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 תקציר

אחת התופעות הנפוצות הנובעת מאורח החיים האינטנסיבי בעידן המודרני, מוצאת את ביטויה 

באזור הגב העליון הנובע מסיבות שונות ומגוונות. בראיה בתלונות של כאב כרוני או אקוטי 

הסינית, אין ביכולתנו לשנות את מה שניתן לנו מההורים לפני לידתנו, אבל בהחלט יש 

באפשרותנו לסגל לעצמנו אורח חיים נכון שיעזור לנו להזין ולחזק את הקיים על מנת להגיע 

 לאיזון.

 

 יפול בכאבי גב עליון על פי הרפואה המערבית.בפרק הראשון של העבודה נדון באבחנה וט

על סמך מובאות מן הספרות הקיימת בנושא, נדבר על חוליות הגב העליון, קבוצות שרירים 

עיקריות כמו הטרפזיוס, רומבואיד וזקפי הגב, אטיולוגיות שונות לכאבים, מהם הסימפטומים 

 וכיצד ניתן לטפל בהם באמצעים מערביים.

  

את נקודת מבטה של הרפואה הסינית לכאבים בגב העליון. נדון באטיולוגיה דרך  בפרק השני נציג

הסינדרומים השונים, האבחנה והטיפול. בעוד שהרפואה המערבית לרוב מטפלת נקודתית בבעיה 

ולא בהכרח מוצאת פתרון לשורש שלה, הרפואה הסינית תחפש אחר מקור החולשה והגורמים לה 

 ואף למנוע את חזרתה. על מנת לטפל בשורש הבעיה 

 

כאבי הגב העליון נובעים מסיבות שונות ומגוונות שלרוב יגרמו לפגיעה ברקמות הרכות באזור. 

ישיבה ממושכת מול מחשב ללא תנועה, חוסר גמישות של השרירים, תנוחות גוף לא נכונות, גיל, 

תזונה לקויה,  מחלות שונות שיכולות להתבטא בכאבים באזור זה, טראומה, מצבי מתח ולחץ, 

 ל כעס ותסכול כל אלו ועוד עשויים להפר את האיזון ולהתבטא בגוף בסימנים שונים. רגשות ש

 

בהיבט הסיני הכבד שולט על אזור העורף, ואחראי על זרימה תקינה של צ'י ודם בגופנו. את כאבי 

הגב העליון ניתן לקשר ברפואה הסינית למספר סינדרומים שונים כמו סטגנציה של צ'י ודם 

יה של צ'י הכבד, עליית יאנג הכבד, פלישת פתוגן חיצוני ובמצבים אקוטיים מקומית, סטגנצ

 לפלישה של קור/ רוח/ לחות. 

 

בפרק השלישי של העבודה, נציג שלושה מקרים של מטופלות הסובלות מכאבים בגב העליון. נבחן 

את דרכי הטיפול דרך תשאול מעמיק ואבחנה. אמנם היקף המחקר מצומצם ונשען על שלוש 

 טופלות בלבד ועדיין ננסה יחד להגיע לתובנות משותפות לגבי אופני הטיפול.מ

 

בפרק הרביעי והמסכם נציג את מחשבותינו ומסקנותינו לאור העבודה כולה. שלוש המטופלות 

סבלו מכאבים באזור הגב העליון כאשר הרקע לכאב היה לעתים שונה. ניתן היה לראות קו ברור 

עורבותו של הכבד. לשלושתן יש סטגנציה של צ'י הכבד כתוצאה שקישר בין המקרים והוא מ

מעבודת יתר, חוסר פעילות גופנית, תקיעות של רגשות וסיבות נוספות ושונות עליהן נפרט בגוף 

 העבודה.

 

המטופלות קיבלו סידרת טיפולים אחת לשבוע, אשר הצליחו להפחית את הכאב באופן משמעותי 

שיפור וההקלה בכאב, המטופלות קיבלו המלצות מעשיות על מנת ולשפר את איכות חייהן. לצד ה
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למנוע את חזרת הכאב כמו פעילות גופנית, המלצות תזונה, שינוי הרגלי שינה והמלצות נוספות 

 בהתאם לכל מטופלת. 
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   מבוא

בנושא זה נובעת הנושא שבו בחרנו להתמקד בעבודתנו הוא הגב העליון. הבחירה שלנו לעסוק 

בעיקרה מהעובדה שהתלונה הנפוצה ביותר אצל מרבית המטופלים בהם יצא לנו לטפל הייתה 

קשורה לכאבים בגב העליון. בין אם הייתה זו תלונתם העיקרית ובין אם לא, כולם סובלים או 

סבלו מכאבים באזור זה במידה זו או אחרת, ונזקקו לטיפול. אי לכך עניין אותנו להעמיק 

ולהרחיב את ידיעותינו הן מההיבט המערבי התיאורטי והן מההיבט הסיני, התיאורטי והמעשי גם 

 יחד.

בעבודתנו נתייחס לחלק מהסיבות השונות הגורמות לכאבי גב עליון כמו עומס יתר, מתח נפשי, 

ישיבה ממושכת, נשיאת משאות כבדים, טראומה, יציבה לקויה, חשיפה לקור או רוח, נשים עם 

גדול, כאבים המוקרנים מדלקות, גידולים סרטניים או פגיעות אחרות באיברים פנימיים וכן  חזה

 כאבים ממקור לא ידוע.

חשוב לציין שעוד לפני כל הסיבות שמנינו עד כה, אורח החיים בעידן המודרני מתאפיין בישיבה 

ממושכת בבית, במשרד, מול מסך המחשב או הטלוויזיה ומכאן שאין לגוף את היכולת הבסיסית 

 ליהנות מתנועה דינאמית שהיא הכרחית למניעת כאבים בכלל וכאבי גב בפרט. 

מבנית רבה ותמיכה לראש ולאחורי הגוף. החוליות הטורוקליות  הגב העליון מספק יציבות

מחוברות לצלעות, מה שמגביל את התנועה באזור, לכן הכאב בגב העליון קשור לרוב לשרירים 

תפוסים ונובע ממתח שרירי. גורמים מורכבים יותר כמו פריצות דיסק ופציעות אחרות, נפוצות 

 ה יותר לכל הכיוונים.יותר בגב התחתון, שבו יש תנועתיות רחב

הגב העליון משמש קיר אחורי לבית החזה. כאבים ונוקשות באזור זה עשויים להשפיע גם על 

החלק הקדמי של הגוף ולהוביל לבעיות נוספות ולכן שחרור השרירים בגב העליון משמעותי ביותר 

 בתהליך הטיפול. 

סינו להבין את שורש הבעיה אצל על מנת לאפשר למטופלות ליהנות מאיכות חיים טובה יותר, ני

כל אחת מהן ולהתייחס בצורה אישית ופרטנית לאותם הרגלים שיוצרים את העומס והמתח 

 השרירי שגורם לכאב לחזור שוב ושוב. 

במהלך הטיפולים, התוודענו ליכולת שלנו כמטפלות להקל באופן משמעותי ביותר על הכאב 

ית של מטופלות אלו. אנו מניחות כי גם תוצאות ולשפר את איכות החיים וההתנהלות היומיומ

הטיפולים, הן שגרמו לנו לחוש סיפוק רב ורצון לבחור בגב העליון כנושא לעבודה. חשוב לציין כי 

הנושא הזה משמעותי עבורנו ועבור כל מטפל במגע, מאחר ומתוקף המציאות יוצא להיתקל בו 

 הרבה.
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 חוליות הגב העליון 1.1

חוליות חזה )טורוקליות(. לחוליות  12 -חוליות צוואריות )סרוויקליות( ו 7באזור הגב העליון ישנן 

החזה גוף גדול יותר מפני שהן נושאות יותר משקל. עמוד השדרה הוא מבנה גמיש המהווה את 

 הציר המרכזי של הגוף ומגן על חוט השדרה העובר דרכו. בין כל שתי חוליות יוצאים עצבים אשר

משמשים ערוצי תקשורת בין המח לאיברים השונים. בין כל שני גופי חוליות מצוי הדיסק הבין 

 חולייתי, מפרק בעל כושר תנועה מוגבל. הדיסק בולם זעזועים. 

חלק משמעותי נוסף בגב עליון הוא עצם השכם. לעצם זו צורת משולש שטוחה, היא מונחת על 

 עם עצם הבריח ועצם הזרוע.הצלעות העליונות מאחור ויוצרת מפרק 

את עמוד השדרה עוטפים גידים, שרירים ורצועות שמגנים עליו, מניעים אותו ונותנים לו יציבות . 

מכאן אפשר להבין שלשרירים תפקיד מאוד חשוב בתפקוד התקין של הגב העליון. בחרנו 

 (.1ב )להתייחס בעבודה זו לשלושה שרירים עיקריים: טרפזיוס, רומבואיד וזוקפי הג

 
 שרירים עיקריים בגב העליון 1.2

שריר הטרפזיוס מתחיל בחלק הפוסטריורי של הגולגולת ומחובר לזיזים של החוליות עד חוליית 

( הוא מתחבר גם לחלק הלטראלי של הקלביקולה, לרום הכתף ולקוץ 12Tהחזה האחרונה ) 

 אותה מטה.  השכמה. השריר מרים את עצם השכם, מקרב אותה לעמוד השדרה ומוריד

ומתחבר לגבול המדיאלי של השכם. הוא  5Tעד   7Cשריר הרומבואיד מתחבר לזיזים של חוליות 

 .מאפשר קירוב של השכמות לעמוד השדרה

שרירי זוקפים בכל צד אשר  3זוקפי הגב ממוקמים לאורך עמוד השדרה בחלקו האחורי. קיימים 

פופים וסמוכים זה לזה מה שיוצר מסת לכולם גיד משותף ממנו הם מתפצלים. שרירים אלה צ

שריר בעלת טונוס קבוע. הם אחראים לשמירת מנח הגוף, על התמיכה בעמוד השדרה, יישור הגב, 

 (. 2סיבוב הצידה ומניעה מהגוף ליפול קדימה )

 

 אטיולוגיה  1.3

ים כאבי הגב העליון ברוב המקרים נובעים מפגיעות בשרירים, מפרקים, עצבים או גידים. לפעמ

)נדיר יותר( בגלל פגיעה בדיסק בין חולייתי. גורמים לכאבים יכולים להיות פציעות טראומטיות 

 תאונה, חבלה, פציעות ספורט שגרמו למתיחה או קריעה של רקמות ואפילו פגיעה של חוליות(,)

עומס יתר, נזק מצטבר בשל תנאי עבודה, ארגונומיה לקויה, חוסר איזון שרירי, יציבה לקויה, 

 (3מתח נפשי, מחלות, חסר או עודף פעילות גופנית, עודף משקל, גנטיקה. )

מכאבי גב עליון קלים או אחוז גבוה מאוד מהאנשים סובלים מכאבי גב עליון. דרגת הכאב נעה 

מציקים ועד כאבי גב עליון משתקים אשר יוצרים הגבלת תנועה באזור הצוואר, השכמות, 

 ורח החיים התקני.הכתפיים, ומשבשים לחלוטין את א

ליקוים ארגונומיים בעבודה או בבית, יציבה לקויה ופעילות גופנית לא מאוזנת חושפים את הגב 

לעומס יתר, לפציעות ולכן לכאבים ברקמות הרכות התומכות ובחוליות. כך שימוש בכיסא לא 

הרמת מתאים, לא ממוקם נכון ביחס לשולחן, למקלדת ולמסך המחשב או נעליים לא נכונות, 

 משקל באופן לקוי עלולים לגרום להצטברות בגב העליון, לפגיעה ברקמות ולכאב. 

המתח הנפשי הוא תופעה נפוצה בחיי היומיום המודרניים וגם הוא גורם לכאבי גב עליון. שרירי 

השכמות לדוגמא מתכווצים בזמנים של מצוקה נפשי, מתח. חוסר איזון בשרירי הגב גורם לחוסר 
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חוליות ולתנועה לא נכונה. עם הגיל גמישות הרקמות נחלשת מה שמגדיל את הסיכון יציבות של ה

 שלהן להיפצע. 

כמובן שמגוון גדול של מחלות שונות כמו דלקות, גידולים, ניוון שרירים, אוסטיאופורוזיס, 

 פיברומיאלגיה גם כן עלולות לגרום כאבים רבים באזור. 

עקב בעיה באיברים אחרים הנמצאים באזור, כמו הלב  בנוסף, הגב העליון עשוי לפעמים לכאוב
 (.4והריאות )

  
 סימפטומים: 1.4

כאבי גב עליון הם כאבים בפלג הגוף העליון, בשכמות ולעתים כאבים שמקרינים לכיוון הראש או 

כאבי הגב יכולים להיות חדים ונקודתיים ולעומת זאת,  סחרחורות.הידיים ואף עלולים לגרום ל

מפושטים המכסים חלק נכבד מפלג הגוף העליון. זאת מבלי שניתן יהיה  להיות כאביםהם יכולים 

 להצביע על נקודה כואבת ספציפית. 

כאבים בשכמות יופיעו לרוב ככאבים מפושטים העוטפים את האזור. הכאבים יכולים להשליך 

לכאבי ראש. לעתים לאזור הצוואר, הידיים או להגיע אל עבר הגב התחתון והם יכולים להוביל גם 

 הכאב ירגיש ממוקד מאד ואז התחושה תהיה של דקירה או שריפה באזור.

במקרה של פריצת דיסק יכולות להיות גם תופעות של הקרנה לכתף ולזרוע, נימולים, הירדמות או 

 הרגשה של שריפה בכפות הידיים.

גרום לשינוי צורת במקרה של אוסטיאופורוזיס מרקם העצמות משתנה מחוסר סידן מה שיכול ל

 (. 4העצם, ושברים. במצב דלקתי יהיו התנפחות, אדמומיות וכאב וכמובן הגבלה בתנועה )

 

 דרכי טיפול ברפואה המערבית 1.4

ברוב המקרים הטיפול בכאבי גב עליון הוא טיפול באמצעות משחות להרפיית השרירים, 

צים ו/או טיפולי פיזיותרפיה, סטרואידים, וולטרן, הנחת קומפרסים חמים על השרירים המכוו

תרופות אנטי דיכאוניות. זריקות  -לקיחת תרופות אנטי דלקתיות כמו נורופן. במקרה של דיכאון 

אפידוראל נגד דלקת או קורטיזון המאפשרים זמני הקלה בכאבים. במקרי של ניוון או פריצת 

 דיסק טיפול בגלי אולטרה סאונד ובמקרים חמורים יותר ניתוח. 

ת הצורך יבוצעו גם בדיקות דם לשלילת דלקת מפרקים ובנוסף לכך ייתכן כי יהיה צורך במיד

 (.4, צילום רנטגן של עמוד השדרה ועוד ) CTאו בדיקת  MRIלבצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . רפואה סינית : סינדרומים, אטיולוגיה, אבחנה וטיפול2

בראייה הסינית כאב נגרם כתוצאה מתקיעות של אנרגיה )צ'י(. כדי לאבחן את הגורם השורשי 

ולטפל בבעיה ביעילות, נאסוף נתונים שיאפשרו לנו אבחנה נכונה: מיקום הכאב, משך, תדירות 
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וסוג הכאב, גורמים מיטיבים ומחמירים לכאב. במידה ומתלווים לכאב צריבה ודימום בשתן, 

ל סוגרים, חום, אובדן משקל לא מוסבר או שימוש מתמשך בסטרואידים נפנה את חוסר שליטה ע

 (.   5המטופל לבירור רפואי קונבנציונלי )

להפרעה בזרימת הצ'י יכולים להיות גורמים פנימיים או חיצוניים. הכאב עשוי להיגרם מטראומה 

ים המפריעים לזרימת שנוצרה לרקמות בגב העליון בעקבות חבלה, בשל חדירת פתוגנים חיצוני

,  דיסהרמוניה באיברים פנימיים SI,UB,GV,TW)האנרגיה במרידיאנים העוברים בגב העליון )

יכולה אף היא להשפיע על איזור זה, למשל מצבים רגשיים שמשפיעים על הכבד ועל הזרימה 

החופשית של האנרגיה בגוף )עודפים של הכבד הרבה פעמים מתבטאים בעומס ותפיסות בגב 

 (. 6,7העליון(, חולשת כליות שמשפיעה על העצמות וכדומה )

 בחרנו להתמקד במספר סינדרומים מרכזיים. סינדרומים המתאימים לכאב אקוטי בגב העליון: 

 בעקבות טראומה  – סטגנצית צי' ודם

 אקוטי -פלישת רוח קור

 וסינדרומים המתאימים לכאב כרוני בגב העליון:

יכולה להיגרם עקב סטרס ומצבים רגשיים מתמשכים אחרים, חוסר  – סטגנצית צי' ודם הכבד

 תנועתיות ועוד.

 יכולה להיגרם מסטגנציה ממושכת, או מחסר יין.  – עליית יאנג הכבד

B (. 6,7מצב חסר כרוני המאפשר לפתוגן חיצוני לפלוש לגוף )רוח/קור/לחות/חום( ) – סינדרום 

 

 הת צ'י ודם כתוצאה מטראומיסטגנצי 2.1

 אטיולוגיה:

סטגנציה מקומית הנגרמת מחבלות שונות למשל מניפולציה לא נכונה, נפילה, "צליפת  -טראומה

שוט" שמשפיעה גם על הגב העליון וכדומה. זרימת הצ'י בערוצי האנרגיה שסביב האזור הפגוע 

תר נפגעת ונחסמת. כך נוצר כאב במקום. חולשה של איברים פנימיים מותירה אותנו חשופים יו

לפציעות. לדוגמא: הכבד שולט על גידים ורצועות. חסר בכבד ישפיע על הזנתם וכשהם לא מוזנים 

היטב בדם הם חשופים יותר לקרעים. כך גם המפרקים פחות יציבים. כשזרימת האנרגיה והדם 

המונעת מהכבד לקויה, על אחת כמה וכמה שיהיה גם קשה להירפא מפציעה. מקור נוסף הוא 

ינות את העצמות וחולשה שלהן עלולה לפגוע בהזנה זו. גם מצבים של עומס יתר כמו הכליות המז

שעות עמידה מרובות, ישיבה ממושכת מול מחשב, ספורטאים השוחקים את הגוף או מחלה 

פוגע  -ארוכה עלולים לגרום לסטגנציה של צ'י ודם באותו אזור פגיע. חסר כללי של יין ודם בגוף 

של ערוצי האנרגיה. לכן חשוב להזין יין ודם ולשמור על תפקודי הכבד  בהזנה של הרקמות וכן

 (.6,7והכליות גם למניעה פציעה וגם לטיפול בה )

 

 :סימפטומים

אופי הכאב הוא ממוקד חד ודוקר. עצמת הכאב חזקה ותהיה מעורבות של  ית דםיבסטגנצ

 ית צ'י או מצב של חסר דם.יסטגנצ

 אופי הכאב לא ממוקד, יותר מפושט ועמום.  ית צ'ייבסטגנצ

בשני המקרים הכאב יכול להיות אקוטי ומלווה בנוקשות, הגבלת תנועה, ללא שיפור בזמן מנוחה 

 והחמרה בזמן תנועה.

 סגלגלה או/ו וריד תת לשוני סגול נפוח –לשון 
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 עקרון טיפולי:

 הנעת צ'י ודם, פיזור סטגנציה, הקלה על כאב, הזנת דם ויין.

נקודות: נקודות רפלקס דיסטאליות על המרידיאן שעובר באזורי הכאב ועל בן הזוג שלו, נקודות 

 (.Ah Shiאשי )

10SP ,4LI  +3 Liv ,Liv4 + Lu5 ,6SP ,Luo Zhen, LI11  17,60,-10-20 , UB-3 ,GB-,SI 

Huato Jiaji ,20,21,34,41  TW-5,16 ,GB39. 

 .UB-17,18,20, Kid1, Cv4, St36בהמשך הטיפול נחזק יין ודם: 

ככל שהטיפול קרוב לזמן הפציעה יוכל המטופל להגיב טוב יותר לטיפול. את הנקודות המקומיות 

 (. 6נתאים לאזור הכאב )

 

 כאב אקוטי  -פלישת רוח קור   2.2

סינדרום זה שכיח יותר בכאבים בגב העליון והצוואר משום שזהו איזור יאנגי בגוף, הוא עליון, 

וף. כשפולשת רוח פתוגנית למרידיאנים העליונים, היא פוגעת בזרימת הצ'י והדם אחורי וחש

וגורמת לחסימה וכאב. הכאב כאן ניתן למיקום, מוחמר בבוקר ומוטב בתנועה קלה וחימום, 

מלווה בדופק מתוח, חיפוי דק לבן בלשון ותופעות של הצטננות כמו חום נמוך, כאבי ראש 

 (.6גרון כואב/ מגרד, כאבי שרירים, חוסר הזעה, חוסר צמא )אוקסיפיטליים, נזלת שקופה, 

 

 עיקרון טיפולי:

 גירוש רוח קרה, חימום, יזוע, הקלה על כאב, חיזוק צ'י.

הבעיה כאן אקוטית ונמצאת בשכבה החיצונית, סביר שתחלוף מעצמה תוך מספר ימים ועדיין כדי 

 למנוע חדירה פנימה של הפתוגן כדאי לקבוע תור קרוב.

 : קודותנ

 GB20 LI4 , Lu7, ,UB-11,12,13,20,23  ,St-36, SP-6 ,Lu9+SP3 (6 .)נקודות כאב מקומיות 

 

 סטגנציית צ'י ודם הכבד 2.3

דיסהרמוניה בכבד יכולה להיגרם ע"י רגשות כמו כעס, תסכול ומתח נפשי.  – גורמים רגשיים

רגשות אלה תורמים להתפתחות סטגנציה של צ'י מה שמביא גם לעיכוב הסירקולציה במחזור 

הדם. הכעס למשל, שהוא הרגש המאפיין של אלמנט העץ, ידוע כמשפיע על אזורי גוף מסוימים 

ר תנועתיות, עבודה קשה ומצבי סטרס מתמשכים עלולים גם הם בניהם הגב העליון. כמו כן, חוס

 להוביל לסטגנציה.

הסימפטומים, האבחנה המבדלת והטיפול דומים לאלה שנכתבו בסינדרום של סטגנציית צ'י ודם 

אקוטית. נוסיף כאן כי בשני המקרים הכרוניים עלולים להופיע סימנים נוספים כמו דחק רגשי, 

נטייה לעצירות. בסטגנציית דם ייתכנו דליות ברגליים כאבים חדים וקרישי דם בווסת. 

בסטגנציית צ'י יתכנו תסמונת קדם ווסתית, כאב בהיפוכונדריום, גלעין שיזף, עיכול לא סדיר, 

 (.7,8שינויי מצב רוח, אנחות ולחץ בחזה )

 

 עקרון טיפולי: 

 רבים גם לחזק צ'י ודם. להניע צ'י ודם, לפזר את הסטגנציה ובמקרים
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 ,St36, Cv6נשתמש באותן נקודות המצוינות לעיל להנעה, לפיזור, ולחיזוק. לחיזוק צ'י נוסיף: 

Kid3, Sp3+Lu9. 

טיפולים נוספים: תנועה ופעילות גופנית )יוגה, צ'י קונג, פילאטיס, שחיה, ריצה ועוד(, הקפדה על 

ציה לדוגמא: לימון, סלרי, כורכום, כובע הנזיר, יציבה נכונה. תזונה שתומכת בכבד ומניעה סטגנ

רוזמרין, תפוח ירוק, פטל, תות שדה, אבוקדו, כוסמת, שעועית סויה, עלי חרדל, פלפל אדום וירוק 

(8,9.) 

 

  עליית יאנג הכבד 2.4

 אטיולוגיה: 

 יאנג הכבד עלול לעלות על רקע סטגנציה או חסר יין. לגבי סטגנציה הרחבנו בסינדרום הנ"ל.

כשהסטגנציה בכבד נשארת לאורך זמן היא יוצרת התחממות ועליה של יאנג הכבד )לעיתים אש 

הכבד(. חסר יין יכול להיגרם ע"י התשה של הגוף למשל בעבודה מאומצת, לידות מרובות, איבוד 

 נוזלים כרוני. כאשר היין לא מאזן את היאנג אנו עלולים להגיע למצב של אש בכבד ולעליית יאנג.

ית יאנג הכבד מושפעת מאוד מגורמים רגשיים: כעס תסכול וזעם גורמים לעליה של יאנג עלי

מחליש את צ'י הריאות מה שפוגע בתפקידן המוריד והמפזר  הכבד או אש הכבד. אבל ועצב מופרז

ומאפשר ליאנג הכבד להתפרץ מעלה. לפי חמשת האלמנטים במעגל הבקרה, אלמנט המתכת 

מתבטאת בקרה זו. מצב כרוני של חרדה ופחד, משפיע על הכליות  מבקר את אלמנט העץ וכאן

ומכלה את הצ'י. אצל אנשים מבוגרים הפחד יחליש את יין הכליות ועלול להביא לעליה של יאנג 

 (.6,7הכבד )

  

 סימפטומים:

כאב גב שורף, נוקשות בגב עליון, החמרה במצבי מתח, דאגה או כעס, הסמקה, אדמומיות 

ים של הגוף שמחמירה אחר הצהרים או בערב, עיניים אדומות, ראיה מטושטשת, בחלקים העליונ

 אירטיבליות, טיניטוס.

סימנים נוספים לאש הכבד הם כאב ראש טמפורלי, חלומות טרופים שמפריעים לישון, טעם מר 

בפה במשך כל היום, שתן צהוב כהה. כמו כן, עלולים להופיע סימפטומים של ליחה בעקבות עליה 

 צמא, חוסר ריכוז ובלבול. יאנג הכבד שסוחף איתו ליחה מעלה: ראש כבד, סחרחורות,של 

 מיתרי בייחוד בעמדה של הכבד. –נורמאלית, כהה, מעט סגלגלה. דופק   -לשון 

 עקרון טיפולי:

 הנעת צ'י הכבד, הרגעת יאנג הכבד, סילוק אש מהכבד במידת הצורך, הזנת יין הכבד והכליות. 

 .Yin Weyפתיחת מרידיאן   Yin Tang, An Mian ,נקודות כאב מקומיות,: נקודות

.GB34, LI4+Liv3, TW5, PC6, Liv2,14 ,GB20,21, GV20, SI3,11-16, UB11-17,41-46 

,LI11, Kid1,3,6 SP6 

הסיבה השורשית לעליית יאנג הכבד )סטגנציית צ'י כבד לאורך זמן שגרמה לחום/ אש בכבד 

ין/ חסר יין בכליות ובכבד( חשובה להענקת טיפול נכון. לגבי כל אחת מן שלאורך זמן פגעה בי

הסיבות חשוב להוסיף המלצות שיתמכו בהצלחת הטיפול: שינויים באורח חיים, שינויים בתזונה 

 (.7והמלצות לפעילות גופנית. במצבי חסר יין נוסיף טיפול בצמחים )

 



 

 11 

2.5 B  סינדרום 

 

. מדובר כאן בחדירה של רוח, POS – Painful Obstruction Syndromהוא  Bשם נוסף לסינדרום 

קור ו/או לחות )על רקע חסר צ'י ודם כרוני( הגורמים לסטגנציה של צ'י ודם. לעיתים, כשהחדירה 

משלבת שניים מהפתוגנים נוצרים נפיחות וכאב. גם פציעה אקוטית יכולה להוביל להתפתחות 

 (.6הסינדרום )

 

 :אטיולוגיה

צ'י ודם המאפשרת חדירת פתוגנים + רוח/ קור/ לחות חיצוניים. הגורמים האקלימיים חולשת 

לבדם אינם מספיקים להתפתחות התופעה. בשילוב עם חסר של צ'י ודם בגוף וחולשה של הצ'י 

המגן, החללים בין העור והשרירים נפתחים ולפתוגנים קל יותר לחדור לגוף. כאשר פתוגנים 

ים בזרימת הצ'י  והוא "נתקע". כשמצב זה מתמשך, נוצרת נוקשות של צ'י פולשים לגוף, הם פוגע

 . Bודם ומתפתח סינדרום 

 .Aching Painful Obstruction Syndrome)של קור )נקרא גם  POSמצב של  - חדירת קור

הקור הוא גורם פתוגני של היין, כשהוא פולש לשרירים לגידים ועצמות, הוא מצטבר ומתאגד. 

סם את תנועת היאנג, הצ'י והדם ויוצר כיווץ של הערוצים המתבטא בכאב חזק חד מצב זה חו

וממוקד במפרקים או בשרירים.  הכאב מוחמר בקור ולעיתים גם בלילה, מוטב בחימום ובתנועה. 

 האזור הכואב עשוי להיות קר למגע.

 .Tightבמקרים חריפים הדופק יהיה 

 צ'י ודם, חיזוק צ'י מגן.עקרון טיפולי: הוצאת קור, חימום, הנעת 

 St36, Lu7, GB41, GV4, UB20,23, CV4, Liv3, GB34 נקודות: 

     Fixed Painful Obstruction Syndrome).נקרא גם(של לחות  POSמצב של  - חדירת לחות

הלחות מצטברת ויוצרת חסימה בערוצים. מצב זה מאופיין בכבדות, נפיחות מקומית עם תחושת 

. הכאב מקובע במקום אחד ומחמיר בתנאי אקלים לח. מוטב בתנועה ובאקלים כבדות או נימול

יבש. מלבד גורמים אקלימיים לחות יכולה להיכנס לגוף גם דרך תזונה לא מאוזנת ולאורך זמן 

 להחליש את הטחול ולייצר סטגנציה של לחות.

 .  slow and slightly slippery במקרים חריפים הדופק יהיה 

 י: סילוק לחות, הנעת צ'י ודם.עקרון טיפול

  St-40,SP9, SP6, SP5, GB34,41, Liv3, St-36, Bl-20נקודות:  

  Wandering Painful Obstruction Syndrome).של רוח )נקרא גם  POSמצב  - חדירת רוח 

מאפיינים של רוח נוטים להיות בתנועה. עוברים מצד אחד של הגוף לשני או מפלג גוף עליון 

נעים בין שרירים ומפרקים ומלווים  -כך גם מאפייני כאב גב עליון כתוצאה מחדירת רוח לתחתון.

 בהגבלה תנועתית.

 .floating and slightly rapidבמקרים חריפים הדופק יהיה  

 עקרון טיפולי: נסלק את הפתוגן ונחזק נקודות דם כדי להוציא רוח:

UB 12, GB 30,31, 39, GV 14, TW 6, UB 17,18,20, GB 40,41, SP 6,10, LI 4, TW 5 

 (.Heat Painful Obstruction Syndromeשקשור לחום )נקרא גם  POSמצב  - חדירת חום 
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עלול להתפתח מהסתבכות של כל אחד משלושת הסוגים הנ"ל ) קור רוח ולחות(, כאשר הגפ"ח 

 סר יין בסיסי בגוף.נתקע בגוף, הוא מתחמם והופך לחום פנימי. דבר זה קורה בעיקר על רקע של ח

הכאב מאופיין בתחושת חום, אדמומיות, נפיחות והגבלה תנועתית. במקרים חמורים עלולים 

 להופיע גם צמא וחום גבוה )שלא מתפוגג ע"י הזעה(.

. הלחות יכולה להיות Damp-Heatהסינדרום מאופיין לא רק ע"י חום אלא ע"י לחות וחום  

 דומיננטית.

 . slippery and rapidדופק  

 עקרון טיפולי: סילוק חום, פיזור סטגנציה, הנעת צ'י ודם.

  St-43, LI-4, LI-11, Du-14, Liv4, SP10, Liv3, GB34,40נקודות: 

  ,41SP6,9,St44, GB40לליחה חמה: 

 טראומה:

פציעה הגורמת לסטגנציה מקומית של צ'י ו/או דם באזור, עלולה להוביל לחדירות פתוגן חוזרות 

 ולהתפתחות חוזרת של הסינדרום גם שנים לאחר הפציעה. ונשנות 

כרקע לפציעה יכולה להיות חולשת כבד וכליות. הכבד שולט על גידים ורצועות והכליות מזינות 

את העצמות. אם יש חולשה בכבד ובכליות, תיווצר חולשה של גידים, רצועות ועצמות, מה שגורם 

 לגוף להיפצע ביתר קלות. 

 (.6, 8, 10י והנקודות מותאמים לפתוגן החיצוני שפולש )העיקרון הטיפול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . סדרת טיפולים3
 

  : תשאול1מטופלת  .13
 

 מטפלת: יעל רוזנשטיין.
 ק"ג. 78ס"מ  1.60וחצי גרושה עם חתולה.  42מ.  בת 

 עובדת כמפיקה בעיתון. בטיפולי פריון.
 

 תלונה עיקרית:

 כאבים בגב העליון, צוואר ושכמות. 
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 שנה. בערך מהרגע שהתחילה לעבוד כמפיקה בעיתון. 12ממתי: כבר 

אופי הכאב: כואב כל הזמן בעיקר בערב אחרי הרבה שעות של ישיבה מול מחשב או בתקופות 
 לחוצות.

 כאב נוקשה ותפוס, מגביל את התנועה של הראש והצוואר. הכאב הוא בעיקר בצד שמאל, היא
 ימנית. הכאב מתחיל מבסיס הגולגולת ומגיע עד אחורי הכתף. בצד ימין כואב פחות. 

 מה מחמיר: תקופות של מתח, לחץ, עייפות יתר, מחשבות רבות ודאגה.

מה מיטיב: מגע. תנועה, על אף שלא חובבת שום פעילות גופנית. לא יודעת אם קור או חום 
 עוזרים. 

 
 

 היסטוריה רפואית )מערבית(:
 
טיפולי פוריות ועכשיו מתלבטת לגבי הרביעי.כאשר הייתה נשואה נכנסה להריון ללא  3ברה ע

 קושי 
 

 ובחרה לעשות הפלה בחודש השני. 

 מיומה, אבל כרגע אין מה לעשות עם זה. -הרופא אמר שיש לה שרירן
 

-יציאה לרוב פעם ביום בערב אחרי העבודה. פעם בכמה חודשים יש עצירות של יומיים עיכול:

שלושה. הנטייה היא לעצירות אין שלשולים. הצואה לעיתים בצורת בננה ולעיתים גושים. צבע 

 חום כהה. בד"כ יבשה. נדרש מאמץ. אין התרוקנות מלאה. 

הארוחות קצת רק אם מישהו מהעבודה ארוחות מסודרת ביום. בין  3תמיד יש תיאבון. אוכלת 

 מביא משהו. צמחונית. 

ליטר מים ביום. אומרת שתמיד  1.5קפה ביום עם חלב לרוב בלי סוכר. שותה בערך  3שותה בערך 

 יש לידה כוס או בקבוק.

 

לפעמים יש כאב בחזה מחרדה. מצביעה על החלק העליון בסטרנום. תחושה שהכול  נשימה:

 ם לשאוף וגם לנשוף.  מתכווץ וקשה לנשום. ג

 סיגריות ואז בלילה יש ליחה. לא ראתה צבע.  3מעשנת כל ערב אחרי העבודה 

 יש גלים אורכיים על הציפורניים. 

 

 

 

 סובלת ממיגרנות. ראש:

כאב ראש חזק בהתקפים שבאים מלחץ. מתחיל בעין השלישית ומתפשט לכל הראש בעיקר 

 בחילה והיא לא יכולה לתפקד בכלל.למעלה ובחלק האוקסיפיטלי . עושה לה 

 נרתעת מאור ורעש. לוקחת משככי כאבים. לפעמים הכאב נמשך יומיים. קורה כל כמה חודשים. 

 לא לוקחת תרופות קונוונציונאליות למיגרנה מבחירה, רק משככי כאבים.

 לרחוק אבל לא משתמשת בהם. 1יש שקיות בלי צבע מתחת לעניים . יש משקפיים עם מס 

 

 כאבי גב עליון )כמפורט מעלה(. ד:של

 כאב בפרק כף יד ימין מהעכבר של המחשב. 
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כאב בגב תחתון התחיל בשנים האחרונות בסקרום ומעל האיליאק. כואב כל הזמן מתגבר בזמן 

 וסת, כשקמה מהמיטה בבוקר וכשנוגעים שם. מוטב בחום. לרוב ישנה על הבטן.

 ברך על הרצפה. כאב בברך ימין אם עושה התעמלות או מניחה

 

 הפרשה ומין: 

שתן כהה עם ריח חזק. לעיתים עכור. לפעמים אחרי שמסיימת לעשות פיפי יוצא עוד טיפה בלי 

 שליטה. 

שותה קפה מים ודיאט קולה. תמיד צמאה. אם שותה דיאט קולה לפני השינה קמה לפנות בוקר 

 לפיפי.

 בעיות פוריות. בטיפולים קונוונציונאליים. 

 חום בקיץ מתנפחות הידיים והרגליים בהליכה. לפעמים מה

 

 . 12וסת ראשונה בגיל גניטליה: 

ימים. יומיים דימום חזק לדבריה למרות שמשתמשת רק  4-5יום. אורך וסת  28-30אורך מחזור 

 בתחבושות נורמל. ויומיים נוספים עם דימום חלש. 

 כאב חזק של התכווצות ביום הראשון לווסת לכמה שעות.

 PMS .בערך שבוע: רעב, עצבנות, עייפות וכאב בחזה 

 הפרשה מהנרתיק בד"כ לבנה צהבהבה משחתית אבל לא תמיד. 

 וביצעה הפלה בחודש השני.  35הייתה בהריון בגיל 

 

דקות להירדם. קמה בממוצע בערך  20בלילה הולכת לישון לוקח בערך  1-12בסביבות שינה:

 .אח"כ עייפה וחסרת אנרגיה.14:00בבוקר בערך עד בתשע. קמה ערנית מרגישה יותר אנרגטית 

ישנה טוב, בד"כ על הבטן, חולמת אבל לא זוכרת חלומות. נועלת לסת וחורקת שיניים. מרגישה 

 בבוקר שהלסת תפוסה. 

 

 מצב רוח כללי: 

 לא שמחה ולא עצובה. בעבודה יותר עניינית ויעילה לפעמים עצבנית, תמיד דרוכה. 
 שינויים במצב הרוח. בבית בסדר אין הרבה

 לא בכתה מזה שנים. גם לא צוחקת המון. שומרת בפנים רגשות, סף תסכול נמוך.
 באופן כללי קצת מדוכדכת. מעידה על עצמה שיש לה נטייה לדיכאון וחרדות. 

 זיכרון טוב. 
 העקרונות: 8
 

 פנימי, עודף, חום. 
 , צ'י ודם.Jingגוף )ליחה או לחות(,  –נוזלי  חומרים:

 איברים: כבד, לב, טחול, כליות. 
 

 סינדרומים:
 סטגנציה מקומית של צ'י ודם )גב עליון, צוואר(.

 סטגנצית צ'י ודם הכבד. 
 חסר דם בכבד ובלב.

 חסר צ'י הטחול. 
 חסר יין וג'ינג הכליות.  
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 אטיולוגיה: 
 עבודה מרובה, שעות של ישיבה מול מחשב שיצרו עודף מקומי שהתחיל לפני שנים.

 מתח, לחץ, עייפות יתר, מחשבות רבות ודאגה. 
 חוסר פעילות גופנית.

 
 אסטרטגיה טיפולית: 

 הנעה של צ'י ודם. -טיפול מקומי בגב העליון, כתפיים צוואר וראש
 הנעה של צ'י ודם הכבד. 

 חיזוק והזנת דם הכבד.
 חיזוק צ'י הטחול.

 חיזוק צ'י ויין הכליות.
 

 -חיים, דמיון מודרך, דיקור, צמחים לחיזוק דם ויין, שיאצו המלצות להתעמלות, תזונה, אורח 
 טווינה

 

 נקודות איתן עבדתי במהלך הסדרה: 

GB 20,21, Kid 1, 3,6,  SP 4, 6, LI 4, Liv 3, St 25, 36 

UB 15, 17, 18, 20, 23 ,CV 4,6,12 ,GV 4, 20 
 

 סיכום טיפולים: 
עבודת ריכוך הגב כולו )נוקשה מאוד( עם דגש על האזורים הכואבים בגב העליון. שכמות  :1טיפול 

 שקשה להיכנס תחתן בעיקר בצד שמאל. 
 כאב לה בעיקר ברגל שמאל, קשה לה לשחרר. –רוטציות רגליים ועבודה על מרידיאן הכבד, הנעה 

 ריכוך והנעה. -רוטציות ידיים ועבודה על מרידיאן הלב
 לא רגיש במיוחד. GB 20קוים, לישה, גל ,  4 –צוואר 

 הרגעה ונקודות לחיזוק. –כפות רגליים 
 

שלושה ימים אחרי הטיפול הקודם הופיעו כאבים בגב תחתון ובאזור האגן )טוענת  :2טיפול 
שיושבת המון(. היו צרבות בלילה שנמשכו כל היום למחרת. המלצתי לא לאכול קרוב לשינה 

ימים. התחילה לקחת חומצה פולית כי עוד כמה שבועות  3עצירות כבר  ולהימנע ממזון חומצי.
 מתחילה שוב טיפולי פוריות.

 עבודה על הגב במנח צד )כי הכי נוח לה(, עם דגש על הגב התחתון באזור שכאב. 
 הנעה ופיזור בטווינה. עבודת הנעה על מרידיאן הכבד.  -בגב העליון, צוואר ושכמות

 סיום בטיפול בטן מניע )עצירות(. 
 

 ביום השני של המחזור הרבה לחץ כי מתחילים היום טיפולי פוריות. :3טיפול 
שינה לא טובה בגלל האף שנסתם )סינוסיטיס(. כאב מעל הרקות. נזלת צהובה. קצת לחץ בחזה 

 ופלפיטציות בלילה. זיעה באזור הצוואר בלילה.
יחה והנזלת. בישיבה עבדתי על הגב כולו עם דגש על ריכוך הגב לא הצלחנו לעבוד בשכיבה בגלל הל

העליון והצוואר, שחרור ידיים עד קצות האצבעות והזרמת הדם. בשכיבה מוגבהת עבדתי על 
 מרידיאני הכבד, כיס מרה והקיבה. סיום בטווינה באזור הסינוסים, רקות, מצח בפיזור.

 
ביציות לשאיבה רק  2טיפולים לפוריות. יש כבר לוקחת הרבה הורמונים בגלל ה :6, 5, 4טיפול 

בשחלה ימנית. עבדנו במנח פוסטריורי ואנטריורי. הרבה עיסוי של גב עליון, צוואר, שכמות וכפות 
. הייתה רגישות מאוד גדולה על SP 9, SP 6, liv3רגליים. מרידיאן טחול וכבד. התמקדות ב 

  מרידיאן הטחול בעיקר ברגל ימין.
העליון והצוואר פחות מתוחים ומציקים לה בעבודה ביומיים שלושה שאחרי הטיפול ציינה שהגב 

ואח"כ זה שוב חוזר. עבדנו על תרגילי מתיחה והנעה של הצוואר והגב אותם היא יכולה ליישם גם 
רוטציות כתפיים, ראש צוואר ורווחים בין צלעיים. עבודה על  -במשרד. אמרה שתשתדל. במנח צד

 ד היאנגי  ועבודת סחיטה של הרקמה בגב.הרגל הכפופה בצ
 במנחת אנטריורי עבדנו על הפנים ועשינו רוטציות ומתיחות לידיים ולרגליים.

בסוף הטיפול עשינו הרפיה מונחית של השרירים והמחשבה. הגיבה טוב ואמרה שיכולה עכשיו 
 להישאר לישון כאן. 

 
 : 9, 8, 7טיפול 
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. מפריעה בשינה. מבאס לקום בבוקר בגלל כשלון צרבת כל הזמן מציקה בשכיבה ובכיפוף
 ההפריה.

לא ישנה טוב לוקח הרבה זמן להירדם ומתעוררת כי מוטרדת. צוואר ושכמות כואבים. עדיין 
 עצירות.

טיפול חזה עם המון נשימה עמוקה הרגעה והרפיה. עבודת פיזור והנעה גם בטווינה על כל הגב עם 
ביקשה לסיים כל טיפול מהיום  -בים. טיפול בטן לעצירותדגש על הגב העליון והאזורים הכוא

בחמש דקות טיפול בטן כי זה ממש משפר לה את העצירות. טיפול לכיוון מטה, עיסוי כפות 
משמעותית . דיווחה על שינה טובה, הקלה Kid 1( וסיום ב St 44הרגליים, הוצאת חום מהקיבה )

 בעומס על הגב העליון. 
בהמשך עבודת אמות ואגודלים על גב עליון ובמנח אנטריורי על הצוואר. רוטציות רגליים עם 

 פיזור מרידיאן הכבד. חיזוק מרידיאן הטחול על ידי שילוב נקודות )עייפות(. 
 

סת, דם בצבע אדום ורדרד וכאבים עמומים בבטן תחתונה וגב והיום הראשון לו :10טיפול 
 תחתון.

דיין בעיקר בצד שמאל. עייפה. עבדנו במנח אנטריורי ומנח צד על הגב התחתון, עורף פחות כואב וע
בכאב. מרידיאן הכבד בפיזור גדולה , הרגישה הקלה UB -הצוואר והשכמות בשילוב ג'יאג'י ו

והנעה מאחר ויש סטגנצייה. טיפול בטן כטיפול בצד הנגדי לגב התחתון ולהנעת העצירות, וסיום 
  בחיזוק טחול וכליות.

 
 לסיכום: 

, הגיעה לטיפול עם תלונה עיקרית של כאבים בגב העליון, צוואר וחצי גרושה 42מטופלת בת 

כאב נוקשה ותפוס אשר מגביל את התנועה של הראש והצוואר.  שנה. 12הנמשכים כבר  ושכמות

הכאב מוחמר  .הכאב הוא בעיקר בצד שמאל, מתחיל מבסיס הגולגולת ומגיע עד אחורי הכתף

עייפות יתר, מחשבות רבות  תקופות של מתח, לחץ,אחרי ישיבה ממושכת מול מחשב, בערב ב

 בתנועה, על אף שלא חובבת שום פעילות גופנית.  ודאגה. יש הטבה

 

 טיפולי פוריות ומתלבטת לגבי הרביעי.  3המטופלת עברה 

 מאובחנת עם שרירן )מיומה(.

 אחת לכמה חודשים סובלת ממיגרנות. 

 ימים. כאב חזק של התכווצות ביום הראשון לווסת לכמה שעות.   4-5אורך הוסת 

 מצב הרוח באופן כללי קצת מדוכדכת. מעידה על עצמה שיש לה נטייה לדיכאון ולחרדות. 

 

, צ'י Jingגוף )ליחה או לחות(,  –נוזלי  מדובר במצב פנימי, עודף, חום. החומרים המעורבים הם

 האיברים המעורבים הם  כבד, לב, טחול, כליות.  ודם.

ת צ'י ודם יהסינדרומים בהם נטפל הם סטגנציה מקומית של צ'י ודם )גב עליון, צוואר(, סטגנצי

 הכבד. חסר דם בכבד ובלב. חסר צ'י הטחול וחסר יין וג'ינג הכליות.  

קומי שהתחיל לפני עבודה מרובה, שעות של ישיבה מול מחשב שיצרו עודף מ האטיולוגיה היא

 דאגה וחוסר פעילות גופנית., לחץ, עייפות יתר, מחשבות רבות, שנים. חיים עם הרבה מתח

 -תה בהתאם לאבחנה: טיפול מקומי בגב העליון, כתפיים צוואר וראשיהאסטרטגיה הטיפולית הי

מלכתחילה  ויין הכליות., צ'י הטחול, הנעה של צ'י ודם, הנעה של צ'י ודם הכבד. חיזוק דם הכבד

מטרת הטיפולים הייתה שיפור בכאבי הגב העליון מאחר וזה מצב כרוני שמלווה אותה שנים 

 רבות.

הטיפולים כללו הנעה, מתיחות, רוטציות, טווינה, עבודה פיזורית ויחד עם זאת חיזוק הבסיס. 

 שימוש בנקודות מקומיות ודיסטאליות. עבודה בעיקר במנחי צד מאחר וככה הכי נוח לה. 
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יש עניין רגשי מרכזי שתקוע,  ..התייעצה עם רופא בענייני הצרבת ואין ממצאים מעניינים

 . הגירושים, הפוריות, הגיל המתקדם והרצון לילד שמכביד ומשפיע על הכאב

 תוצאות:

 .. לאחר כמה טיפולים התחילה להרגיש שיפור בכאבי הגב והצוואר1

 .הרבה פחות חזק בעוצמתו ולא מורגש כל יום כמו בעבר -אופי הכאב השתנה .2

 .. מרגישה שיפור משמעותי3

. יודעת איך להפחית את עוצמת הכאב בעזרת כלים פשוטים עליהם שוחחנו כמו הנעה של האזור 4

 הכואב, פעילות גופנית ושינוי הרגלים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 2מטופלת  23.
 

 נדין מאש רייכר מטפלת:
 . נשואה.61מ. בת 

 
 תלונה עיקרית: 

 כאבים בגב העליון על עמוד השדרה. כאבים בעורף, בחלק העליון של הטרפזים, כתפיים.
 ממתי: הכאב נמשך כבר כמה שנים. מתעוררת עם הכאב כל בוקר.

 אופי הכאב: הכאב שורף ולא מפסיק. נמשך.
 מה מחמיר: מחמיר בערב ובקור.

 כששוכבת על צד שמאל ובחום.  מה מיטיב:
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 סקירת מערכות:
 

ימים. צואה קשה לעיתים, לפעמים בגרגירים. לפעמים צריכה לנגב  3-2יציאה פעם ב עיכול: 
 הרבה ולפעמים לא. חושבת שזה קשור לכמות השתייה.

 
פעמים ביום. שותה כליטר ביום בלגימות קטנות. לא מצליחה  3צהוב. משתינה  הפרשה ומין:

 כוסות קפה ומים. 2לשתות הרבה. תה ירוק, 
 טיניטוס )לפעמים בבוקר שומעת כמו נשיפה באוזניים. עובר אחרי נשימות יוגה(.

 
אלרגיה במעברים בין עונות: גירוד בעיניים, אוזניים, גרון. עיניים אדומות. גודש באף נשימה: 

 פעמים ביום טיפות סיליקון.    3בבוקר )לבן(. יש לה יובש בעיניים, שמה 
 

 שלד: 
 כיווצי שרירים בשוק ובכפות הרגליים. בדרך כלל בלילה ולעיתים גם ביום. נמשך כבר כמה שנים.

דיים כשמאד עייפה, לפעמים כשקמה בבוקר. כשמרימה את שתי הזרועות נימולים בכפות י
 מרגישה בהם חשמל. מרגישה מתח בכתפיים.  

 
 שינה: 

 לפנות בוקר. 5:00עד  00:00או  23:00ישנה משעה 
 גניטליה: 

 הפסיקה לקבל וסת.  51בגיל 
 מגנזיום ביום.   2לוקחת 

 
 

  מצב רוח כללי:
 ם )מטפלת באמא שלה(, לוקחת על עצמה הרבה אחריות. לחוצה רוב הזמן. דואגת לכול

 מאוד עצבנית ומתוחה מבפנים ומסתירה כלפי חוץ. 
 
 העקרונות: 8
 

 חסר ועודף, פנימי, יובש ולחות, חום
 י, יין, דם'חומרים: צ

 UB, GV,GB ,SIמרדיאנים:  
 איברים: כבד, כליות, טחול, קיבה.

 
 סינדרומים:

 ודם )גב עליון, צוואר(.סטגנצייה מקומית של צ'י 
 סטגנציית צ'י הכבד.

 חסר דם הכבד.
 חסר יין הכליות.

 עליית יאנג על רקע של חסר יין וסטגנציה.
 

 אטיולוגיה: 
 לחץ, מתח ועצבנות. חוסר פעילות גופנית מסודרת.

 כיום היא מורה שעובדת בכמה בתי ספר ולכן סוחבת כל הזמן תיק כבד מאוד. -עבודה מרובה
אובחן אצלה סקוליוזיס שהתהווה כנראה כתוצאה מסחיבת תיק בית ספר כבד מאוד כל  12בגיל 

 הילדות. 
 

 אסטרטגיה טיפולית: 
 טיפול מקומי בפיזור בגב העליון.

 הנעה של צ'י הכבד. 
 חיזוק והזנת דם הכבד.

 חיזוק יין הכליות.
 סילוק החום.

 

 : נקודות איתן עבדתי במהלך הסדרה

 

Liv 3+LI 4, SP 10,15, GB 34, Liv 2, Pc 6, Kid 1,3,6, Lu 9, UB 17,18,20, 23, 52 
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 St 36, SP 6 
 

 סיכום טיפולים:
 

 תחילת טיפול על כיסא. עבודה על פיזור גב עליון, צוואר, כתפיים. :1טיפול 
 טיפול פוסטריורי: המשך עבודה על הגב קושי בלהעביר זרוע ימין מאחורי הגב. 

 UBכאבים על קו מרידיאן 
 .GB30כאבים באזור 

 ברגליים. UBכאבים על מרידיאן 
 טיפול אנטריורי: הרגישה נימולים בזרועות שעברו אחרי הטיפול. 

 אחרי הטיפול הרגשה של הקלה בכל הגוף. הפחתה בכאב גב עליון וצוואר. תנועה יותר חופשית.
 הצעה: להקפיד על שתייה מרובה יותר.

אמרה ששתתה יותר במהלך השבוע: תה וקפה בבוקר וכשני ליטר מים במהלך היום.  :2טיפול 
 הלכה יותר להשתין. השתן עדיין צהוב אבל יותר בהיר. 

 אחרי הטיפול הקודם של יום רביעי הייתה הקלה בתנועתיות הגב העליון והצוואר חופשי יותר.
השבת או מזג האוויר )חמסין(.  ביום שישי חזרו הכאבים : לא יודעת אם זה מהעבודה להכנת

 נשימות יוגיות הקלו קצת.
 לפעמים עם הרבה לחות ולפעמים ללא.  –יציאה כל יומיים 

 פוסטריורי מלמעלה למטה. כאבים באותם אזורים.  -טיפול 
 עבודה במנח אנטריורי: טיפול בטן. הורגש מתח בכבד. תנועה בטחול. 

 .GBרגישות במרידיאן  
 במצב רוח טוב, שחרור גב עליון, הקלה כללית בגוף.   אחרי הטיפול  חשה

באותו יום של הטיפול הקודם היא הרגישה משוחררת כל היום ללא כאבים בגב. ישנה : 3טיפול 
 השתן פחות צהוב. –מעולה. שתתה יותר מים 

 יציאות: יומיים רצופים הלכה לשירותים. צואה אחידה אבל צריכה לנגב הרבה. 
 (.21תי של פעם בשנה אצל רופא עיניים שגילה לה לחץ בעין ימין )הלכה לביקור שגר

 טיפול בשכיבה על הבטן ואחר כך על הגב. 
 ובמרידיאן הכליות GB30, UB57במהלך הטיפול  חשה כאב בנקודה 

 אחרי הטיפול הרגישה משוחררת בגב ובכל הגוף. 
 פיים, גב עליון. הטיפולים מהקלים עליה. משוחררת יותר בחזה עליון, כת: 4טיפול 

 קמה עדיין תפוסה בבוקר אבל פחות מאשר פעם ומשתחרר מהר.
 טיפול כמו בטיפול קודם. כאב במרידיאן כיס המרה ברגל ימין.

יותר משבוע מאז שנפגשנו לטיפול קודם. במהלך השבוע בעלה עבר ניתוח עור. כנראה  :5טיפול 
 לטיפול.  סרטן עור. הייתה מתוחה מאוד אבל הגוף הגיב די מהר

 היא אמרה שהיציאות השתפרו כל יום וחצי בערך. משתדלת לשתות יותר. 
 כשקמה מרגישה כאבים שעוברים אחרי שעה. 

הטבה בכאבים בגב עליון. גב עליון יותר חופשי. תנועת כתפיים חופשית יותר,  :8, 7, 6טיפול 
. אומרת שהטיפולים מורגש מאוד ביוגה כי מצליחה לעשות תרגילים שלא יכלה לעשות לפני

 נותנים לה אנרגיה וכוח שלא היה לה לפני זה. 
 צוואר לא תפוס אבל לפעמים מרגישה לחץ. לא יודעת להגיד מתי. 

 בבוקר לא מתעוררת יותר עם גב עליון תפוס. 
 עשינו טיפול גב, אנטריורי, בטן, ובישיבה.

 גב עליון עוד יותר משוחרר. קמה ללא כאבים. אבל עדיין מרגישה קצת תפוסה.  :10, 9טיפול  
 טיפול: הרבה עבודה על גב עליון, עבודה אנטריורית וטיפול בטן. 

 עברה בדיקת של לחץ בעיניים והכול בסדר.
 

 לסיכום:

מחמיר לעת . הגיעה עם תלונה על כאבים בגב העליון והעורף. כאב מתמיד, שורף, 61מטופלת בת 

 ערב ובקור.

-בנוסף, בתשאול עלה כי המטופלת סובלת מעצירויות )יציאה יבשה או דביקה פעם ביומיים

שלושה(, אלרגיות בעונות מעבר, טיניטוס )רוחש(, כיווצי שרירים ברגליים, נימולים בכפות ידיים, 

 לחץ, מתח והרגלי שתייה מועטה )חשה קושי לשתות יותר(.

 המשלב חסר ועודף. כתוצאה מאלה קיים חום. מדובר במצב פנימי 

 החומרים המעורבים הם צ'י, יין ודם. האיברים המעורבים הם כבד, כליות, טחול וקיבה.
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הסינדרומים בהם נטפל הם:  סטגנציה מקומית של צ'י ודם, סטגנציית צ'י הכבד, חסר דם הכבד, 

 חסר יין הכליות ועליית יאנג על רקע חסר יין וסטגנציה.

טיולוגיה היא מתח, עצבנות, חוסר פעילות גופנית, עבודה מרובה ונשיאת משקל כבד באופן לא הא

 סימטרי. 

בהתאם לסינדרומים האסטרטגיה הטיפולית היא סילוק חום, פיזור עודף בגב העליון, הנעת צ'י 

 הכבד, חיזוק והזנת דם הכבד, חיזוק יין הכליות.

ליון והצוואר, עבודה מניעה ומחזקת )אנטריורית הטיפולים כללו התמקדות פיזורית בגב הע

 ופוסטריורית(, טיפולי בטן ושימוש בנקודות טצובו מתאימות.

 תוצאות:

כבר מתחילת התהליך  הייתה הקלה ובהמשך הכאבים ירדו באופן משמעותי. המטופלת כבר . 1

 לא מתעוררת עם כאב כל בוקר. במקרים בהם הכאב מופיע הוא חולף מהר. 

 י הכאב השתנה, הוא יותר מפוזר ועמום, פחות חזק.  אופ. 2

בערב רמת הכאבים נחלשה, המטופלת מרגישה שהכאב נסבל והיא יכולה להמשיך לתפקד . 3

 בניגוד למה שחוותה לפני התהליך הטיפולי. 

 הצוואר משוחרר ואין לה כאבים יותר. . 4

 במהלך היום.אין יותר עצירות ויש פחות צורך לנגב הרבה. שותה יותר . 5

ומשפרות אצלה את תהליך  ניתן להסיק שהרגעה והנעה מקלות למטופלת על הכאבים באזור

 העיכול באופן משמעותי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : תשאול3מטופלת  3.3
 

 מטפלת: מיכל אלמוגי שלמון
 ק"ג. 66ס"מ  1.68וחצי.  17נ.ק בת 

 גיל: שבע עשרה וחצי.
 תלמידת י"ב.

 
 תלונה עיקרית:

 העליון, צוואר ושכמות.כאבים בגב 
 ממתי: בשנתיים האחרונות בשל ישיבה ממושכת מול המחשב בלמידה למבחנים ובגרויות. 

אופי הכאב: מרגישה את הכאב כמעט תמיד, בעיקר אחרי ישיבה ממושכת. כאב עמום רוב הזמן 
 ולפעמים חד. בעיקר בשכמות ובבסיס הצוואר.

המון. תקופות של לחץ ומתח מהמבחנים, חוסר שינה מה מחמיר: מחמיר בימים שיושבת ולומדת 
 ועייפות.
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מה מיטיב: מגע, עיסוי האזור הכואב.  אמבטיה חמה גם מאוד עוזרת. כשנשאלה האם סובלת 
 מקור השיבה שלא.

 עיכול:
יציאות נורמאליות פעמיים ביום, בבוקר ואחה"צ. בד"כ לא משלשלת ולא סובלת מעצירות. 

 ביום.  לפעמים יש רק יציאה אחת
ארוחות ביום. לפעמים מדלגת על ארוחה כי לא מספיקה. מלאות ונפיחות  3תאבון בריא, אוכלת 

בבטן אחרי ארוחה ולפעמים גם גזים. תאבון מוגבר. מחמיר כשמגזימה בכמויות ומיטיב לאחר 
 כמה שעות ובעיקר לאחר התרוקנות.

 
קות כלליות אצל רופא המשפחה בדי -סובלת מכאבי מגרנה חזקים בשנה וחצי האחרונות ראש:

 היו תקינות ונאמר לה שזו מיגרנה.
כואב תמיד ברקות. רגישה לרעש ואור )מחמיר(. חולשה בכל הגוף. אין כוח לדבר. סחרחורות 

 בד"כ מופיעות עם כאבי הראש. מיטיב אחרי שינה ומנוחה. 
 

 כאבי גב עליון )כמפורט מעלה(. שלד:
קם בכל פעם שהיא רצה בביה"ס אלא אם היא ממש חושבת על מפרק כף הרגל מתע -קושי בריצה 

כך ונזהרת. פלטפוס בכפות הרגליים. אצבע שנייה ארוכה יותר בשתי הרגליים משאר האצבעות 
עובר  -והיא באופן קבוע מתחככת בנעליים. בערך פעמיים בשבוע נתפס הצוואר, לא חזק מידי 

 , מידי פעם הולכת על הליכון.אחרי הנעת הראש במעגלים. לא עושה ספורט קבוע
 

 הפרשה ומין: 
לא צמאה ולכן לא שותה מספיק. שותה בעיקר מים, בערך שש שבע כוסות ביום ולפעמים פחות. 

 צהוב מאוד. -צבע השתן
 

 . 13וסת ראשונה בגיל גניטליה: 
 ימים. צבע אדום בהיר, אין הרבה דם. דם דליל.  3 -אורך הווסת

 בכל חודש בתאריך אחר.  לא סדיר, -סדירות המחזור
PMS- .מיגרנות לפעמים, כאבים חזקים בבטן ובגב התחתון יומיים לפני הווסת 

 מיטיב במקלחת חמה ובמנוחה בתנוחת עובר. מחמיר אם עסוקה מידי ולא נחה. 
 

ישנה טוב אבל נרדמת מאוחר בגלל שיעורי בית ובגרויות )לפעמים לוקח לה זמן להירדם(. שינה:
 בגלל הלימודים. קמה בשש.  1:00ל  23:00בד"כ נרדמת בין 

 
שינויים חדים במצב הרוח, שמחה ואופטימית או מדוכדכת ונכנסת לתוך עצמה. מצב רוח כללי: 

חברתיות )חרם כיתתי(.רגישות יתר. נעלבת  פחד מבדידות, פחד מחושך, פחד מגבהים. בעיות
  בקלות.

 דימוי גוף נמוך. מקנאה בחברותיה הרזות. -דימוי עצמי נמוך 
 
 העקרונות: 8
 

 לעיתים. -פנימי, חוסר, קור
 צ'י, דם, נוזלים. חומרים:

 איברים: כליות, כבד, טחול.
 
 

 סינדרומים:
 סטגנצייה מקומית של צ'י ודם )גב עליון, צוואר(.

 ת צ'י הכבד. יסטגנצי
 חסר דם בכבד.

 חסר צ'י הטחול והכליות.
 אטיולוגיה: 

 ישיבה במשך שעות מול המחשב. -לימודים מרובים
 חולשה. -חוסר פעילות גופנית
 חוסר נוזלים בגוף. 

 תזונה לא מסודרת וכבדה.
 מבחינה חברתית. -גיל ההתבגרות

 חוסר שינה.
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 אסטרטגיה טיפולית: 
 הנעה של צ'י ודם. -העליון, כתפיים צוואר וראשטיפול מקומי בגב 

 הנעה של צ'י ודם הכבד. 
 חיזוק והזנת דם הכבד.

 חיזוק צ'י הטחול והכליות.
 

 טווינה -המלצות להתעמלות, תזונה, אורח חיים, דיקור, שיאצו 
 

 סיכום טיפולים: 
ו והסקרום עם דגש על עבודה פיזורית על הגב כול  -עודף מורגש על הגב -מנח פוסטריורי :1טיפול 

. דגש על חימום והנעה. פאלמינג על הרגליים, UBריכוך הגב העליון והאזור הכואב. טמבינג על ה 

רוטציות של הרגליים. קשה לה לשחרר את הגפיים, עושה רוטציות ביחד איתי. הבדל משמעותי 

 בין תחילת הטיפול לסוף הטיפול. 

 ות. מרידיאני הכבד והטחול מתוחים. רוטציות של הגפיים ומתיח–מנח אנטריורי 

 
הגיעה תפוסה כולה לאחר שהתקררה. התייחסות למצב נתון. ריכוך והרפיית השרירים.  :2טיפול 

חיזוק צ'י הריאות. פאלמינג וטאמבינג ידיים. נקודות על הריאות בחיזוק. ריכוך כל הגב והצוואר 

 ות ממנחי הצד. במנח פוסטריורי. עבודה על מרידיאני הכבד הטחול והכלי

 תרגילים לעבודה בבית, בעיקר מתיחות לרגליים. ונשימה ופתיחה של בית החזה. 

 עבודה על צוואר וגב עליון, ריכוך פיזור והנעה )טווינה(, פחות רגיש. –מנח ישיבה  :3טיפול 

. הרבה פחות Kid, SP, Livעל רוטציות ומתיחות של הידיים והרגליים. עבודה  –מנח אנטריורי 

 מתנגדת ומחזיקה, משתפת פעולה ומתלהבת. מצב רוח משוחרר וחיובי.

 

: הקלה בכאבי השכמות והצוואר, יש שיפור ביכולת שלה להתמסר ולשחרר בעיקר 6, 5, 4טיפול 

וגם במצב הרוח שלה, נשמעת חיובית, מספרת על שיפור במצב החברתי בבית הספר. ביקשה 

 י זה מאוד נעים לה. שאחזור על רוטציות הרגליים והמתיחות כ

 עבודה על הראש, גב פלמינג, טמבינג, רוקינג, פלמינג על הרגליים.  –פוסטריורי 

 Kid 1.-לחיזוק. סיום ב , נקודותKid ,SP ,Liv  עבודה על -אנטריורי

טיפול בטן, ריכוך והנעה, התייחסות לנפיחות ולתחושות המלאות והגזים. בהתחלה היה קשה 

 יחה להירגע ולשחרר. רגישות לכניסה עמוקה בכבד. להיכנס ולאט לאט הצל

ירידה לכיוון הרגליים ושוב עבודה על היינים ,ריכוך, רוטציות ומתיחות. סיום בעבודה על הראש 

והצוואר. תרגילים לעבודה עצמית לריכוך צוואר וגב עליון כשיושבת שעות מול המחשב. דגש על 

 ין אותה בנוזלים טובים שיעזרו לעיכול. שתייה מרובה ואכילת פירות וירקות כדי להז

  CV 12, St 25.נקודות על היינים ונקודות על הבטן 

טיפול  -שיפור בבטן משבוע שעבר ועדיין אוכלת יותר ממה שצריכה. חברתית יש עליות וירידות

צוואר, פתיחת השכמות וכל הגב העליון,  -חזה והתמקדות במרידיאן הלב והפריקרד. טיפול צד

 עבודה על היינים ברגל, מתיחות ורוטציות.  והמשך

 : 9, 8, 7טיפול 
טיפול שמזרים דם לאזור, ריכוך, הנעה, רוטציות עדינות.  -סובבה קצת את הקרסול -פוסטריורי

כל הגפיים, הקבלה בין מפרק כף הרגל למפרקי כף היד, גם באלכסון. העיכול  -עבודה מרחוק

מספיק. טיפול מחזק. נקודות אסוציאציה על הגב. ריכוך  התייצב השבוע. בעיקר עייפה, לא ישנה

טיפול צוואר,  -פאלמינג וטאמבינג על הנקודות של הכבד הטחול הריאות והכליות.אנטריורי
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כתפיים )הכנסת הידיים מתחת לשכמות(. ריכוך הנעה ומתיחה. למדה להרפות ולשחרר את שרירי 

חרון. הקלה בתחושת העומס על הגב העליון, הצוואר. לא היו כאבי ראש או מיגרנות בחודש הא

המשכנו בעיסוי של הגב העליון, צוואר, שכמות. בהמשך רוטציות ומתיחות של מרידיאן הטחול 

עם שמן  Scrubingוהכבד. רגישה  על מרידיאן הכבד. הייתה שקטה ורגועה, כמעט נרדמה. סיום ב 

 על הזוקפים, השכמות והכתפיים.

רוטציות כתפיים, עיסוי צוואר, ג'יאג'י לחוליות, לישה  -נטריורי, טיפול צדעיסוי בטן וחזה במנח א

של כל הגב, נקודות על האגן לריכוך הגב, עבודה על הרגליים מלמעלה מטה ועיסוי כפות הרגליים, 

 .Kid 1  -ב סיום

 :10טיפול 

טיפול במנח דחתה את הטיפול בשבוע, דיווחה על שיפור משמעותי בכאב הגב. השמן עשה לה טוב. 

פוסטריורי, טווינה גב עליון, שכמות, צוואר. נקודות על האגן, נמיקושי, ריכוך ופאלמינג וכניסה 

עם המרפק. הקרסול בסדר. אין נפיחות יותר. במנח אנטריורי מצונגה על מרידיאני היין, הנעה 

 ות הרגליים.וחיזוק. סיום הטיפול בהנעה ושמירה על הגמישות במפרק הקרסול הפגוע. סיום בכפ

 לסיכום:

תלמידת תיכון. הגיעה עם תלונה עיקרית על כאבים בגב העליון והצוואר מזה  17.5מטופלת בת 

שנתיים. אופי הכאב עמום ולעיתים חד, מחמיר לאחר ישיבה ממושכת, מתח או עייפות.  הכאב 

 ממוקד בשכמות ובבסיס הצוואר.

בתשאול עלה כי המטופלת סובלת גם מהסימפטומים הבאים: גזים, נפיחות ומלאות בבטן, 

תיאבון מוגבר, מיגרנות המשלבות כאב ברקות, סחרחורות, חולשה, רגישות לרעש ואור, פלטפוס, 

נטייה לעקם את הקרסול בריצה, תפיסות בצוואר בערך פעמיים בשבוע, צבע השתן כהה )שותה 

 המתבטא PMSסדיר, הוסת קצרה, מועטה ודלילה. המטופלת סובלת מ מעט(, המחזור לא 

 גם במיגרנות.  תיםיומיים לפני הווסת ולעי קיםבכאבי בטן וגב תחתון חז

רגשית המטופלת מתארת מצב של שינויים גדולים במצב הרוח, פחדים ורגישות יתר  מבחינה

 הגוף. דימויועם  תקיימת בעייתיות חברתי סף(. בנויעלב)נטייה לה

 מדובר כאן במצב פנימי של חוסר ולעיתים של קור.

 החומרים המעורבים הם צ'י, דם ונוזלים. האיברים המעורבים הם כליות, כבד וטחול.

סטגנציה מקומית של צ'י ודם )גב עליון, צוואר(, סטגנצית צ'י הכבד, הסינדרומים בהם נטפל: 

 חסר דם בכבד, חסר צ'י הטחול והכליות.

ה היא לימודים מרובים )ישיבה במשך שעות מול המחשב(, חוסר פעילות גופנית, חוסר האטיולוגי

 מבחינה חברתית, חוסר שינה. -נוזלים בגוף, תזונה לא מסודרת וכבדה, גיל ההתבגרות

הנעה של צ'י  -טיפול מקומי בגב העליון, כתפיים צוואר וראשהאסטרטגיה הטיפולית לפיה נטפל: 

 הכבד, חיזוק והזנת דם הכבד, חיזוק צ'י הטחול והכליות. ודם, הנעה של צ'י ודם

שימוש בנקודות מתאימות. עבודה פיזורית  וריכוך  תוך חיזוק, הנעה, חימוםכללו  הטיפולים

 האזור הכואב, מתיחות, רוטציות, טיפולי בטן והוראות לתרגילי מתיחות ונשימות בבית.

 תוצאות:

 הכאבים בגב העליון פחתו משמעותית.הטיפולים היוו נקודת אור בשבילה, . 1

 לא היו התקפות מיגרנה בכלל, כאב ראש קל מידי פעם שחלף לאחר שינה טובה. . 2

           מבינה את המשמעות של שילוב פעילות גופנית להזרמת הדם והאנרגיה בגוף ועדיין . המטופלת 3

 זה עושה לה טוב. קשה לה להתמיד. התחילה לשלב הליכה אחה"צ מידי פעם. מרגישה ש
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 משתדלת מאוד להקפיד.  תזונה יותר מסודרת ומאוזנת מבעבר.. ה4

להסיק ששילוב תנועה ומגע מניעים יכולים להקל משמעותית על הנוקשות והכאבים באזור  ניתן

 וכמו כן על המיגרנות.  רףהגב והעו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום מטופלים: 

 

שלוש המטופלות קיבלו טיפול באורך של שעה, אחת לשבוע. התלונה העיקרית של שלושתן כללה 

 כאבים בגב העליון המקשים על התפקוד ומשפיעים על איכות חייהן. 

אצל כל אחת מהמטופלות הכאב נבע מסיבות שונות אך קל היה לראות את המשותף לשלושתן 

של צ'י הכבד, ומסטגנציה מקומית של צ'י ולעתים גם והוא מעורבות הכבד. כולן סבלו מסטגנציה 

 דם באזורים הכואבים בגב העליון.

כאשר השוונו את אסטרטגיות הטיפול של שלושתנו היה לנו ברור שהדגש הושם על פתיחת 

חסימות והנעת צ'י הכבד, ריכוך פיזור והנעה של השכמות, גב עליון כתפיים וצוואר, וזאת לצד 

יו רלוונטיות לכל מטופלת בהתאמה אישית כמו חיזוק דם הכבד, חיזוק שאר האסטרטגיות שה

 הטחול, חיזוק יין הכליות ועוד.
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כמו כן, נתנו המלצות אישיות  ושוחחנו עם המטופלות על הקשר בין הישנות הכאב לשינוי הרגלי 

ת והקשר חיים כמו הרגלי ישיבה לא נכונה, יציבה לקויה, תזונה לא מאוזנת, חוסר פעילות גופני

 שלהם לאופי, תדירות ועוצמת הכאב. 

 

 המלצות לשלוש המטופלות: 

עבודה עצמית תוך כדי נשימות עמוקות וטובות על האזורים הכואבים בעזרת רוטציות לצוואר, 

סיבובי ראש וכתפיים, קרוב והרחקת השכמות, הטיית הראש לכיוון הכתפיים, מתיחות לגב 

 התחתון והעליון תוך הישארות במתיחה כחצי דקה. 

הרגלים כמו החזקת הטלפון בין לשים לב למנח הגב בישיבה מול המחשב, להטיות הצוואר, ל

הכתף לסנטר, סחיבת תיק כבד על צד אחד, קימה ממצב סטאטי כל שעה והנעה של  האזורים 

 שנוטים להיתקע.  

 

 
הטיפול שילב בתוכו שיאצו לפי מצונאגה, נמיקושי וטווינה שהייתה מאוד יעילה בריכוך ופיזור 

 על קו הג'יאג'י גב עליון.  עם דגש  UBהכאב. כניסה לנקודות באזור הצוואר וה 

בשתיים מתוך שלוש המטופלות ,שאובחנו עם חסר יין, הושם דגש על איזון הגוף על ידי חיזוק של 

הטחול והכליות, לצד העבודה הפיזורית באזורים הכואבים. המלצנו על טיפול בצמחים ותזונה 

 תומכת.

חזור במידה ולא יתמידו לעשות בנוסף, הדגשנו בפני המטופלות את העובדה שהכאבים עלולים ל

פעילות גופנית המניעה ומזרימה את הצ'י והדם בגוף. שוחחנו על חשיבות תזונה מאוזנת ושינה 

 איכותית ותרומתם לאיכות חיינו.

 

 

 

 

 

 

 סיכום ומסקנות: 

 

 בעבודה זו התבססנו על שלוש מטופלות שהגיעו לסדרת טיפולים בשל כאבים בגב העליון.

כל אחת מאיתנו חיפשה את הסיבות לכאבים, ניתחה ואבחנה על מנת למצוא את הדרך היעילה 

 ביותר להפיג את הכאב ולמנוע עד כמה שניתן את הישנותו. 

 גילינו, כל אחת לחוד וביחד, כי הטיפול בשיאצו יעיל ביותר לטיפול בכאבים בגב העליון.

של צ'י ודם סביב האזורים הכואבים,  הכאבים נבעו ממגוון סיבות כמו סטגנציה מקומית

 סטגנציה של צ'י הכבד, בעיות רגשיות או הגיל שמחליש את הגוף. 

במהלך הטיפולים ניסינו למצוא את האיזון שבין עבודה שמחזקת את הגוף מצד אחד ועבודה 

 מפזרת, מניעה ומרככת מצד שני. 

שינוי האסטרטגיה הטיפולית. מטיפול לטיפול למדנו שהגמישות המחשבתית חשובה מאוד ברמת 

ברגע שהמטופל מגיע עם משהו חדש ואקוטי, חייבים להתייחס אליו גם אם זה אומר להניח בצד 
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את התלונה העיקרית שלו ולחזור אליה בהמשך. למדנו מה נכון לכל מטופלת ומה פחות מתאים 

 לה. 

ר עליו וזה גם נותן הבנו את חשיבות ההנאה מהטיפול. כשמטופל נהנה ממשהו הוא מבקש לחזו

 לנו רמזים אם אנחנו בדרך הנכונה מבחינת הבחירות שעשינו. 

 

בנוסף לטיפולים במגע, המטופלות קיבלו המלצות לתזונה מאוזנת יותר, לפעילות גופנית ולשינה 

איכותית על מנת לשפר את אורח החיים ולהפכו לבריא יותר. על מנת לשמור על זרימה תקינה של 

רת החיים העמוסה, כדאי לשים לב לפעולות פשוטות שיכולות לשנות ולהקל על צ'י בתוך שיג

הכאב כמו צורת עמידה, ישיבה, אופן האכילה, הנשימה, איכות השינה ומה אני צריך לעשות על 

 מנת לייצר כמה שפחות חסימות שיובילו לכאבים שונים.

לולות להוביל  לסטגנציות בכל המשותף לשלוש המטופלות הינו סטגנציה בכבד. סטגנציות בכבד ע

חלקי הגוף. אחד מתפקידיו הרבים והחשובים של הכבד הינו לאחסן את הדם בזמן מנוחה וזה 

קורה בעיקר בזמן השינה. הדם זורם אל הכבד ומיטהר. איכות הדם של אנשים שלא ישנים 

החיסונית, חוסר מספיק בלילה נפגעת וזה יכול להתבטא בהמון דרכים כמו עייפות, ירידה ביכולת 

 גמישות, בעיות בעור ועוד. 

 

לא סתם אומרים "תקשיבו לגוף שלכם", חשוב שנהיה מודעים לסימנים שהגוף נותן לנו עם 

הרגשת עייפות, חולשה או כאב, ולא נסתפק בלקיחת תרופה לשיכוך הכאב,עישון, אלכוהול,  

 גיה.שתייה של קפה ועוד הרגלים שבבסיסם מכלים לנו את מאגרי האנר

טיפול שיאצו הוא דרך יעילה ונעימה להפחתה בעוצמת הכאב ואף העלמתו, אך חשוב לנו להדגיש 

לאור עבודה זו, שסידרה של טיפולי שיאצו אינה מספיקה כדי להביא לשינוי ולפתרון של בעיות 

 כרוניות. בכדי לאזן ולשקם את גופנו כדאי שנראה בטיפול התחלה של שינוי בדרך לחיים בריאים

 ואיכותיים יותר.
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