינה כמעט כל לילה. ף לא נרגעמחשבות רבות או הרגשה שהגו -מתקשה להרדם

  .רגישה מאוד

  . קור ולאכול, לחץ -מיטיב. בעיקר בזמן במחזור הכי קשה,כמה פעמים בחודש, כאב מופשט, בצידי הראש  -  כאב ראש

  .ובעיקר כשבוע לפני וסת. לעיתים כשקמה משכיבה - סחרחורת

  :שתן

  .יש השתנת לילה.  שתן צהבהב

  : ותהערות נוספ

בהוראת המרכז לא רצה יותר כי שרפה יותר מידי . בעיקר ריצה -חודשים פעילות גופנית על בסיס יומי 4עד לפני 

  . כוסות קפה 4-5שותה בערך ליטר דיאט קולה ביום ו. קלוריות

  :בדיקות

ית מאוד חסרת נרא. חזה סגור, כהות מסביב לעיניים, לא מישירה מבט לעיניים לזמן ארוך,  מעט חיוורת:הסתכלות

  .בטחון וילדותית בלבוש

  .ורידי סאב גדושים סגולים, ש"סמנ, פפילות+טיפ יותר אדום,  צבע רגיל:לשון

   :אטיולוגיה וסינדרומים

• Liver Qi stg .  

  )דיסהרמוניה כבד טחול –כבד פולש לטחול  (SPי 'חסר צ •



56 

 

 KIDי 'חסר צ •

   ופגיעה בשןHTחום  •

  :אסטרטגיה טיפולית

  :התמקדות תהיה בפעולות הבאותבמסגרת הטיפול ה

  הורדת חום והרגעת הלב •

  פיזור סטגנציית הכבד •

  .כבד-י טחול ושאיפה להרמוניה טחול' חיזוק צ •

  י כליות'חיזוק צ •

  

  :נקודות עיקריות לטיפול

SP6, St 36, SP3, Liv3, GB34, Pc6, Ht3, Ht7, Kid3, CV6, Bl14, Bl15, Bl18, Bl20, Bl23 

  

  .שיחה, תרגול נשימה להרגעה, תיאלנדי לפיזור יחד עם קיו לחיזוק, אטווינ : שיטות נוספות
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  .ר. ש-תקציר טיפולים

 1'  טיפול מס

) לא נוח לה לשכב על הבטן או על הגב(טיפול צד ). קול חלש, התביישה לדבר( שיחת הכרות קצרה :דיווח הטיפול

  . קיו שיאצו- הרגעה כללי

  .עוצמת עינייםלא , במהלך הטיפול מאוד מחזיקה ומכווצת

  . והיה קצת מוזר כי זאת פעם ראשונה ולא ידעה למה לצפות. אמרה שנהנתה מהטיפול:  משוב מטופלת

  

 2'  טיפול מס

  .התמקדות ראש כתפיים צוואר וסיום ברגליים, טיפול צד כל הגוף.  תשאול כחצי שעה:דיווח הטיפול

 CV4,GB34, Liv3:  נקודות.    כבד וכיס מרה:  מרדיאנים

  .שאלה הרבה שאלות, קצת יותר רגועה בטיפול

היום כואב מעט הראש .  כאבים בכל הימים-  ימים3סיימה וסת לפני .  הכאב בכף רגל השתפר מאוד:משוב מטופלת

  .וצוואר וכתפיים תפוסות מאוד

  

 3'  טיפול מס

, טיפול צד. לחץ בהיפוכונדריום הרגישה חוסר נוחות ו- ניסינו מעט טיפול במנח פוסטריורי.  סיום תשאול:דיווח טיפול

  .עיניים פתוחות, גוף מוחזק, עדיין  לא מתמסרת. הקלה במקום- צמיד מסביב לשורש כף יד ימין-מגנטים

   Lu10, GB34 ,Liv3+ LI4, SP6+St36:  נקודות.  טחול, כבד:   מרדיאנים

יש כאב קל , ים וצוואר תפוסיםכתפי, צריכה לקבל וסת בקרוב, הרגישה טוב אחרי הטיפול הקודם: משוב מטופלת

לא .  המלצתי רוטציות ומתיחות בישיבה ממושכת מול מחשב לצוואר וידיים- )יתכן מעכבר מחשב(בשורש כף יד ימין 

  .היה כאב ראש מאז הטיפול הקודם
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 4'  טיפול מס

  .ט מניע ומחזקטיפול מע. צוואר וכתפיים, י'יאג'ג, פתיחת חזה+ מעבר על כל הגוף,  טיפול צד:דיווח טיפול

 Kid3, Liv3, Bl14,15,18,19,23,24, Ht3,7,Pc6: נקודות.  לב, כבד, כליות: מרדיאנים

עושה הליכות ביומיים . כאב גב תחתון בשכיבה, כאבים חזקים לפרקים, התחילה וסת לפני יומיים: משוב מטופלת

  .כף יד לא מטרידה בימים האחרונים.  מיטיב- האחרונים כדי קצת לשחרר

  . המלצתי לעבור בבית עם מערוך או יד במעלה ירך פנימית להנעה:ותהער

  

 5'  טיפול מס

  .טיפול מחזק ומרגיע. כתפיים וצוואר, חזה, התמקדות בגב,  טיפול צד:דיווח טיפול

  . הקלה בכאב = 10T-12Tש "מגנטים משני צידי עמ

 Bl14-24,  GB30, Kid3, Ht3, Ht7:  נקודות.    לב, טחול, כליות: מרדיאנים

. הכאבים המשיכו עוד יום אחרי הטיפול ונפסקו ביום האחרון של הוסת,  ימים הסתיימה וסת5לפני : משוב מטופלת

רוצה לחזור לרוץ אבל מפחדת .  מחמיר בשכיבה על הגב12T,10Tרגישות בחוליות +אזורי- יש כאב בגב תחתון

 -חשבנו יחד על פעילות אחרת מתונה יותר, החוזרת ואומרת שכאן לא מרשים לה להתאמן הרב-שתגזים כמו פעם

  ..הוחלט שתברר איפה אפשר להשכיר ואיזה חבר יבוא איתה כי לא תלך לבד, הציעה רולרבליידס

  ). לא ששה להכנס לזה ולפרט(ציינה שבמהלך שבוע שעבר הרגישה לחוצה מהרגיל ומעט חרדות 

צעתי בשכיבה על הגב לשים כרית גבוה מתחת וה,  הראתי מספר תרגילים פשוטים לבית לגב התחתון:הערות

  .תנסה-לברכיים
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 6'  טיפול מס

  .חזה וגב, שחרור צוואר, טיפול צד) תרגיל עורף-' דק30טיפול קצר יותר  (:דיווח טיפול

 GB34, Louzhen, SI3, GB20,  , Bl62:        נקודותGB-Liv: מרדיאנים

יום לאחר מכן אחרי שיעור יוגה תפיסות חזקה .  רגועה יותר-להרגישה טוב יותר יום אחרי הטיפו: משוב מטופלת

ציינה .  ניסתה לעשות תרגילים לשחרר ולא עזר.  תפוסים עד היום-ובהמשך צד ימין בגב, בעיקר צד ימין, בצוואר

ביקשתי לגשת לאורטופד לבדיקת הגורם לכאב בעין קונבנציונלית (בשלב זה שהכאב בגב הוא כנראה מזה שנה 

  ). אבחנהלקבלת

  .הראתי מספר מתיחות עצמיות לצוואר שכדאי לעשות בבית במהלך השבוע: הערות

  

 7'  טיפול מס

  ) מצליחה לשכב בנוחות עם כרית מתחת לברכיים(אנטריורי מחזק +  טיפול צד:דיווח טיפול

   SP6+St36, Kid3, Bl40, Bl58, CV12, Ht3: לב   נקודות, כליות, טחול: מרדיאנים

כתפיים וצוואר . מרגישה חלשה והרגליים כואבות, א בשעות הצהריים" השבוע הלכה הרבה ברגל בת:לתמשוב מטופ

דיברנו על , לדבריה לא פעם ראשונה שהתישה את עצמה פיסית כי לא שמה לב מתי עוברת את הגבול שלה, תפוסים

  .. הגברת מודעות לגוף ולתחושות ביום יום כדי לשים לב מתי לעצור לנוח

  .. חשבנו יחד מה עוד אפשר להכניס לחיים-  שהיא בשגרה שמשעממת אותהציינה

  .מתביישת וחוששת שיעיר לה על המשקל- עדיין לא ניגשה לרופא לגבי הגב התחתון

  

 8'  טיפול מס

  .טיפול חזה, י בגוף'רוטציות רגליים וידיים להנעת צ, אנטריורי+  טיפול צד:דיווח טיפול

 Liv3, GB34, GB41, Bl18,Bl19, Bl24: ת     נקודוLIV-GB: מרדיאנים

יש התכווצויות שרירים כשחם ..  תיארה את השבוע החולף כמוזר אך לא הצליחה לפרט באיזה אופן:  משוב מטופלת

הגב . י מיעוט בקפה וקולה ששותה הרבה" דיברנו על הפחתת חום בגוף ע-בכללי מרגישה פחות טוב כשחם, בחוץ

 דיברנו שוב על איך זה יכול -עוד לא דיברה עם אף אחד לגבי כדורסל או רולרס, וניםוהרגליים בסדר בימים האחר

  . טיפולים2אמרה שקצת עצוב שיש רק עוד ...  וגם להפיג קצת את השעמוםPMSלקדם אותה במצב רוח וב
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שיש כאבים ועיסוי עם האמות באזור ירך פנימית כ,  אוקצו'  הראתי כניסה עצמית לנק-הווסת האחרונה כאבה מאוד

  . ואף לפני תחילת הווסת

  .בזמן האחרון לא היו בולמוסים

  

 9'  טיפול מס

  .חיזוק אדמה ומרכז,  טיפול אנטריורי- לא נוח לשכב על הצד או הבטן-דיווח טיפול

 Bl14 -24SP6+St36, SP3, Kid1, Kid3, Pc6, Ht3:    נקודותSP-St, Ht-SI, Kid-Bl: מרדיאנים

  .אין אנרגיות לעשות כלום. ישנה הרבה ועדיין מרגישה עייפה. משועממת: משוב מטופלת

סיפרה . מדכא אותה ואין מוטיבציה להמשיך לחפש, מחפשת מה לעשות בזמן הפנוי הרב שיש לה ולא מוצאת

כשיש יותר (ז השבועי ודרכים לחפש פעילויות " דיברנו יחד על דברים שאפשר להוסיף ללו- שאוהבת להיות פעילה

שגרתי - מציירת כל יום במחלקה-אוהבת לצייר, )לא מצליחה לארגן ולמצוא עוגן, הולכת לאיבוד ומתפזרתמידי מידע 

תנסה להשתמש במחברת שתמיד תהיה בתיק לרשום רעיונות שעולים לה פתאום וגם לארגן לה מידע . בשבילה

  .א כדי לא ללכת לאיבוד בפרטים"פעילויות בת,  השכרת רולרס-שמוציאה מהאינטרנט

  ... כנראה ייקח עוד זמן-מחכה לאישור מביטוח לאומי ללכת לעבוד

  

 10'  טיפול מס

   אנטריורי גם מניע וגם מחזק+  טיפול צד:דיווח טיפול

   Bl14-24, Bl60,  Kid3, Liv3, GB34: כיס מרה      נקודות-כבד, שלפוחית שתן-כליות: מרדיאנים

 שמה לב מתי - א ונהנתה מאוד"עם אחת לנסיעה בפארק בתביררה לגבי רולרס והלכה עם חבר פ: משוב מטופלת

  .גב כואב מעט וכתפיים תפוסות כרגיל, רגליים מעט כואבות מהמאמץ הלא רגיל, להפסיק

נורא רוצה להתחיל לעבוד ומתחילה , אמרה שתנסה לארגן את עצמה ולמצוא עוד עיסוקים,  השתמשה מעט במחברת

לבקשתה חזרנו על . חושבת לאן להתקדם, ות מיואשת ותקועה במקוםמרגישה בכללי פח.  לחשוב על לימודים

  .התרגילים לבית לכאבי גב ומחזור
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  .ר.סיכום טיפול ש

  . בעיות אכילה המתבטאות בבולמוסי אכילה והקאות:תלונה עיקרית

ת  מאובחנ.שמתבטאת בהתקפי בולימיה והקאות יזומות, סובלת מהפרעת אכילה מזה כמה שנים :אבחנה מערבית

נוטלת לוסטרל על : טיפול תרופתי. פסיכיאטרית כבעלת הפרעת אישיות גבולית ובנוסף סובלת מהיפוכונדריאזיס

  .במעקב תזונאית להסדרת תפריט, בטיפול במרכז מגיעה מידי יום. בסיס יומיומי

פול בבעיות המטופלת לא רצתה לחשוף פרטים בנוגע לבעיית האכילה והעדיפה להתמקד בטי: פירוט תלונה עיקרית

  .אחרות

 מאז שהפסיקה אימוני ספורט בהמלצת המרכז מאחר ויצאה לריצות ארוכות(חודשים  4מזה :  פירוט תלונה משנית

וביומיים . עייפות ודיכאון, סובלת בכמה ימים לפני הוסת מכאב לא חזק) על בסיס יומי ושרפה יותר מידי קלוריות

מתקשה לעיתים  -כאב שמשתק אותה כמעט, ם מופשטים חזקים מאודשל הוסת כאבי) ולעיתים גם יותר(הראשונים 

  .בנוסף כאב ראש חזק בצידי הראש בזמן הוסת ולעיתים גם בחילה בימים אלו, לתפקד במהלך ימים אלה

  

  : סקירת מערכות

חץ או מרגישה ל, לא יכולה לשכב על הגב או הבטן, בעיקר אחרי מאמץ,  בא והולך- מזה כשנה סובלת מכאב גב תחתון

  . אין בעיה אורטופדית ידועה. כאב ואי נוחות

ובנוסף התעוררויות ,  בלילה לשירותים1-2(שינה מקוטעת מלווה בהתעוררויות , מזה הרבה שנים קושי בהרדמות

מרגישה מאוד לא בנוח לגבי , פעמים בשבוע' נוחות בבטן מס- מתארת תחושת לחץ ואי).  נוספת לעיתים בעקבות חלום

אובססיבית לגבי המראה , רגישה מאוד: אופי".  כל הזמן"בנוסף שרירי צוואר וכתפיים תפוסים , ר הבטןגופה ובעיק

  .וסובלת מחרדות בעיקר במקומות הומי אדם, מרגישה מתח לעיתים קרובות, ביקורתית כלפי עצמה והסביבה, שלה

  

  :אבחנה סינית

• Liver Qi stg .  

  )ה כבד טחולדיסהרמוני –כבד פולש לטחול  (SPי 'חסר צ •

 KIDי 'חסר צ •

   ופגיעה בשןHTחום  •
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  : אסטרטגית טיפול

  פיזור הסטגנציה בכבד הרמוניזציה והרגעת הלב, שיאצו לחיזוק הכליות והטחול •

  תאילנדי להנעה ופיזור' טווינא ומסאג •

  שיחה •

  תרגילים עצמיים לבית •

  

הטיפול התמקד בחיזוק הטחול , שים וחצי חוד3טופלה עשרה טיפולים כמעט ברצף מלא על פני : דיווח הטיפולים

  :והרגעת הלב תוך שימוש בנקודות הבאות) כבד-הסדרת יחסי טחול(פיזור הכבד והחום בגוף , והכליות

                                                                                                                                                           

SP6, St36, SP3, Liv3, GB34, Pc6, Ht3, Ht7, Kid3, CV6, Bl14, Bl15, Bl18, Bl20, Bl23 

            

לא מעוניינת לחשוף במהלך הטיפול הרבה פרטים בנוגע לבעיית . המטופלת התמידה לרוב בטיפולים השבועיים

נראה שציפתה . ולא מביאה לידי ביטוי את רוב תחושותיהלא מכבירה במילים . ולא מוכנה לקבל מגע בבטן, האכילה

לזמן הטיפול השבועי וציינה שמרגישה שינוי לטובה במצבה הגופני ובמצב רוח אחרי הטיפולים והייתה שמחה אם 

  .סדרת הטיפולים הייתה נמשכת

  :        במשך הטיפולים נצפו השינויים הבאים

מבינה שיש קשר לתקיעות ולכן תנועה , עוצמת כאבי המחזורהמטופלת מדווחת על ירידה קלה בתדירות וב )1

  ..תרגילי בית,  הליכות-משפרת את המצב

 המטופלת מרגישה עצמה יותר ולמדה לשים לב לגבולות הפיסיים שלה ולא -עליה ברמת המודעות לגוף )2

  .להגזים במאמץ גופני

  .הפחתה משמעותית בתדירות ועוצמת הכאב בגב התחתון )3

מרגישה פחות תקועה במקום ואף מתחילה לחשוב על ,  על הרגשה כללית יותר טובה בחייםהמטופלת דיווחה )4

  ).אישור מביטוח לאומי(תחום עניין ללימודים ומחכה לאפשרות לצאת לעבוד 

  :המלצות

  המשך סידרה נוספת של טיפולי שיאצו )1

  הפחתה בצריכת קפה ודיאט קולה )2

  . ולא מוגזםנכון, המשך פעילות גופנית מתונה על בסיס קבוע )3
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   .א. ב-  6תשאול 

  .הקאות+  בולמיה נרבוזה :תלונה עיקרית

הקרנה ,  כאב מקומי רגעי בעיקר בשכיבה לא נוחה או תנועה חדהL4-L5, L5-S1 פריצת דיסק  :תלונה משנית

ידה  לאחר ל29אובחן בגיל . 5 - ו4 מתבטא בכאב וחוסר תחושה משוק עליונה עד אצבעות -מתמדת לישבן ורגל ימין

 כאשר שנתיים לפני כן הפסיקה ללמוד והתחילה לעבוד בעבודות פיסיות 18מתארת כאבי גב קשים מגיל . שנייה

בהתקף כאב קשה מגיעה לעיתים רחוקות לבית חולים לטיפול . וסחיבת משאות, שונות הכרוכות בשעות ארוכות

. בעיקר וגם דיכאון כגורמים מחמיריםמציינת בנוסף לחץ . 25הבעיה החמירה אחרי לידה ראשונה בגיל , בכאב

  . MRIמתכוונת לקבוע תור לרופא לבדיקה עכשווית אולי 

מנסה עכשיו להוריד , מרגישה מפוזרת רגשית ותקועה במקום,  המטופלת הגיעה למחלקה לפני שבועיים:ברקע

נות סבלה מדיכאון בשנתיים האחרו. לדאוג יותר לעצמה) ישנם בעיות במשפחה (מעצמה לחצים פיסיים ונפשיים 

  ...  להכשל, פוחדת מאוד לפול חזרה למיטה. מרגישה שלא מכירה את עצמה ולא מבינה את החיים, והתקשתה לתפקד

  .המטופלת נמצאת בסיטואציה משפחתית מורכבת

כרגע בעודף  , שנים מתבטא כיום בבולמוסי אכילה לא נשלטים7מעל ל סובלת מבעיות אכילה: הסטוריה רפואית

תזונה במהלך הריון לשמירת - שנים אושפזה במצב תת6לפני ,  הגיעה לטיפול במחלקה לפני שבועיים ביוזמתה,משקל

מטופלת . ניתוח טבעת קיבה לפני כשנתיים ולאחר כמה חודשים הסרת הטבעת. הריון ועד להתאוששות אחרי הלידה

  .גם פסיכיאטרית ובמעקב תזונאית

  .נוטלת סרנדה ולמיקטל בבסיס יומיומי: טיפול תרופתי. ישיות גבוליתמאובחנת פסיכיאטרית כסובלת מהפרעת א

  :סקירת מערכות

  :עיכול

  .לעיתים יבש, לעיתים רכה נוטה לשלשול דביק, יציאות אחת ליום יומיים

  . יש כאב בשכיבה על הבטן ובמגע ) קיסרי+ניתוח טבעת(בטן רגישה מאוד 

  

  :שלד שריר

כפי הנראה בעקבות ,  5 , 4מידי יום ברגל ימין על קו תפר מכנס ועד אצבעות כאב וחוסר תחושה , חולשה ברגליים

  .פריצת דיסק כמפורט בתלונה העיקרית

  .קרסוליים בצקתיים. תחושה של כבדות בגוף. התכווצויות שרירים ברגליים מספר פעמים בשבוע
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  : גניקולוגיה

  .סוף הוסת ומלווה בחולשה יחסיתכאבים לפני וב,  יום20-40לא סדיר נע בין , 12מחזור ראשון 

תזונה -במהלך ההריון הגיעה למצב גופני קריטי של תת,  שנים ילדה בת6לפני ,  שנים תקין ילדה בן9לפני :  הריונות2

  .נשירת שיער לסירוגין מאז ההריון האחרון. ואושפזה בחודשי ההריון האחרונים לשמירה

  .לפעמים הפרשות לבנות

  :אופי ומצב רוח

  .מרגישה לחוצה לעיתים בלי סיבה ממשית. יות מספר פעמים בשבוע במנוחהפלפיטצ

, בילתה את רוב זמנה במיטה, סבלה מדיכאון בשנתיים האחרונות עד קושי בתפקוד וביצוע מטלות יומיות לעיתים

  .אכילה כפייתית

  . ה מחדש ולהתחזקלהכיר את עצמ, מרגישה בתחתית והיום מתפנה לטפל בעצמה, חסרת כיוון ומוטיבציה בחיים

  . כ ולא מדברת על דברים שמפריעים לה"מדחיקה בד

  ..חברים,  משפחה- דואגת כל הזמן ולכולם, מתקשה בקבלת החלטות

  .לעיתים קושי בהרדמות

  :הערות נוספות

  .מגיעה כל יום, מטופלת במרכז מזה שבועיים

  . מעשנת קופסא וחצי ביום

  .לא עושה פעילות גופנית

  

  :בדיקות

משדרת חשדנות במפגש ראשון אך בהמשך . מתנהלת בכבדות, אישה גדולה במימדיה,  אישה נעימה:תהסתכלו

  .מדברת הרבה ומהר. חייכנית ועוצמתית

חיפוי לבן די עבה במחמם אמצעי , ורידי סאב גדושים, צידי הלשון כתמתמים, סימני שיניים, מעט בהירה ודקה: לשון

  .טיפ אדום, ותחתון
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  :דרומים אטיולוגיה וסינ

  חסר דם כבד ולב •

  חום בלב ופגיעה בשן •

  י כבד' סטגנציית צ •

  י טחול וכליות'חסר צ •

  לחות מחמם אמצעי ותחתון •

  . חסימה והקרנה רגל ימין- GB, BL: מרדיאנים

  :אסטרטגיה טיפולית

  :במסגרת הטיפול ההתמקדות תהיה בפעולות הבאות

  חיזוק דם והרגעת לב •

  י טחול וכליות 'חיזוק צ •

  נציה כבדפיזור סטג •

  פיזור לחות •

   ושימוש בנקודות עליהםGB, BLהנעה לאורך מרדיאנים  •

  

  :נקודות עיקריות לטיפול

Bl14,15,17,18,19,20,21,23,24,40,57,58,60, Liv8,Liv3, GB30, GB31, GB34, SP3,SP4, SP6, 

SP9, St28, St40, Kid3, Kid10, Pc6, Ht3, Ht7, GB41+TW5-DAI MAI 

  .שיחה, הילינג, דמיון מודרך, וינא ומגנטים לפיזור יחד עם קיו לחיזוקטו : שיטות נוספות
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  .א.תקציר טיפולים ב

 1'  טיפול מס

  ).לא נוח על הגב או הבטן(טיפול קיו מנח צד , הכרות ושיחה קצרה: דיווח הטיפול

  .הרגישה נינוחה) להפתעתה(מקבלת מגע שכזה בטבעיות 

  .משך המפגשיםמחכה לה, נהנתה מהטיפול: משוב מטופלת

 2'  טיפול מס

  .טיפול מחזק, י'יאג'ג, פיזור גב תחתון, מנח צד: טיפול קצר+  תשאול :דיווח טיפול

  , Bl40, Bl60,GB30:     נקודותGB,  Bl, Liv :מרדיאנים

  .מרגישה פחות עייפה אחרי הטיפול, טיפול נעים:  משוב מטופלת

 3'  טיפול מס

–הילינג , עבודה להוצאת כאב לאורך מרידיאן כיס מרה, חיזוקי, מנח צד:  קצרטיפול+  המשך תשאול:דיווח הטיפול

  חיזוק שורש

  נקודות אשי  ,GB30, GB31, SP6+St36, SP3,SP4:        נקודותGB, SP, St: מרדיאנים

 אמרה, דואגת למשפחה מאוד. אחרי הלילה כואב מחדש,   היה שיפור בכאב בגב תחתון ביום הטיפול:משוב מטופלת

  .. לא חושבת קדימה מה רוצה מהחיים, שהיא בנאדם בלי שאיפות

  .מרגישה מחוזקת לאחר הטיפול, מאוד התחברה להילינג*

 4' טיפול מס

  .טיפול מחזק, טיפול צד) תרגיל עורף-' דק30טיפול קצר יותר + ( שיחה:דיווח טיפול

 Ht3, Ht7, SP3, Liv8, GB34 ,Kid1,BL17,18,20,23: נקודותSP, Liv, GB,HT : מרדיאנים

, משנה לה מצבי רוח,  מרגישה שהכדור שלוקחת עכשיו לא עושה לה טוב-שבוע עם עליות וירידות: משוב מטופלת

  .  שינה ללא עוגן- מתקשה לישון בלילה. גורם לנשירת שיער חזקה

יתה התדרדרות ה,  שנים כאשר עברה מספר חוויות קשות רגשית כמעט במקביל6סיפרה על השנה הקשה בחייה לפני 

  ..גדולה מאז במצבה ורק עכשיו מרגישה שהיא משנה כיוון לטובה
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 5'  טיפול מס

  .דמיון מודרך, טיפול צד+  שיחה:דיווח טיפול

   Kid3 , Kid10, SP6, SP9, Liv3, Ht3, Ht7:    נקודותKid, SP, Liv, Ht: מרידיאנים

. כואב כרגיל ומקרין לרגל) בעיקר כשיש לחץ רגשי(תון גב תח, יותר מאוזנת, שבוע טוב יותר מהקודם: משוב מטופלת

סיפרה שלפעמים אם איזו חברה או מישהו מהמשפחה מגיע לדבר איתה כדי לפרוק מה שעל ליבה בסוף השיחה גם 

. מתיש אותה לפעמים, עם חברתה מעודדת היא מרגישה להפך כאילו העצב עבר עליה ולוקחת זמן מה שמשתחרר

שמה לב איך מצבים רגשיים . א זאת שמבקשת עזרה אלא היא הנותנת כתף ואוזן בסביבה שלהכ היא ל"הסבירה שבד

דיברנו על .. משפיעים גם על הגוף ולא רק על מצב הרוח ומתחילה להתעניין בעצמה בתחום הרפואה המשלימה

התחיל חוג יוגה . ותרגלנו הגנה בדמיון מודרך כדי שתוכל להשתמש בהגנות בבית ולחזק את המרכז שלה" הגנות"

  . נהנתה משיעור יוגה-במרכז

 6'  טיפול מס

  סולר-מין- איזון שורש-הילינג, דמיון מודרך,  טיפול צד:דיווח טיפול

 GB30, GB34, Bl17,18,20,23, SP6+St36, Liv3, kid3:   נקודותLiv, GB, SP,St, Kid: מרידיאנים

ש האחרון לראשונה מזה הרבה זמן ממש נהנתה עם "ופבס. כואב חלף ביום הטיפול, גב יותר טוב: משוב מטופלת

השתמשה במדיטציה השבוע . ציינה שהפעם היתה אסרטיבית והצליחה לעמוד על שלה במצב קשה, המשפחה בבית

אין בולמוסים בשבועות .  מחזק אותה- אוהבת לעשות-שמחה שיש לה את הכלי הזה. כשהרגישה מדוכדכת

  .האחרונים

 7'  טיפול מס

  .מגנטים+ טיפול צד+  שיחה:יפולדיווח ט

   GB30,31,41) Kid3, SP3,SP4, Ht3,Ht7מגנטים : (  נקודותGB, Ht, Kid, SP: מרידיאנים

.  פחות מועקות פיסיות, מרגישה שהגוף יותר משוחרר ופחות כבד. ישנה טוב יותר, שבוע טוב יחסית: משוב מטופלת

ושני שרוצה לאכול הרבה . לדאוג לעצמה, מה למקום טוב אחד שדוחף אותה קדי- קולות בראש2לפעמים יש לה 

 אכלה ארוחה אחת גדולה מידי וחבל שלא עצרה את - ש כשלא מעשנת"הכי מתקשה על אוכל בסופ. ולוותר לעצמה

  .הקרנה+כאב חזק ישבן ימין, גב תחתון כאב עמום. עצמה ככה מרגישה

כ לא מדברת על החיים שלה "בד, תחרריםבסוף הטיפול אמרה שמרגישה שדברים עמוקים שחסומים בה מש

  .ומרגישה שיכולה להוציא בטיפול ולהבין יותר את עצמה

  ..מרגישה שזאת התקופה הכי מיוחדת בחייה
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 8'  טיפול מס

  .מגנטים-הילינג ופיזור ישבן ורגל ימין-חיזוק מרכז, טיפול צד+  שיחה:דיווח הטיפול

 GB30,31,41), SP6+St36, Kid3, Liv3ם מגנטי: (נקודות,  Liv,GB,Kid, SP: מרידיאנים

. מרגישה את ההשפעה עליה,  לכן בחודש הקרוב יהיו כנראה עליות וירידות-החליפה תרופה השבוע: משוב מטופלת

. לא עושה בלי לחשוב ומבקרת את עצמה, מרגישה התקדמות.  לא קל- ממשיכה לנסות ולעמוד בגבולות שלה באוכל

כאב גב . הפעם לא מוכנה לוותר לעצמה וליפול שוב.  רק פיסית מהטיפולמרגישה חזקה יותר נפשית ולא

  .הקרנה+מופשט

 9'  טיפול מס

  .מגנטים+ פתיחת חזה+ טיפול צד+ שיחה: דיווח טיפול

על נק כאב : מגנטים.  (Kid27, Kid3, Bl60, 40, 17,18,20,23, Ht3,Ht7:   נקודותGB,Bl, Ht, Kid: מרידיאנים

  ) GB30, 31,41, בסקרום

קושי -לחץ על החזה בלילה, הרגשת כבדות, עושה לה הרגשה לא טובה) למיקטל(התרופה החדשה : משוב מטופלת

אמרה . S2 גובה -היום דקירות בסקרום+ רגל-מיום אחרי חזרו הכאבי גב, ביום הטיפול הרגישה טוב. לנשום

  .מרגישה דם זורם עד הקצה, שבעקבות הטיפולים יש יותר תחושה ברגל ימין

 10'  טיפול מס

  .איזון-הילינג, מגנטים+טיפול צד+שיחה: דיווח טיפול

  , SP6+St36, St40, Liv3,Liv8, GB34:  נקודותSP,St, GB, Liv: מרידיאנים

  )GB30,31,41מגנטים (

 הרגישה חרדה - המכונה הרגישה קטנה נורא-לא היתה מסוגלת לעשות, MRIהשבוע היה התור ל: משוב מטופלת

  ).אולי קשור לכך שהמכונה מיועדת מבחינת משקל וגודל גוף לפחות ממשקלה(קרה לה לפני זה לא , בפנים

מרגישה הבדל בשבוע שלא . לדבר בפתיחות, לאחרונה דרך הטיפול למדה להגיד מה מרגישה ולא תמיד לשמור בפנים

  .  עייפה ונוקשה יותר- מקבלת טיפול

 -שבת-הכי קשה בשישי, רגישה עכשיו שיש לה יותר שליטה על האוכלמ. עדיין על כדור מייצב אז יש שינויי מצב רוח

  . אין בולמוסים בשבועות אחרונים
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רוצה ללכת , רוצה לעמוד על הרגליים לבד, שיש לה רצונות ושאיפות בחיים, מספרת שמרגישה שינוי שתחולל בה

 -מרגישה כמו אישה חדשה חלקית, רוצה לתרום ולעזור לאחרים,  חושבת על תחום הטיפול-ללמוד ולהתפתח אישית

  . עוד  לא מביאה ליישום אבל חושבת על זה הרבה

ושגם הסביבה שלה , מרגישה יותר רגועה.  מרגישה שנמצאת בשינוי ולא תקועה כמו בעבר, יש לה יותר שליטה ברגש

  .מרגישה שהיא חזקה יותר וזה מחזק אותה
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  .א.סיכום טיפול ב

  .מתבטאות היום בבולמוסי אכילה,  שנים7ה כ  בעיית אכילה מז:תלונה עיקרית

נוטלת סרנדה ולמיקטל : טיפול תרופתי. מאובחנת פסיכיאטרית כסובלת מהפרעת אישיות גבולית: אבחנה מערבית

  .בבסיס יומיומי

 שנים מתבטא כיום 7מעל ל )אנורקסיה ובולמיה לסירוגין(סובלת מבעיות אכילה : פירוט תלונה עיקרית

, הגיעה לטיפול במחלקה לפני שבועיים ביוזמתה, ) קילו110כ(כרגע בעודף משקל  , לא נשלטיםבבולמוסי אכילה

מטופלת גם , תזונה במהלך הריון לשמירת הריון ועד להתאוששות אחרי הלידה- שנים אושפזה במצב תת6לפני 

  .פסיכיאטרית ובמעקב תזונאית

כאב מקומי בעיקר L4-L5, L5-Sפריצת דיסק   .ין הקרנה רגל ימ+מקומי בגב תחתון כאב:  פירוט תלונה משנית

 מתבטא בכאב וחוסר תחושה משוק עליונה -והקרנה מתמדת לישבן ורגל ימין, בשכיבה לא נוחה או תנועה חדה

 כאשר שנתיים לפני כן 18מתארת כאבי גב קשים מגיל .  לאחר לידה שנייה29אובחן בגיל . 5 -  ו4עד אצבעות 

בהתקף כאב . וסחיבת משאות, עבוד בעבודות פיסיות שונות הכרוכות בשעות ארוכותהפסיקה ללמוד והתחילה ל

מציינת . 25הבעיה החמירה אחרי לידה ראשונה בגיל , קשה מגיעה לעיתים רחוקות לבית חולים לטיפול בכאב

  .MRIמתכוונת לקבוע תור לרופא לבדיקה עכשווית אולי . בנוסף לחץ בעיקר וגם דיכאון כגורמים מחמירים

  : סקירת מערכות

, מנסה עכשיו להוריד מעצמה לחצים פיסיים ונפשיים, מרגישה מפוזרת רגשית, הגיעה למחלקה לפני שבועיים

  . בשנתיים האחרונות סבלה מדיכאון והתקשתה לתפקד

  .בטן רגישה למגע. יבשות/יציאות משתנות רכות מידי

מחזור . קרסוליים בצקתיים. ושה של כבדות בגוףמתארת התכווצויות שרירים ברגליים כמה פעמים בשבוע ותח

  .חודשי לא סדיר ומלווה בכאבים לא חזקים

  .דואגת כל הזמן ולכולם לעיתים יש קושי בהרדמות, מדחיקה רגשות ומתקשה בקבלת החלטות

  :אבחנה סינית

  חסר דם כבד ולב •

  חום בלב ופגיעה בשן •

  י טחול וכליות'חסר צ •

  י כבד'סטגנציית צ •

  צעי ותחתוןלחות מחמם אמ •

  . חסימה והקרנה רגל ימין-GB , Bl: מרדיאנים
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  : אסטרטגית טיפול

  פיזור הסטגנציה בכבד והרגעת הלב, הטחול ודם כבד ולב , שיאצו לחיזוק הכליות •

  טווינא ומגנטים להנעה ופיזור •

  שיחה •

  .הילינג ודמיון מודרך לחיזוק אנרגטי ומציאת המרכז •

, הטיפול התמקד בעבודה רגשית דרך שיחה ומגע. חודשים 3אורך זמן של טופלה עשרה טיפולים ל: דיווח טיפול

  :חיזוק הדם והרגעת הלב תוך שימוש בנקודות הבאות, פיזור הלחות, בחיזוק הטחול והכליות

Bl14,15,17,18,19,20,21,23,24,40,57,58,60, Liv8,Liv3, GB30, GB31, GB34, SP3,SP4, SP6, 

SP9, St28, St40, Kid3, Kid10, Pc6, Ht3, Ht7, GB41+TW5-DAI MAI  

ביקשה לקבל מענה בטיפול למכאובים פיסיים ולחיזוק . המטופלת התמידה בטיפולים וציפתה לזמן הטיפול השבועי

  .רגשי יותר מאשר התיחסות ספציפית לבעיית האכילה שמטופלת במרכז-נפשי

  .ועצובה שסדרת הטיפולים שלנו מסתיימתדיווחה על תחושת התחזקות רגשית במהלך הסדרה לצד הקלה גופנית 

  :במשך הטיפולים נצפו השינויים הבאים

  .על הכאב בגב ובנוסף שיפור לאורך זמן בכאב וחוסר תחושה ברגל) ביום הטיפול(השפעה זמנית  )1

  .שיפור ניכר במצב רוח )2

  .פחות נוקשה וכבדה בעקבות הטיפולים ותרגול יוגה, מרגישה קלילה יותר פיסית )3

 שמחה שעשתה - כ שומרת בפנים ולא משתפת"פתחה במהלך הסדרה ודיברה גם על דברים שבדהמטופלת נ )4

  . היום יותר פתוחה ומדברת גם בסביבה היומיומית שלה-צעד זה ולמדה מה הרווח שבכך

,  מרגישה שמכירה את עצמה יותר טוב. בעיקר מול הילדים ומול הגרוש, המטופלת יוצאת עם בטחון מחוזק )5

מרגישה שהחל בה שינוי והיא לא תקועה יותר במקום ללא .  על מטרות ושאיפות לעתידומפוקסת יותר

  . תקנה

  :המלצות

  המשך סידרה נוספת של טיפולי שיאצו )1

  המשך תרגול יוגה או כל פעילות מתונה אחרת )2

  .עבודה עצמית בדמיון מודרך ומדיטציה לחיזוק פנימי יומיומי )3
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  דיון ומסקנות 

מקובל להכליל או להסיק . (ה בסיס רחב דיו להסקת מסקנות והכללה לאוכלוסיית החוליםמידגם בגודל זה אינו מהוו

מידגם בגודל כזה מאפשר להעלות השערות ולשאול שאלות , מאידך).  לפחות30מסקנות כאשר המידגם הינו בגודל 

  .אשר יכולות לכוון לכיווני חקירה אפשריים

  :פ הקרטריונים הבאים"סיכום המטופלים ע

  

 6מטופל  5מטופל  4מטופל  3מטופל  2מטופל     1פל מטו  

  נקבה  נקבה  נקבה  נקבה  נקבה  זכר  מין

בולמיה   הפרעת אכילה

  נרבוזה

אנורקסיה   בולמיה נרבוזה

  נרבוזה

בולמיה 

  נרבוזה

בולמיה 

  נרבוזה

בולמיה 

  נרבוזה

 34 28 28 22 24 19  גיל

 2+ ה גרוש  רווקה  רווקה  רווקה  בן זוג+ רווקה  רווק  מצב משפחתי

  )ללא בן זוג(

   

  :ממצאים

  המספרים המתוארים תואמים בקירוב רב לסטטיסטיקת המינים בקרב אוכלוסיית הלוקים בבעיות אכילה •

שכן האחוזים בשתי  הקטגוריות , המספרים אינם תואמים לסטטיסטיקת אוכלוסיית הלוקים בבעיות אכילה •

  .המדוברות קרובים למדי

  .בקירוב 26ממוצע גיל המטופלים הינו  •

  .ללא בני זוג, רוב המטופלים הינם רווקים •

  

  .גבוהות- יש לציין שהמטופלים ברובם מגיעים מקרב השכבות הסוציואוקונומיות בינוניות
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  :אבחנה סינית

 –אדמה( לב - כבד –אצל כל המטופלים מצב פנימי של חוסר ועודף משולבים ובנוסף סימפטומים המיוחסים  לטחול 

 shen-ובקרב ה. דם, נוזלים, י'צ: המשותפת היא בקרב החומרים הבאיםהפגיעה ).  אש–עץ 

  

  י בטחול'חסר צ, י הכבד'כל המטופלים סובלים מסטגנציית צ

   shen-פגיעה ב+ אש הלב /כל המטופלים סובלים מחום

   תחתון–חמישה מטופלים סובלים מלחות מחמם אמצעי 

  חמישה מטופלים סובלים מחסר דם הכבד

   סובלים מחסר דם בלבארבעה מטופלים

   טחול-שלושה מטופלים סובלים מדיסהרמוניה כבד 

  

  :סימפטומים

  :כמעט לכל המטופלים משותפים הסימפטומים הבאים

דמוי , הפרעות בשינה, ביקורתיות ותסכול, דיכאון, חרדות, רגישות יתר, אובססיביות ותקיעות: סימפטומים רגשיים

  .מצב רוח ירוד, חוןחוסר בט, דימוי גוף נמוך, עצמי נמוך

, כל המטופלות סבלו מבעיות שונות בווסת ובמחזור החודשי ומתופעות קדם וויסתיות: סימפטומים פיזיים

סחרחורות ועומס , רוב המטופלים סבלו מכאבי בטן. המטופלים הבולמים סבלו מהתשה ועייפות גופנית לאחר התקף

  .בגב עליון

רעת אישיות גבולית או קווי הפרעת אישיות גבולית או הפרעת אישיות כל המטופלים סובלים מהפ: אבחנה מערבית

  .ומטופלים בתרופות פסיכיאטריות כנגד תופעות אלו וכנגד בעיית האכילה, נרקציסטית

  

  .ורידים תת לשוניים גדושים וסימני שיניים, לכל המטופלים לשון בעלת טיפ אדום: לשונות

  

חלק . חיזוק חסרים לצד הנעה ופיזור הסטגנציה ובנוסף הרגעה ותמיכהאסטרטגיית הטיפול לכל המטופלים כללה 

  .הילינג ותרגילי נשימה, עיקרי מהטיפול כלל שיחה ולעיתים גם שיטות אחרות כגון דמיון מודרך

  

  :ברמות שונות ממטופל למטופל, אצל כל המטופלים היה ניתן לראות שינויים לאורך כל התהליך

פת הטיפול שהתבטאה בהתקפים בעלי מרווחים גדולים יותר והתקפים הקלה בהפרעות האכילה בתקו )1

  .קצרים יותר

בהתמודדות עם קשיים ביתר , ביצירת קשרים חדשים, שיפור במצב רוח שבא לידי ביטוי בהרגשת חיוניות )2

  .בירידה ברמת התשישות והעייפות ובתפקוד יומיומי תקין,אומץ

. מטופלים וברמת המודעות האישית של כל מטופל ומטופלעלייה בדימוי הגוף ובביטחון העצמי בקרב ה )3

דבר שאינו טריוויאלי כאשר מדובר במטופלים בעלי הפרעות , כ התהליך מאוד נהנו מהמגע"המטופלים תו

  .אכילה

  . לשחרר מחשבות ולהרגע, במהלך הטיפולים הצליחו להרפות: והשקטת חרדות בקרב המטופליםרוגע  )4
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  .מטופלים ללא קשר להפרעות האכילה' חוו מסהקלה ברמת ובתדירות הכאב ש )5

  

חלק מהמטופלים לא התמידו בתחילה , ראשית. חשוב לציין כי לאורך התהליך של כל המטופלים נתקלנו גם בקשיים*

מאחר והצוות במרכז צפה אפשרות כזו שכן . בטיפולים ולעיתים אף לא הגיעו לטיפול מבלי להודיע מראש על הביטול

ספציפית (הוצבו תנאים וגבולות מראש לפני תחילת הטיפול , ם מהפרעת אישיות קושי בהתמדהידוע שיש לסובלי

כ נראה שיפור "בד. נצפו עליות וירידות במצב כל המטופלים במהלך הסדרה, שנית). לגבי העדרות מטיפול ללא סיבה

חזרו לרמת , חוו דכדוך -תכל המטופלים חוו רגרסיה ברמה כזו או אחר) 3-5(כלשהו במצב ולאחר מספר טיפולים 

  . בולמוסים גבוה או חוו קשיים רגשיים ופיסיים שכביכול לא הטרידו אותם יותר בתקופה זו

חלק קטן מהמטופלים העדיפו לא לפרט ולגעת ישירות בבעית האכילה וביקשו להתמקד במסגרת הטיפול , בנוסף

כלומר טיפול ישיר בבעיה לא , עיה במרכז הקהילתיחשוב לציין כי טופלו באופן רציף בב(שלנו רק בבעיות הנלוות 

  ).הוזנח שכן הוא הכרחי
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  סיכום 

בחרנו להתמקד     ,בעבודה זו בחרנו לבדוק מהי השפעת סדרת טיפולי שיאצו על אנשים הסובלים מהפרעות אכילה

  .אנורקסיה ובולמיה: בשתי קטגוריות מתוך כלל ההפרעות

ה המתעצמת בשנים האחרונות בקרב נשים וגברים גם יחד ובמקביל עולה גם הפרעת אכילה על כל סוגיה היא תופע

  . המודעות לבעיה בחברה המערבית של ימינו

ניכר כי נכון להיום לא נמצאו סיבות קונקרטיות המוסכמות על אנשי המקצוע . הגורמים למחלה שונים ומורכבים

ה קלינית אלא בראש ובראשונה בעיה חברתית הפרעת האכילה אינה רק בעי. אשר יובילו אדם לסבול מההפרעה

  . תרבותית

חשוב לציין כי טיפול שכזה מצריך תהליך ארוך ובעיקר חשובה נכונות ורצון החולה . הפרעות אכילה ניתנות לטיפול

  .                                                                 להבריא

מהמטופלים המגיעים  6פול פסיכיאטרי קהילתי והשתלבנו בתהליך הטיפולי של במסגרת עבודתנו זו פנינו למרכז טי

תזונאית , פסיכיאטרית, י צוות של פסיכולוגיים"במרכז הפסיכיאטרי המטופלים מלווים ע. באופן קבוע למרכז

  . שבועיות עם כל מטופל בחדר שהוקצה לכך במקום-קיימנו פגישות חד. ומשתתפים בקבוצת תמיכה

. מנת לגבש אבחנה סינית מדויקת לכל מטופל-עם המטופלים התבססנו על תשאול מעמיק שערכנו עלבמפגשים 

בכל המקרים היתה . ניתוחי המקרים הראו מצבים פנימיים מעורבים של פתולוגיות עודף וחסר באיברים שונים

                                       shen.-דם  וה, וזליםנ, י'צ: והפגיעה המשותפת היא בקרב החומרים הבאים, עץ ואדמה, מעורבות האלמנטים אש

  . בנוסף לקווים הדומים בין המקרים כל מטופל סבל מסימפטומים שונים אשר נלוו לבעיות העיקריות

, שיחה, תאילנדי' מסאז, כגון טווינא) בהתאם לצרכי המטופל(במסגרת טיפולי השיאצו השתמשנו בטכניקות נוספות 

נכחנו לגלות שלשיחה מקום חשוב ומרכזי במסגרת הטיפול בבעיה שכן . הילינג ועוד, נשימות והרפיה, רךדמיון מוד

  .הצורך החזק להתבטא ולהציף תעוקות רגשיות היה חלק בלתי נפרד מתהליך הריפוי

 והן הן מבחינת הבעיה העיקרית, ברמות שונות, אצל כל המטופלים ניתן היה לראות שינויים לאורך כל התהליך

  .                           מבחינת הסימפטומים הנלווים

ועל שיפור ניכר במצב הרוח הכללי וברמת המודעות , המטופלים דיווחו לרוב על ירידה בתדירות ובעוצמת ההתקפים

  . כאשר במהלך הטיפולים חוו כולם עליות וירידות, האישית לגופם בסוף הסדרה

מצאנו שטיפולי המגע . ל עשרה מפגשים מהווה רק התחלה של תהליך ארוך הנדרשהרגשתנו היא שסדרה קצרה זו ש

  . יכולים למנף את תהליך הריפוי ולחבר בין הגוף הפיסי לרגשי) בשילוב עם מסגרת טיפולית קונבנציונלית(

ת כי הם אנו חשו, בהקשבה ובשיחה, ויש לציין כי כפי שתרמנו אנו למטופלים במגע, שמחנו לקחת חלק בתהליך זה

  . ועל כך אנו מברכות–תרמו לנו רבות וכי הייתה לנו זכות גדולה להיות חלק מתהליך כה מרכזי של כל אחד ואחת 
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