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 , לכן מאוד קשור לשינה. Shen"הלב משכן את ה
 אמורה לשכון בלב ואם הלב )בייחוד דם הלב( חזק, האדם יירדם בקלות ושנתו תהיה שקטה.  Shenה

אין משכן הוא "יצוף" בלילה ויוביל לחוסר יכולת להירדם, שינה  Shenהלב( לדם חלש )בייחוד אם הלב 
 מופרעת או חלומות יתר. 

 ….." לכן, כל החלומות קשורים ללב באיזשהו אופן. 
 115ג'יאובני, יסודות הרפואה הסינית, מהדורה שניה, עמ' 
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 תוכן עניינים

3עמ'  –א. תקציר   

4עמ'  –ב. מבוא   

 5עמ'  –רקע ברפואה מערבית ג. 
 5עמ'  –אפידמיולוגיה                     
 6עמ'  –אטיולוגיה                     
 6עמ'  –טיפול                     

 6עמ'  –ד. רקע ברפואה סינית 
 7עמ'  –אטיולוגיה                    
 8עמ'  –אבחנה מבדלת וסינדרומים                    

 12עמ'  –ה. תקציר עבודה מעשית וסקירת הטיפולים 

 12-18עמ'  -1מטופל                    

 19-24 עמ' -2מטופל                    

 25-31 עמ' -3מטופל                    

 32עמ'  –ו. סיכום טיפולים כללי 

 33עמ'  –ז. סיכום העבודה 

 34עמ'  –ח. מקורות 
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 תקציר

 
אינה מחלה, אלא תסמין הכולל מאפיינים רבים ויכול  זו  יה,ימהאוכלוס 30%הפרעת שינה פוגעת בכ

קושי להירדם, התעוררויות במהלך השינה, חלומות רבים וסיוטים,  –להופיע בכל גיל ובצורות רבות 
 (1הליכה מתוך שינה, התעוררות מוקדמת ועוד. )

 הסיבות לאינסומניה הינן חרדה וסטרס, שימוש בתרופות, מחלות, אורח חיים וכדומה.
 

 3סר בשינה מוגדר כהפרעה באיכות השינה, מצב בו השינה בלתי מספקת ובעלת איכות ירודה לפחות ח
 פעמים במהלך השבוע, לאורך זמן של יותר מחודש ומתלווה לתלונת הסובל על פגיעה בתפקוד היומיומי. 

יכים נדודי שינה יכולים לפגוע במספר מערכות כגון המערכת ההורמונאלית, מערכת החיסון, תהל
 דלקתיים בגוף, תאבון מוגבר, נרקולפסיה ותסמונת דום נשימה.

 
 הטחול, כבד, לב וכליות,   -בראיית הרפואה הסינית, אינסומניה מתקשרת לאיברים 

 (2כמו כן, סטרס, עבודה קשה, ותזונה לא מתאימה, פוגעים באיברים ויכולים לגרום לאינסומניה. )
 

 אשר התלוננו על הפרעות שינה. 25-30ן גילאי מטופלים בי 3בעבודתנו עקבנו אחר 
נמיקושי, מצונגה, וכן קיו שיאצו, מסאג' תאילנדי, כוסות רוח, מגנטים  –הם טופלו בשיאצו בשיטות 

 וטווינא. בנוסף הם קיבלו המלצות על היגיינת שינה, תזונה ואורח חיים.
 

 טיפולים אחת לשבוע למשך שעה כל אחד. 10כל מטופל קיבל 
לים הציגו שיפור לטובה, אם כי לא אבסולוטי, אצל כל המטופלים ניתן היה לראות אורח חיים לא הטיפו

 מאוזן וכן תזונה לא מספקת או לא מתאימה.
 וכן, כל המטופלים הציגו קושי נפשי מסויים.

 
המטופלים  –למרות שבעיית האינסומניה לא נפתרה לחלוטין, ניתן היה לראות שיפור, וחשוב מכך 

שו בשליטה על מצבם וניתנו להם כלים רבים שיוכלו לסייע להם בהתמודדות היומיומית עם הפרעת הרגי
 השינה.
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 מבוא

 
כתפיסה או תלונה על שינה בלתי מספקת או באיכות נמוכה שמתרחשת לפחות אינסומניה מוגדרת 

 מאפיינים משתנים. עם  שלושה לילות בשבוע, ומלווה במצוקה או בירידה בתפקוד במשך היום
קשיי שינה הם אחת מהתופעות הנפוצות ביותר. אינסומניה יכולה להוות בעיה בפני עצמה או להתלוות 

 למגוון בעיות אחרות. 
 

ספר השיאים של גינס נהג לכלול בתוכו קטגוריה של זמן ערות הכי ממושך, קטגוריה זו בוטלה עקב 
 הסיכון שבה.

יום( ללא  11שעות רצוף )כ  264( שנשאר ער Randy Gardnerי גרדנר )ע"י רנד 1965השיא נקבע ב 
חומרים מעוררים. במהלך שעות אלו הוא חווה ירידה חדה ביכולות קוגניטיביות שונות, שינויים אלו 

 (3הפיכים לאחר שינה. )
 

 מהן קשורות, אחראיות והכי מושפעות משינה, ה 2, מתוכן 5הרפואה הסינית מחלקת את הנשמה ל
Shen  וה הנשמה השוכנת בלבHun  הנשמה השוכנת בכבד. כאשר אחת מהן במצב של חוסר איזון

 (2השינה עלולה להיות מופרעת במגוון צורות. )
 

בעבודה שלנו החלטנו לבדוק את היכולת של השיאצו לעזור לשינה דרך עבודה על האיברים הקשורים, 
 , לכן מאוד קשור לשינה. Shen"הלב משכן את הלב וכבד. 

 אמורה לשכון בלב ואם הלב )בייחוד דם הלב( חזק, האדם יירדם בקלות ושנתו תהיה שקטה.  Shenה
אין משכן הוא "יצוף" בלילה ויוביל לחוסר יכולת להירדם, שינה  Shenאם הלב חלש)בייחוד דם הלב( ל

 מופרעת או חלומות יתר. 
 (2)….." ו אופן. לכן, כל החלומות קשורים ללב באיזשה

 
 
 

 
 מבנה העבודה:

 
 רקע ברפואה מערבית -1
 רקע ברפואה סינית -2
 מטופלים 3סקירה של טיפולי שיאצו ב -3
 סיכום ומסקנות -4
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 רקע ברפואה מערבית

 
 הפיזיולוגיה של השינה:

לגירויים בעוצמה נמוכה שינה היא מצב פיזיולוגי בו הגוף נמצא במצב הפיך ומחזורי, ובעל פעילות תגובה 
 יותר מאשר בזמן ערות. אך בזמן השינה קורים תהליכים מורכבים שונים ועליהם נפרט.

השינה מסודרת בתהליך מחזורי של סבבים, כאשר כל סבב מורכב ממצבי שינה שונים הבאים בסדר 
 קבוע.

 REM ( .1)ושינה שהיא לא   REMנוהגים לחלק את מצב השינה לשני חלקים: שנת 
 

 :REMהשלבים שאינם שנת 
מצב בו הגוף עובר ממצב עוררות לשינה ובמהלכו יש אובדן חלקי של המודעות לסביבה. באא"ג  -1שלב 

 נראה מעבר הדרגתי מגלי אלפא לגלי תטא.
בשלב זה השינה עדיין קלה, ויחסית קל להתעורר ממנה, אך המודעות לסביבה ופעילות  -2שלב 

 וזה מראה על העמקת השינה.  Kופיעים דפוסים המכונים קומפלקס השרירים יורדת. בשלב זה מ
שנת גלים איטיים, הוא השלב של השינה העמוקה ביותר, והרגישות לגירויים של הסביבה  -השלב הבא 

 החיצונית יורדים באופן משמעותי. באא"ג נראה גלי מוח איטיים מאוד.
 

לראות עלייה בקצב של גלי המוח, פעימות הלב  מאופיינת בתנועות עיניים מהירות, אפשר  REMשנת ה
והמערכת המטבולית. מערכת השרירים מהצוואר מטה מנותקת בשלב זה. )שיתוק זה מונע מהאדם 

 החולם "לבצע" את הפעילות בחלום(.
 דקות. בכל מחזור, מצבי השינה מופיעים לרוב בסדר הבא: 110-90מחזור שינה נמשך בין 

  REMשנת  – 2שלב  -איטייםשנת גלים  – 2שלב -1שלב 
. כאשר קמים בזמן שנת 2ולאחריה סבב נוסף שמתחיל משלב   REMבד"כ ישנה יקיצה קלה לאחר ה

 לרוב יהיו דיווחים על חלומות סוערים במיוחד.  REMה
שעות, כאשר בזמן שינה תקינה אצל בוגר בריא השינה העמוקה תהיה  6-8זמן השינה המומלץ הוא בין 

 (4מכלל שעות השינה. ) 25%-20%משעות השינה ושנת החלום גם תהווה  25%-20%בין 
 

 הפרעות בשינה:
מוגדרות כתפיסה או תלונה על שינה בלתי מספקת או באיכות נמוכה שמתרחשת לפחות שלושה לילות 

 בשבוע, ומלווה במצוקה או בירידה בתפקוד במשך היום בשל אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 קושי הירדמות

 יקיצה או יקיצות במהלך השינה המלוות בקושי לחזור ולהירדם

 יקיצה מוקדמת לפני הזריחה

 שינה שטחית שאינה מספקת מנוחה

קושי להירדם מוגדר ברוב המחקרים כחביון שינה )זמן במיטה לאחר כיבוי אורות וניסיון להירדם( ארוך 
זמן השינה בפועל לזמן ההימצאות  בין 85%-דקות. הפרעה ביעילות שינה מוגדרת כיחס קטן מ 30-מ

 (5) במיטה. נדודי השינה שנמשכים כחודש או יותר מוגדרים ככרוניים.

באבחנה עושים הבדלה בין הפרעות שינה ראשוניות או שניוניות, אך הטיפול המוצע לרוב יהיה דומה, 
 כאשר במצב של הפרעת שינה שניונית יתייחסו בטיפול גם למחלה הראשונית.

 אפידמיולוגיה
כרבע מהאוכלוסייה סובלת בשלב זה או אחר בחייה מהפרעות שינה. נדודי שינה יכולים להופיע בכל גיל, 
אך שכיחותם עולה עם הגיל, והיא אחת התלונות הנפוצות ביותר בקרב קשישים. היא שכיחה יותר בקרב 

 נשים ובסובלים ממחלה כרונית.
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 אטיולוגיה
 יכולות לנבוע מסיבות ראשוניות או כתוצאה מבעיות קודמות: כמו שאמרנו הפרעות שינה

 בעיות אנדוקריניות
 אי ספיקת לב

 כאב
 תופעות לוואי של טיפול תרופתי

 צריכת משקאות מעוררים כגון קפה תה ואחרים
 אלכוהול וסמים

 לעתים קרובות הפרעות השינה קשורות באי שקט פסיכומוטורי, מתח נפשי, דיכאון או חרדה.
 

 ולטיפ
 התנהגותי קוגניטיבי. –מתחלק לטיפול תרופתי ולטיפול לא תרופתי 

הטיפול ההתנהגותי קוגניטיבי היא השיטה המקובלת והיעילה ביותר לטיפול בהפרעות שינה. ונמצאה 
 כיעילה יותר בטווח הארוך מטיפול תרופתי. נהוג לשלב טיפול זה עם הרפיות וחינוך ל"היגיינת שינה".

 
 התרופתיהטיפול 

הטיפול התרופתי הוא הנפוץ ביותר אם כי אינו מומלץ לטווח הארוך. תרופות משרות שינה נקראות 
היפנוטיות, מתוכן הקבוצה הוותיקה והנפוצה ביותר של התרופות היא של הבנזודיאזפינים. 

 AGABA (amino Butyric-Gamma)במוח וגורמים להפרשה של  הבנזודיאזפינים נקשרים לרצפטורים 
Acid 

 Bondormin, Numbonבנזודיאזפינים ותיקים לדוגמא: 
   Zolpidemבנזודיאזפינים חדשים לדוגמא: 

שתי הקבוצות הוכחו כיעילות בטיפול בהפרעות שינה לטווח קצר, אך עלולות לגרום להתמכרות 
סירוגין לפי ימי שימוש. לכן, ההתוויה של תרופות אלו היא לזמן קצר או ל 7-10ולסבילות לחומר לאחר כ

 לילות בשבוע. 2-3הצורך לא יותר מ
לתרופות אלו תופעות לוואי של ירידה בתפקוד היומי ביום שאחרי, ישנוניות, סחרחורות, איבוד שיווי 

 משקל ומעידות. ככל שזמן מחצית החיים של התרופה קצר יותר, כך תופעות הלוואי פוחתות.
 

Melatonin  )מלטונין( 
( שבמוח בזמן החשיכה. Pineal andGlלילי, המופרש ע"י בלוטת האיצטרובל ) המלטונין הוא הורמון

המלטונין משתתף בסנכרון השעון הביולוגי, ומעורב בתהליך השינה ע"י איתות למוח שחושך בחוץ 
 (5) ושהגיעה השעה לישון. מלטונין נמכר כתוסף מזון, ומשך פעילותו קצר.
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 רקע ברפואה סינית
 

בתור האספקט היאנגי ביותר מבין שלושת צפיפויות  Shenניתן לראות את הבמבט על השינה 
 (6)  אשר נמצא בקצה הייני של הסקאלה.  Jingלעומת ה הצ'י, 

 מיוחסים התפקודים המנטליים הגבוהים שלנו, תפקודים אינטלקטואלים ורוחניים.  Shenל
והלב מכהן כקיסר הדם,   -שוכנת בדם  אנו יכולים להרגיש ולתקשר עם העולם, מכיוון שהיא  בעזרתה 

תפקודים  –אשר מתבטאת בשינוים בהכרה ובתפיסה  Shenהקשר ביניהם מסביר את ההפרעה של ה
 אשר מיוחסים ללב.

, אחרת היא  Jingאו ה Yin, הטהורה מבין שלושת האוצרות, מעוגנת אל הלב בעזרת הדם הShenה
 יזון, כתוצאה מכך נראה בעיות רגשיות, וכן אינסומניה.עלולה "לצוף", לאבד את העיגון שלה ולצאת מא

 
 מהווה את היין בתוך היאנג.  Hunמהווה את היאנג בתוך היאנג, וה   Shenנאמר כי ה

תהיה באומץ שלנו, בפעילות המנטלית, באיזון הרגשי, בתכנון קדימה וכן,  Hunעיקר ההתבטאות של ה 
 . Shenה בשינה, בחלימה ובקשר עם

ושרת לאינסטינקטים שלנו מחד, מצד שני היא הנשמה היחידה אשר יכולה לעזוב את הגוף מק Hunה 
 בעודנו בחיים ואף לאחר מותנו להמשיך ולהתקיים, ללא גוף.

בכדי להישאר מאוזנת, בחסר שורש שלה נראה  Jing -ו Yinזקוקה לעיגון של הדם  Shenכמו ה Hunה 
 (6כיוון בחיים. ) אינסומניה, לחץ נפשי, ביישנות, פחד וחסר

 
 

 כפי שניתן להבין, השינה שלנו תלויה במצב הדם והיין, בייחוד של הלב והכבד, אך גם של כל איבר אחר.
 בכך, הפרעה לדם או ליין תוכל להוביל להפרעת שינה.

, Yin, זו האנרגיה החזקה ביותר בגוף שלנו בזמן זה, בעזרת אנרגיית הYinהלילה הוא שיא ה
 (1) מעוגנות למקומן ובכך מבטיחות לנו שינה נעימה ומתוקה. Hunוה   Shenה

 
כאשר אנו עייפים ומסיבה מסוימת בוחרים או נאלצים להישאר ערים אנו נצרוך יותר צ'י ודם מהרגיל, אם 

צרכנו ביום יותר מאשר יצרנו באותו יום אנו נתחיל לכלות את המאגרים שלנו, מאגרים אשר שמורים 
 יוחדים. בכליות ובאיברים המ

 (7) מכך שאינסומניה יכולה להוות תסמין של בעיה אך גם הגורם, ואף לעכב החלמה.
 

 :אטיולוגיה
 יפגעו בלב ובטחול.← חרדה ועבודת יתר 
 מותשים. Shenהדם וה ← במקרה של חרדה 

 . Shenייצור הצ'י והדם אינו מספיק בשביל לעגן את ה ← במקרה של פגיעה בטחול 
פוגעים ביין של הכליות, מה שיגרום לעליית ← חולשה מולדת, מחלות ממושכות או ריבוי יחסי מין 

 . Shenיאנג הלב ולהתפרצות אש הלב אשר מפריעה את מנוחת ה
 מה שהופך לאש ומטריד את הנפש ומכאן האינסומניה ← מצבים רגשיים הגורמים לתקיעות צ'י הכבד 

האמצעי ונוצרת ליחה חמה אשר גורמת לאינסומניה על רקע  פוגעת במחמם ← תזונה לא מסודרת
 (.8) בעיית קיבה.

 
לפני גיאובני מאוד חשוב במהלך התשאול לשאול כל מטופל על הרגלי השינה שלו מאחר שכך ניתן לקבל 

והדם, במיוחד של הלב  Yin. "....שינה תלויה במצב הHunוה  Shenאינדיקציה טובה על מצב ה
אמורים להיות מעוגנים בדם  Hunוה  Shenשולטת, ה Yinהלילה אנרגיית ה והכבד.... במהלך

 Yinהלב/הכבד. הפרעת שינה יכולה להתרחש בעקבות חוסר עיגון של כל אחד מהם או שניהם בדם/
לעגן אותם או מפני שיש גורם  Yinן שאין מספיק דם או יווהכבד. זה יכול לקרות מכ Yinהלב או דם/

 Hunאו ה Shenפתוגני )כמו חום( שמפריע להם. אלו הפרעות עודף וחסר. על שני המקרים נאמר שה
 (.1). "צף" בלילה וגורם לאינסומניה"
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אינסומניה במובן של חוסר יכולת להירדם אך עם שינה טובה לאחר ההירדמות מצביעה על חסר  •
 דם בלב.

של הלב, כבד או  Yinאינסומניה במובן של התעוררויות מרובות במהלך הלילה מצביעה על חסר  •
 כליות.

ודם עלול להיות בעקבות צ'י אינסומניה עם חרדה הפרעת חלומות ועוד סימפטומים של חסר  •
 חסר דם של הלב והטחול.

 דם בכבד.אינסומניה עם קושי בהירדמות, סחרחורות וראייה מטושטשת מצביעה על חסר  •
אינסומניה עם התעוררויות מרובות במהלך הלילה, הזעות לילה ופלפיטציות עלול להצביע על  •

 בלב וכליות עם חום מדומה. YINחסר 
 שינה המופרעת בידי חלומות מראה על אש בכבד או אש בלב. •
 שינה חסרת שקט עם חלומות מראה על תקיעות מזון. •
 לישון מראה על חסר בכיס מרה.התעוררות מוקדמת עם חוסר יכולת לחזור  •

 

 
 :אבחנה מבדלת וסינדרומים

 
 חסר דם בכבד: 

בלילה וזה יפריע לשנת המטופל. כאשר יש  Hunכאשר יש חסר דם בכבד, עלול להיווצר בעיה של עיגון ה
להסתובב יתר על המידה. זה  Mindאינו מעוגן בדם הכבד מה שעלול לגרום ל Hunחסר דם בכבד ה

 , חרדה ונטייה ליותר מידי תכנונים ושאיפות בצורה מפוזרת. לאינסומניהמוביל בתורו 
 סימפטומים:

קושי בהירדמות. סחרחורת, נימול א חוסר תחושה בגפיים, ראייה מטושטשת, 'פלאוטרים'  -אינסומניה
, חזות חיוורת, שפתיים חיוורות, חולשת בעיניים, ראייתה לילה לקויה, דימום ווסתי מועט או אמנוריאה

 שרירים, התכווצויות, ציפורניים נבולות ושבירות, שיער ועור יבשים, דיכאון תחושת חוסר תכלית. 
 Choppyדק,   דופק:חיוורת בעיקר בצדדים, במצבים קיצוניים יראה כתמתם. דקה, מעט יבשה. לשון: 

 אטיולוגיה:
אשר אינה בונה דם יכולה להחליש את הטחול שבתורו לא מייצר תזונה לא מזינה או תזונה תזונה: 

 מספיק דם. כאשר הטחול אינו מייצר מספיק דם אין מספיק דם לאכסן בכבד.
רגשות כמו עצב ואבל יכולים לרוקן את דם הכבד. לחץ נפש יכול גם להוביל לחסר דם ע"י  לחץ נפשי:

 ריקון הצ'י אשר אחר כך לא מצליח לייצר מספיק דם.
של הטחול והכליות. כאשר הטחול  Yangפעילות פיזית מוגזמת בעיקר פוגעת בפעילות פיזית מוגזמת: 

של הטחול הוא קודם לדם והכליות הם  Gu Qiוהכליות נחלשים זה עלול להוביל לחסר דם מכיוון שה
 אשר מייצר את דם הווסת.  Tian Guiמקור ה 

ם ולאורך זמן זה עלול לפגוע גם בכבד )השולט בגידים( בנוסף, פעילות פיזית מוגזמת גם פוגעת בגידי
 ובהמשך יוביל לחסר דם. 

 איבוד דם רב )כגון לידה( יכול להוביל לחסר דם. איבוד דם:
הכבד מאכסן את הדם ולכן פעמים רבות חסר דם יתגלה  -חסר דם בכבד יותר נפוץ אצל נשים מגברים

 פעמים רבות גם בכבד. 
 Hunוה Shenעיגון הכבד, הזנת דם חיזוק העקרון טיפולי: 

 Liv8, SP6, St36, CV4, UB18, UB20, UB23, UB17, Yu Yaoנקודות: 
 

 חסר דם בלב:
מכאן תנבע אינסומניה ושינה המופרעת  , Shenהלב מושל בדם. במצב של חסר דם בלב, אין משכן ל

 בחלומות.
 סימפטומים:

, חרדה ופחד, התקפי פאניקה, בעיות זיכרון , בעיות ריכוז, אינסומניה עם קושי להירדם, פלפיטציות
סחרחורות, נקודות שחורות מול העיניים, עייפות ותשישות, תאבון ירוד, תחושת נפיחות בבטן לאחר 

 י הטחול(, חיוורון, דימום וויסתי רב )בחום( או דליל וחיוור )בחסר הולדינג(.´אכילה )בגלל חסר צ
 דק/ חלש דופק:יפוי דק לבן. חיוורת עם/ בלי חלשון: 
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 אטיולוגיה: 
 Gu Qiתזונה לקויה או תזונה אשר אינה מזינה דם לאורך זמן יכולה להוביל לחסר צי בטחול,   דיאטה:

המופק מהטחול הוא הבסיס לייצור דם וצ'י. לכן חסר צי בטחול לאורך זמן יכול להוביל לחסר דם אשר 
 בתורו יחליש את הלב ויגרום לחסר דם הלב. מכאן שפעמים רבות חסר דם הלב משויך לחסר צ'י הטחול. 

 ודי הלב. עצב, אבל, חרדה ודאגה לאורך זמן מפריע לשן, שבתורו יכול לדכא את תפקלחץ נפשי: 
 מאחר שהלב מושל בדם לבסוף זה יוביל לחסר דם בלב.

דימום רב )כמו במהלך לידה( עלול להוביל לחסר דם שעלול לפגוע בדם הלב מתוקף  איבוד דם חמור:
 תפקידו כמושל בדם. 

 עקרון טיפולי: 
 י והדם, להרגיע את השן.´להזין ולחזק את הלב והטחול. לחזק את הצ

 SP6 , Ht7 , St36 , UB15,17,20 , Pc6 , GV19 , An Mian , Yin Tangנקודות: 
 

 תקיעות מזון בקיבה: 
י היורד של ´ההצטברות המתמשכת של המזון בקיבה יוצר הפרעה למחמם האמצעי דרך חסימת הצ

 בלילה.  Shenהקיבה ויצירת חום שיכול לעלות, להגיע ללב ולהפריע ל
וון שהקיבה והטחול שלהם חלשים מטבעם בשנים הראשונות סינדרום זה נפוץ אצל תינוקות וילדים מכי

 לחיים ואוכל מצטבר שם בקלות.
שינה חסרת שקט עם חלומות. מלאות, כאב ונפיחות באפיגסטריום מוקלים -אינסומניה סימפטומים:

 בהקאה, בחילה, הקאת נוזלים מרים, ריח רע מהפה, שיהוקים, צואה רכה אן עצירות, תיאבון מועט. 
 מלא, חלקלק. דופק:ח. עבה צהוב או לבן.  לשון:

 אטיולוגיה:
 אכילת יתר, אכילה מהירה מידי, או דאגה בזמן האכילה.  דיאטה: 

 פתירת תקיעות המזון והמרצת צ'י יורד של הקיבה.  עקרון טיפולי:
  CV13, CV10, St21, St44, St45, SP4, SP6, St40, St19, Kid21, CV12  נקודות:

 
 בכבד:יאנג עולה 

  -עליית יאנג יכולה להופיע על רקע של סינדרומים אחרים, ביניהם 
 חסר יין בכבד, חסר דם בכבד, וכן סטג' צ'י בכבד.

באינסומניה על רקע זה, יהיה קשה להירדם, והשינה תהיה חסרת מנוחה או בהתאם לפתולוגיה 
 הראשונית שתהיה בכבד.

 סימפטומים: 
עיניים או בצד הלטרלי של הראש. סחרחורות, טיניטוס, חירשות, ראייה אינסומניה, כאב ראש טמפורלי, ב

 מטושטשת, פה וגרון יבשים, עצבנות, התפרצויות זעם, צוואר תפוס. 
 משתנה בהתאם לסיבת עליית היאנג. לשון: 

 כאשר המקור חסר דם בכבד: הלשון תהיה חיוורת. 
 וי. מחסר יין בכבד: הלשון תהיה מעט אדומה בצדדים ללא חיפ

 סטגנציית צי הכבד: , במקרה זה הלשון יכולה להיראות נורמלי או מעט אדומה בצדדים. 
 מיתרי, אך אם יש חסר דם/יין בכבד ברקע, הדופק יכול להיות מיתרי בצד אחד או מתרי ודק.  דופק:

 אטיולוגיה: 
 הסיבה הנפוצה ביותר לעליית יאנג הכבד היא בעיית רגשיות, בעיקר כעס, תסכול וטינה במשך זמן ארוך. 

 כעס גורם לתנועה מעלה של צ'י, מה שיגרום לעלייה מוגזמת של צ'י הכבד.
 וכן היא יכולה להיות שניונית לחסר איזון בכבד.

עבודה יכולים לגרום לכיוון הצ'י לעלות מה בנוסף, אכילה במהירות, כעס בזמן הארוחה, ואכילה בזמן ה
 שיגרום בתורו לעליית יאנג.

 הרגעת יאנג הכבד, הזנת יין או דם. עקרון טיפולי: 
   Liv3, TW5, SP6, LI4, GB43, GB38, GB20, UB2, Tai Yang, GB9, GB8, GB6 נקודות:

 , SP6, Liv8, St36, Kid3, Kid6במקרה של חסר יין או דם בכבד 
 

 ב: אש בל
 .Shenתופעות של חום יכולות להגיע מהר אל הלב להפריע למנוחת ה
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 סימפטומים: 
שינה מופרעת ע"י חלומות )יכול להיות על אש או תעופה(, פלפיטציות,  אינסומניה: התעוררויות מרובות, 

 צמא, יובש, אפטות בפה, חוסר שקט, סערת רגשות, תחושת חום, פנים אדומות, שתן כהה או דם בשתן,
 טעם מר. 

גואה בעיקר בעמדה הקדמית ביד  -מהיר-מלא דופק:אדומה, טיפ אדום, פפילות אדומות ח. צהוב.  לשון:
 שמאל, יכול להיות ממהר. 

בעיות רגשיות כרוניות כמו חרדה, דאגה בלתי פוסקת ודיכאון יכולים להוביל לסטגנציה,  אטיולוגיה:
 הוביל לאש בלב.כאשר הסטגנציה מתמשכת ללא טיפול היא יכולה ל

יכולים  -כמו כן, תזונה המבוססת על מזונות בעלי אנרגטיקה חמה )בשר אדום, תבלינים, אלכוהול( 
 להחריף את החום.

 Shenטיהור חום והרגעת ה עקרון טיפולי:
 Ht7,8,9 , Pc8 , UB15 , SP6 , Kid6 , An Mian , Yin Tang , Shi She Cong נקודות:

 
  אש בכבד:

 פעמים רבות חום בלב מגיע מחום בכבד מכיוון שהכבד הוא האימא של הלב במעגל המזין. 
פתולוגיות אלו יש מקור רגשי. כעס, תסכול וטינה עלולים להוביל לאש בכבד, השן אשר שוכן  2בנוסף ב

 בלב מזהה ומרגיש רגשות אלו, אש בכבד מועברת ללב שמובילה לאש בלב. 
 

  סימפטומים:
ת בחלומות, פנים ועיניים אדומות, עצבנות, נטייה להתפרצויות זעם, טיניטוס, חירשות, כאב שינה מופרע

 ראש טמפורלי, צמא, טעם מר, עצירות, שתן כהה, דימום מהאף, הקאת דם, שיעול דם.
האינסומניה בסינדרום זה נוצר עקב החום בלב שמפריע לשן בלילה. המטופל יתעורר פעמים רבות 

 לום חלומות מטרידים. במהלך הלילה ויח
 מהר. -מיתרי-מלאדופק: אדומה, יותר אדומה בצדדים, ח. יבש צהוב.  לשון:

 תקיעות כרונית בכבד, יכול להופיע על רקע רגשי, וכן תזונה מחממת לאורך זמן.אטיולוגיה: 
 טיהור פתחי לב, ניקוז אש, נרגעת שן.  עקרון טיפולי:

  Ht9, Ht8, Ht7, CV15, SP6, Kid6, LI11, GV24, GV19 נקודות:
 

 חסר יין: 
מופרעת  Shenבדם. כאשר אין מספיק יין ה Shenהלילה הוא זמן השיא של היין ותפקידו לעגן את ה

ויהיה חוסר שקט. השינה לא תהיה חזקה ויהיו התעוררויות רבות. יכול להיות גם חום שיפריע וחלומות 
אדומה, ללא חיפוי ומחורצת.  -הכפות. לשון 5ם, חום במופרעים. בחסר יין יהיו לנו הזעות לילה, גלי חו

 צף ריק ומהיר או דק ומהיר. -דופק
חסר היין יכול להתבטא בלב, כליות )כבד(, וריאות. בכולם האינסומניה תהיה דומה, אך הם יבואו עם 

 סימנים קצת שונים.
 
 

 פלפיטציות, אי שקט רגשי, עצבנות, חרדה, נטייה להיבהל.  חסר יין בלב:
 חוטי ומהיר.  דופק: אדומה עם מעט או ללא חיפוי, לשון:

 אי שקט, סטרס כרוני, מיעוט שינה, חולשת יין הכליות, גיל מבוגר.  אטיולוגיה:
 הזנת יין הלב, טיהור חום והרגעת שן. עקרון טיפולי:

 , Ht7, Pc 6, CV14, CV15,CV4, Ht6 נקודות: 
 

 שיעול יבש, תחושת חום אחה"צ, פה וגרון יבשים ומגורים, קול ניחר. חסר יין בריאות:
 צף, ריק ומהיר. דופק:אדומה, מקולפת, עם סדקים,  לשון:

 תזונה לקויה, אכילה מהירה, אכילת לילה, עבודת יתר, עישון.אטיולוגיה: 
 .עקרון טיפולי: חיזוק יין הריאות, חיזוק נוזלי הגוף, סילוק חום ריק, הרגעת השן

 Lu9, CV17, UB43, UB42, UB13, GV12, CV4, CV12, SP6, Kid6נקודות: 
 

יובש, חולשה, צמא בלילה, כאבי עצמות, ברכיים, כאבי גב תחתן, שתן מועט וכהה,  חסר יין בכליות:
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 סחרחורות/ורטיגו, טיניטוס, חירשות, זיכרון ירוד, עצירות. 
 ריק ומהיר. צף, דופק: אדומה, יבשה, ללא חיפוי ודקה, לשון:

 מחלה ממושכת, עבודת יתר, מיעוט שינה, עליות מינית עודפת, איבוד דם, איבוד נוזלי גוף.אטיולוגיה: 
 עקרון טיפולי: הזנת יין הכליות, סילוק חום, הרגעת השן.

 CV4, Kid3, Kid6, Kid10, Kid2, SP6 נקודות:
 

 דיסהרמוניה בין כליות ללב:
 אשר נמשך לאורך זמן.זהו חסר יין בלב והכליות, מצב 

 סימפטומים: 
אינסמוניה, שינה מופרעת בחלומות, שפיכת לילה עם חלומות, פלפיטציות, חוסר שקט רגשי, חרדה, 

זיכרון לקוי, סחרחורת, טיניטוס, קושי בשמיעה, כאב גב תחתון, חום לקראת ערב, גרון יבש בלילה, צמא 
 הכפות, שתן מועט, צואה יבשה.  5בעם רצון לשתות בלגימות קטנות, הזעות לילה, חום 

צף, ריק ומהיר או  דופק: אדומה עם טיפ עוד יותר אדום, ללא חיפוי. חריץ לאורך הלשון עד הטיפ.לשון: 
 עמוק וחלש בשתי העמדות האחוריות, יחסית גואה בעמדות הקדמיות. 

שיות כמו: חרדה, עצב, האטיולוגיה בסינדרום הוא זהה לחסר יין בכליות בתוספת בעיות רג אטיולוגיה:
 דיכאון ושוק רגשי.

 הזנת יין הלב והכליות, טיהור חום ריק מהלב. עקרון טיפולי:
  Ht7, Ht6, Ht5, UB15, CV15, Kid3, Kid10, CV4, Pc6, SP6, Yin Tangנקודות:

 
 קומבינציות נקודות לאינסומניה מחסר יין

Kid7 +Lu7  -,להתעוררויות מרובות 
Kid7 + Ht6  - בהזעות לילה.מטפל 
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 עבודה מעשית
 

 מטופלים אשר נבחרו ע"פ תלונה עיקרית משותפת של אינסומניה. 3במסגרת העבודה טיפלנו ב

 הטיפול בוצע על מזרון שיאצו. •
 טיפולים על בסיס שבועי )טיפול אחד לשבוע למטופל(. 10סדרת הטיפולים כללה  •
 משך כל טיפול היה כשעה. •
נמיקושי, מצונגה, קיו שיאצו, מסאג' תאילנדי,  –הטיפול כלל מגוון שיטות של מגע, שיאצו בשיטת  •

 טווינא, כוסות רוח, מגנטים וכמובן תזונה והמלצות לאורך החיים. 
 

 טיפול מספר 1:

 
  מטפלת: עדן בן יאיר 

 
 ט.ט שם מטופלת:

 
 )סוף חודש שישי(. 26, נשואה, בהריון שבוע 164, גובה 63, משקל 28נקבה, בת 

 
 20/05/2017תאריך: 

 
 לא הופנתה ע"י רופא,

G6PD 
 , אמא עם לחץ דם גבוה ועודף כולסטרול.2היסטוריה משפחתית: אבא עם סכרת סוג 

 
 תלונה עיקרית:

 אינסומניה, מתעוררת לפנות בוקר ולא מצליחה לחזור להירדם.
 23-1הולכת לישון סביב השעה 

  (, לא משנה מתי הולכת לישון, 3-4נה )בד"כ סביבות השעה שעות שי 4-5מתעוררת אחרי 
נלחצת שצריכה לחזור לישון ולא מצליחה, יש מעט פלפיטציות, צרבת )במידה ואכלה דברים שיוצרים לה 

 פירוט בהמשך התשאול(. -צרבות
 זה לא קורה כל לילה, כל יומיים בערך, בד"כ מגיע כשיותר לחוצה ואוכלת "אוכל צרבת".

הראשונה היא עמוקה וטובה, ישנה על צד ימין ולא זזה, אין בעיה להירדם, חולמת על "דברים  השינה
 אבל בפן מוזר.  –עבודה, טיול עם הכלב, ריבים עם אישה זקנה  -דברים יומיומיים  -מוזרים" 

 למרות שהשינה טובה מתעוררת מרעשים קטנים.
כרוכה חזק סביבה, חושבת שזה קשור. לפני  מזיעה מהצוואר, מתעוררת והכל רטוב, ישנה עם שמיכה

 ההריון הייתה מזיעה בלילה בחזה, בתקופות לחוצות יותר.
דקות  20כשמתעוררת ועושה נשימות ומרגיעה את עצמה מצליחה לחזור לישון, מתעוררת ונרדמת כל 

 לערך.
(, 5-6חודשים האחרונים, סבלה מזה גם לפני ההריון אבל בשעות שונות )התעוררה סביבות  4התחיל ב

גם אז זה היה מגיע בתקופות לחוצות יותר, התחלות חדשות. פעם זה היה מגיע עם התקף חרדה לפנות 
 בוקר, היום רק לחץ.

 בערך. 9נשארת במיטה עד השעה 
 חרי ארוחת צהריים(.סביבות שעות הצהריים מתחילה להיות עייפה )א

 
 סקירת מערכות:

 עיכול:
"אם אני מעמיסה באוכל זה עושה לי כאבים, לא מתעכל, אני צריכה לאכול קצת במנות קטנות ולא 

 מצליחה"
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גם לפני ההיריון הייתה רגישה למזון הזה, היה עושה כאבי בטן,  -מטוגן, ג'אנק פוד, חריף  אוכל צרבת:
 גיע בתוספת של צרבת.גזים, ושלשולים, היום כל זה מ
 בחודש האחרון אוכלת מסודר,

צהריים סלט גדול עם עוף/ טונה/ ביצה ופרוסת לחם, אחר הצהרים קערת  קוראסון,  /'סנדוויץבבוקר 
 פסטה/ ביצים/ טוסט. -דגנים וחלב סויה, ובערב 

 זה שיפור משמעותי בהשוואה לתזונה שהייתה בנויה בעיקר מאוכל קנוי ומהיר.
בבוקר כשמתעוררת, כשחוזרת הביתה מהעבודה ובלילה לפני שהולכת  -ביום  2-3 יציאות:תדירות 

לישון, יוצא בקלות, עם מבנה רך, צריכה לנגב הרבה, נדבק לאסלה, יותר מסריח עכשיו כשהיא בהריון, 
 מוקל לאחר יציאה.

 יש תיאבון גדול הרבה יותר עכשיו בזמן ההריון. מתעוררת רעבה.
וקים וגרעפסים כשאוכלת מהר, יש כאבי בטן אחרי שאוכלת שוקולד, גלידות, מתוק לפעמים יש גיה

 וקפה.
 אחרי מוצרי חלב יש תחושת מלאות.

 
  נשימה:

התקפי חרדה, היה בעבר, התבטא בלחץ בחזה קושי בהכנסת אוויר. עבר אחרי  -קוצר נשימה בסטרס 
 טיפולי שיאצו וטיפול פסיכולוגי.

התגלה בצבא, סובלת מעור יבש מאוד, יש סימנים של סדקים על העור, סובלת מאסטמה של העור, 
בעיקר ברגליים, החמיר בהריון, מורחת קרם גוף עם הרבה לחות, זה מחמיר בחילופי עונות ובחורף, אם 

 לא מורחת קרם מגרד לה מאוד.
 

 
 מערכת שריר:

 יש לה מעט קיפוזיס.
ומטה, כאב עמום ומפושט, כואב לה לשבת ולשכב, בחודשיים האחרונים סובלת מכאבי גב, מגב אמצעי 

 כשהולכת לא סובלת. חושבת שהכאב הוא בגלל חוסר איזון עם הבטן והעמידה הלא נכונה שלה.
 כשנחשפת לקור כואב לה יותר, חום מקל.

בחודשיים האחרונים התחיל כאב במפשעה בצד שמאל, לאורך, מגיע עד עצם הישבן, בשבת האחרונה 
שנוגע לעניינים כספיים, נלחצה מאוד ונכנסה ממש להתקף זעם, בכתה וצעקה, זה נמשך  היה ריב בבית

כמה שעות, מאז ועד היום )יומיים אחרי( הכאב כל כך חזק שממש קשה לה ללכת. בישיבה אין כאב, לא 
 יודעת מה מקל.

 
 ראש:

, התחיל בין הרקה מתחילת ההיריון היו מגרנות חריפות, בדרך כלל כמעט ולא הייתה שותה מגרנות:
לעין ימין, כאב חד שנמצא שם כל הזמן, עם הזמן היה מתפשט לכל הראש. יכול להחמיר ולהגיע למצב 

 של הקאות, הייתה מתייבשת כי גם לא היה לה חשק לאכול ולשתות.
היה מגיע אחרי שישנה הרבה, אחרי שהתעצבנה, קבעה תור לנוירולוג ועד שהגיע התור כבר נרגעו 

 המיגרנות.
 עכשיו מגיע כל שבועיים בערך, מגיע ועובר אחרי שעתיים, אחרי שאוכלת ג'אנק פוד.

 מתחילת ההיריון היה לה דימום בחניכיים בזמן צחצוח שיניים.
 בחודשים האחרונים מרגישה שפתאום היא מאבדת שיווי משקל, בגלל ההיריון..  שיווי משקל:

כוסות מים בשעה בערך,  2י כן הייתה שותה מעט, עכשיו שותה מתחילת ההיריון צמאה, לפנ יובש בפה:
 קרים מאוד.

כל כמה זמן צריכה ללכת לרופא שינקה ויוציא שעווה, בדרך כלל לא  16באוזן שמאל, מגיל  יש פקק 
 שומעת טוב באוזן זו, יש את זה לעוד כמה בני משפחה.

 ות ונעלם.לפעמים יש טיניטוס באוזן הזאת, כמו שריקה שקטה לכמה שני
 

 הפרשה ומין:
 מתחילת היריון יש מעט בריחת שתן כשמתעטשת או כשקר לה.
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 גינקולוגיה:
  ימים  27-35 משך המחזור, 12/11  מחזור אחרון, 12בגיל    מחזור ראשון
 ימים  3-5 משך הווסת

 מחזור לא סדיר, יכול לא להופיע לחודש, או להקדים/ לאחר.
 אתמול.  -בדיקה גינקולוגית אחרונה

משפיעות על המחזור, יכול לא להגיע בהתאם. בהתרגשות, - תופעות ביום יום, המשפיעות על הרגש 
 לחץ, שינויים סביבתיים.

לפני הופעת הוסת ובימים הראשונים, לפני הוסת יש שלשולים, ותיאבון רב, במהלך הוסת כמעט ללא 
 תיאבון.

נפוחה, בנוסף כאב הבטן מתפשט לכל הבטן. מאוד ביום הראשון והשני, בטן   -תופעות בזמן הווסת
מתארת  –ללא תופעות לוואי מחליש, משפיע על מצבי רוח, ימים קשים בהגדרה, כשיש מחזור 

 כ"עילוי". אותו
מזון מתעכל פחות טוב בעת מחזור. ביום הראשון כאבים חדים מאוד בגב תחתון, לאחר יום יומיים עובר 

 לגמרי.
 בשביל הכאבים.לוקחת לפעמים כדורים 

יומיים הראשונים המון דימום בצבע אדום כהה עם מעט קרישים בינוניים, לאחר מכן כמעט וכלום  –ביום 
 ובצבע חום.

במהלך החודש, ישנם הפרשות מידי פעם, לבנבן ללא הרבה ריח, אחת לכמה  -הפרשות מן הנרתיק
 חודשים יש פטריה המטופלת בנרות בהמלצת הרופא. 

 
 וח:אופי ומצב ר

בסך הכל בסדר, מעידה על עצמה שהיא רגישה, נעלבת בקלות, חברותית מאוד, אמוציונלית, יכולה 
 להפוך לדרמטית בקלות, מתעצבנת ועולה מאוד גבוה, מגיעה להתקפי זעם, בכי, תסכול.

שומרת בפנים, לוקח לה זמן להוציא, יש שינויים במצבי רוח בדרך כלל, אבל מאז ההיריון הרבה יותר. 
 יכולה להיות מאוד עצובה ומאוד שמחה באותו היום.

 
 הרגלים:

ממליחה הרבה, מתחילת ההיריון מעדיפה קור ומזון קר, כל הזמן חם לה )לפני כן סבלה מאוד מקור, 
 "נעלמה לי החרדת קור!"(, אבל תמיד אהבה לשתות מים קפואים.

 תכלת ומלוח. אוהבת קיץ, בוקר, צבע 
 

 לשון:
יותר בולט בצד שמאל, פפילות בצדדי הלשון, מחודדת, טיפ אדום, חיפוי עבה צהבהב סגלגלה, עם סאב, 

 מעט מקולף באמצע.
 

 מתגלגל, מעט חלש בעמדות האחוריות, תחושה של לחות מלאות בנוזלים בטחול. דופק:
 

 עודף + חסר, פנימי, חום עקרונות: 8
 צ'י, דם, לחות. חומרים:
 כבד, טחול, קיבה, לב. איברים:,

 סינדרומים:
חסר , חסר צ'י בלב, חסר צ'י בטחול, לחות בטחול, חסר יין הקיבה, ג צ'י הכבד וסטג' צ'י ודם מקומיתסט

 דם הכבד 
 

 עקרון טיפולי:
 הרגעה, הנעת צ'י הכבד, חיזוק יין הקיבה חיזוק צי' ודם.

יוגה הריון, שינוי תזונתי, להוסיף מזון ניטרלי, להוריד דברים מחממים, לקבוע הרגלי שינה.  המלצות:
 פרוביוטיקה לעיכול, ללמד אותה דמיון מודרך ותרגילי נשימות.
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 ט.ט מעקב טיפולים:

 
 :22/05/2017 -1טיפול 

 דיווח מטופלת:
 שעות וקמה עייפה. 10-12השבוע ישנה חזק, כל לילה 

ימים ברקה שמאל, עמום ומתפשט לשאר הראש, כואב כשמזיזה את  3מיגרנה, כואב כבר הגיעה עם 
 הראש.

 שבוע שעבר המלצתי לעשות רוטציות לירך לצורך הכאב במפשעה וזה עבד!
 בדיקות:

סגלגלה, עם סאב יותר בצד שמאל, אדומה בצדדים, מחודדת עם טיפ אדום, חיפוי לבן במרכז  -לשון 
 ומעט סמנ"ש.

 .Kidמתגלגל, חלש מעט בעמדת  –דופק 
 טיפול:

 .GBמאוד תפוס,  –מנח צד, עבודה על הגב, צוואר 
 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  Liv –אנטריורי 

Ht.חזה וראש , 
  Liv3, An Mian, Yin Tang, Pc6, St37 נקודות:

 יצאה רגועה, כאב הראש כמעט נעלם. דיווח על המטופלת:
 לשים לב לתזונה, לאכול אוכל יותר נייטרלי, פחות מטוגן ומתועש. המלצות:

 
 

 :29/05/2017 - 2טיפול 
 דיווח מטופלת:

השבוע התעוררה כמו בדרך כלל, עברו הכאבים בירך למשך כל השבוע וחזרו אתמול, כנראה בגלל 
האחרונים. מאמץ. הראש לא כאב השבוע, יש כאב גב תחתון יותר חזק היום, לא אכלה טוב בימים 

 (.11:30הגיעה מאוד ישנונית, לא מצליחה להתעורר )הגיעה בשעה 
 טיפול:

 .GBמנח צד, עבודה על הגב, צוואר, 
 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  SPאנטריורי, 

Pc.חזה וראש , 
   St36, An Mian, Yin Tang, Pc6, St37 נקודות:

 התעוררה תוך כדי הטיפול, הרגישה הקלה בירך. דיווח על המטופלת:
 

 :05/06/2017 – 3טיפול 
 דיווח מטופלת:

 הגיעה עם בחילה, כמעט ללא כאב בירך, ישנה עם כרית בין הרגליים.
. מרגישה מאוד עייפה, אין כח, 6:30בבוקר עקב רעש ולא הצליחה לחזור לישון עד  5התעוררה היום ב

 רוצה להישאר בבית כל הזמן.
 טיפול:

 .GBמנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 
 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  Livאנטריורי, 

Pc.חזה וראש , 
 ,Kid3, An Mian, Pc6, St37 GV20 נקודות:

 עברה הבחילה אחרי הטיפול. דיווח על המטופלת:
 לשים לב שהיא נשענת קדימה ולא אחורה, בשביל הירך. המלצות:

 
 

 712/06/201 - 4טיפול 
 דיווח מטופלת:
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 7והתעוררה ב 10:30איחרה קצת, הגיעה עצבנית, לחוצה יש הרבה דברים לעשות, הלכה לישון ב
 בבוקר. הכאב בירך כמעט ונעלם.

 טיפול:
 .GB מנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 

 ,מצונגה בעדינות, מעט רוטציות  SPאנטריורי, 
 Pc.חזה וראש , 

 ,Pc6, St37 SP3, An Mian, Yin Tang נקודות:
 נרגעה אבל לא לגמרי... דיווח על המטופלת:

 תרגילי נשימות לפני השינה ובכלל. המלצות:
 

 :19/06/2017 – 5טיפול 
 דיווח מטופלת:

אבל התעוררה הרבה, לא יכולה לישון על  6 – 12סובלת מחום, מאתמול בלילה, קמה מזיעה, ישנה בין 
 בירך.הגב, יש כאב 

 טיפול:
 .GBמנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 

 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  Livאנטריורי, 
Pc.חזה וראש , 

 ,Pc6 St37, Liv3, An Mian נקודות:
 נרגעה אבל לא לגמרי... הצוואר עדיין תפוס. דיווח על המטופלת:

 
  :26/06/2017 – 6טיפול 

 דיווח מטופלת:
, יש כאבים בירך ובגב, המשקל מציק לה, 6והתעוררה ב 11-12השבוע ישנה קצת יותר טוב, נרדמה בין 

 אכלה יותר טוב השבוע.
 בדיקות:

 טיפול:
 .GBמנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 

 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  SPאנטריורי, 
Pc.חזה וראש , 

 ,Pc6 St37, Ht7, An Mian נקודות:
 .השתחרר מעט הכאב בגב דיווח על המטופלת:

 
 

 03/07/2017 – 7טיפול 
 דיווח מטופלת:

כמו מקודם, עם הזעה, לא אכלה טוב, מרגישה שזה  5היו ימים עם שינה טובה והיו ימים שהתעוררה ב
 קשור, הירך פחות כואבת היום וגם הגב.

 טיפול:
 .GBמנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 

 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  SPאנטריורי, 
Pc.חזה וראש , 

 ,Pc6 SP9, St36, St37, An Mian נקודות:
 יצאה רגועה. דיווח על המטופלת:

 לשים לב לתזונה! המלצות:
 

 :10/07/2017 - 7טיפול 
 דיווח מטופלת:
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התחילה קורס  –מרגישה יותר רגועה אמרה "אני מקבלת את החיים, פחות לחוצה לקראת הלידה" 
הכנה ללידה. הגב כואב קצת וגם הירך, ישנה יותר טוב השבוע, היה רק יום אחד שהתעוררה מוקדם! 

 אכלה יותר טוב.
 טיפול:

 .GBמנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 
 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  Livאנטריורי, 

Pc.חזה וראש , 
  ,Pc6, St37  Liv3, An Mian נקודות:

 הייתה הקלה בירך כשיצאה. דיווח על המטופלת:
 
 

 17/07/2017 – 9טיפול 
 דיווח מטופלת:

השתדלה לנח השבוע, עשתה תרגילי נשימות לפני השינה התזונה לא הייתה מאוזנת לגמרי אבל ישנה 
 טוב ברוב הלילות. ללא הזעה, הירך כואבת היום, מרגישה כבדה וחסרת שיווי משקל.

 טיפול:
 .GBמנח צד, עבודה על הגב, גב תחתון, צוואר, 

 מצונגה בעדינות, מעט רוטציות,  Livאנטריורי, 
Pc.חזה וראש , 

 ,Pc6, St37 Liv3, Ht7, An Mian, Yin Tang נקודות:
 הייתה הקלה בירך כשיצאה. דיווח על המטופלת:
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 ט.ט סיכום טיפולים

 
 .38וסיימנו בשבוע  26בהריון ראשון התחלנו את הטיפול בשבוע , נשואה, 28המטופלת בת 

שנים והחמירה מתחילת ההריון, נרדמת בקלות אבל  4מתלוננת על הפרעת שינה שהתחילה לפני כ
 בבוקר, מזיעה, עם צרבות ומעט פלפיטציות ולא מצליחה לחזור להירדם. 3-4מתעוררת לקראת 

 מני, מתועש, מוצרי חלב.מגיע יותר במצבי לחץ וכשאוכלת אוכל שו
יש לה מערכת עיכול חלשה, הרבה סוגי אוכל לא עושים לה טוב, למרות שהיא מאוד נהנית  -עיכול 

לאכול אותם, כמו מוצרי חלב, מזון מתועש ושומני, בתגובה למזון כזה היא סובלת משלשולים, צואה 
 רכה, גזים וצרבות.

 ה לנשום.סבלה בעבר מהתקפי חרדה שהרגישה שקש –נשימה 
 העור מאוד יבש. –אסטמה של העור  –עור 

 קיפוזיס קל, כאבי גב תחתון מתחילת ההריון, סימפיליוזיס. –שריר ושלד 
 בעיקר בתגובה לתזונה ועצבנות. –מגרנות 

מעידה על עצמה שהיא רגישה, נעלבת בקלות, חברותית מאוד, אמוציונלית, יכולה   -אופי ומצב רוח
 . , מתעצבנת ועולה מאוד גבוה, מגיעה להתקפי זעם, בכי, תסכוללהפוך לדרמטית בקלות

שומרת בפנים, לוקח לה זמן להוציא, יש שינויים במצבי רוח בדרך כלל, אבל מאז ההריון הרבה יותר. 
 יכולה להיות מאוד עצובה ומאוד שמחה באותו היום.

מן חם לה )לפני כן סבלה מאוד ממליחה הרבה, מתחילת ההריון מעדיפה קור ומזון קר, כל הז -הרגלים 
 מקור, "נעלמה לי החרדת קור!"(, אבל תמיד אהבה לשתות מים קפואים. 

 תכלת ומלוח. אוהבת קיץ, בוקר, צבע 
 

 אבחנה סינית:
 סטג צ'י הכבד וסטג' צ'י ודם מקומית, חסר יין הקיבה , לחות בטחול, חסר צ'י בטחול, חסר צ'י בלב,

 חסר דם הכבד 
 

 טיפולי:עקרון 
 הרגעה, הנעת צ'י הכבד, חיזוק יין הקיבה חיזוק צי' ודם.

יוגה הריון, שינוי תזונתי, להוסיף מזון נייטרלי, להוריד דברים מחממים, לקבוע הרגלי שינה.  המלצות:
 פרוביוטיקה לעיכול, ללמד אותה דמיון מודרך ותרגילי נשימות.

 
לצורך הרגעה, ונקודות לחיזוק וקירור  Pcוב  Liv, SPהטיפולים עקבו אחרי האבחנה ע"י טיפול בעיקר ב

 . כמו כן ניתנו המלצות תזונה לצורך חיזוק הדם ולצורך שיפור במהלך השינה.Stה
 לטובת הסימפיליוזיס בוצעו מעט רוטציות לאגן.

 ,St37, Pc6 Liv3, Ht7, An Mian, Yin Tang, SP9, St36 נקודות עיקריות: 
 

 תוצאות הטיפול:
 החלה לבצע שינויים בתזונה. המטופלת .1
 המטופלת החלה לתרגל תרגולי נשימה לפני השינה לצורך הרגעה. .2
רוב לילות השבוע ישנה טוב, אולם עדיין  –איכות השינה השתפרה, אולם לא באופן אבסולוטי  .3

 התעוררה בחלקם.
 כמעט ללא כאב בירך )סימפיליוזיס(. .4
 מה.שיפור ביציאות ותופעות הלוואי מתזונה לא מתאי .5

 
 המלצות להמשך:

 שמירה על הרגלי תזונה מתאימים. .1
 תרגול תרגילי נשימה לפני השינה. .2
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 2טיפול מס' 
 

 גאיה עברי  -מטפלת
 לא הופנה ע"י רופא 

 27/11/16 -תאריך

 11.10.91תאריך לידה:         25גיל      מין: ז    שם: א.ב. 

 65משקל:   1.72גובה : 

 להנדסה ופיזיקהגר בת"א, סטודנט במכינה 
 

 לא ישן טוב כבר הרבה שנים. ישן חלש ולא נרדם במשך שעות, מרגיש מאוד חלש.תלונה עיקרית: 
 שנים( . 8)לפני  17הבעיות התחילו עם הגילוי על המחלה של אבא בגיל 

משך הירדמות: בין שעה לשעתיים. איכות השינה: יש לילות שקם מכל רעש  24:00-06:30משך השינה: 
טן ואז לא מצליח להירדם מחדש. אין הרבה חלומות, ויחסית שקט )לא זז כמעט( אין הזעות הכי ק

 וחריקות שיניים.
 

 אבא וסבא מצד אבא, נפטרו מסרטן במעי הגס. היסטוריה משפחתית 

 b12תרופות ותוספים: 
שה מאז בבדיקות דם לפני שנה היה משהו חריג בכבד ובכליות, הרופא לא חשב שזה משהו רציני. לא ע

 עוד בדיקות.
 בצבא היה קילה, עשו ניתוח. היו תקופות שזה קצת הורגש לאחרונה לא. מצב רפואי בעבר: 

 יש פלטפוס, בשנים האחרונות שם מדרסים. 

מאוד רגישות, אוזניות מכאיבות לאוזן החיצונית. לפעמים יש טיניטוס, לא ברמה שסובל  זנייםוא ראש:
 שם לב לזה כל הזמן. לא בטוח מתי זה התחיל.מזה מאוד. לא צליל צורם. לא 

 שהיה תינוק הייתה לו אסטמה שעברה סביב גיל שלוש. היום אין לזה זכר. נשימה: 

מהצבא יש בגב התחתון בצד ימין שריר שכואב במאמץ או ישיבה ממושכת. סקלטלית: -מערכת מסקולו
 בנהיגה יכול להקרין לרגליים מקדימה. 

כואבות במאמץ, לא מצאו שום דבר בבדיקות. אמרו לו שכנראה נוצר שם עיוות כבר כמה שנים  -ברכיים
 שיצר דלקת.

פעם לפעמים פעמיים ביום. בד"כ בבוקר, לא כרוך במאמץ. מבנה תקין ללא  -יציאות מערכת עיכול:
 תסמינים נלווים.

מים קרים ואז לא מרגיש צמא, יכול להעביר ימים שלמים בלי לשתות. כששותה מעדיף הפרשה ומין: 
 שותה הרבה בבת אחת. השתן קצת צהוב.. בהתאם לשתייה.

יחסית רגוע על גבול האדיש. לטובה ולרעה נוטה לא להתרגש. נוטה לשמור בפנים, מאוד מצב רוח: 
 מאוד ביקורתי. 

 .לחיצה בלימודים, זה גורם לאי שקטהשנה הזאת מאוד מ

אוהב לאכול טעמים מאוד חזקים. מתוק  ם חמים( מעדיף קור בטוח. )לא מסוגל להתקלח במי הרגלים:
 יכול לאכול המון. 

 השנים האחרונות.  6ביום ב 5כ -סיגריות

 בגלל הלימודים משתנה הרבה.  צמחוני כמעט טבעוני. תזונה: 
 פרי או ירק, שותה משהו קר. -בערך: בוקר
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 סלט, סנדוויץ, לפעמים אורז עם משהו. -צהריים
 מרקים/סלט/פיתה. -ערב

לבן, בעיקר במחמם תחתון קצת  -. חיפוי Luקצת סמנ"ש, קצת רועדת, שקע ב -תקין מבנה -צבעשון:ל
 ממש מעט.  -אמצעי. סאב

 אבחנת בטן: 
 Liv+GBיותר שוקע. בטן תחתונה קצת נפוחה ורכה יותר.   Kid+Luמאוד מתוחה וקשה להכנס. באיזור 

+Pc  מש קשה להכנס. הבטן מעיפה את הידמ. 

 פנימי, חסר, חום העקרונות:  8 ניתוח לפי
 יין, דםחומרים: 
 כליות, לב, )ריאות(, טחולאיברים: 

 סינדרומים: 
 חסר יין בכליות.

 לב.-פגיעה בציר כליות
 .חסר דם בלב

 חסר צ'י בטחול.

 ת חום. הזנת דם הלב ,חיזוק הכליות והוצאאסטרטגיה טיפולית 
 .לחזק דם עם תזונה וספורט
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 מעקב טיפולים א.ב.

 4/12/16 -: תאריך1טיפול 
 דיווח מטופל:

היה שבוע מאוד לחוץ בלימודים, השינה הייתה ממש לא טובה, במיוחד קשה להירדם. בגלל הלחץ אכל 
 רק סנדוויצ'ים וסלטים.

 לשון:
 .Lu  אמצעי ותחתון, חריץ ב  םמבמחמעט חיוורת, סמנ"ש, חיפוי לבן 

 טיפול:
 עבודה על  -גב עליון. אנטריורי עד הרגליים. רוטציות.  UBעדין, מעבר על ה רוקינג -מנח פוסטריורי

Ht   בידיים וKid .ברגליים. עבודת חזה ממש עדינה בסוף. הטיפול היה איטי ומרגיע 
 .UB Muוכל נקודות   Ht7, Pc6, Kid3, Kid6 An Mian נקודות:

 .היה מאוד רגוע והתמסר לטיפול דיווח על המטופל:
 שבוע הבא לדבר על תזונה ולהתחיל תהליך שינוי. המלצות:

 

 11/12/16-: תאריך2טיפול 
 דיווח מטופל:

חלק מהלחץ עבר, אבל עדיין במבחנים ויש הרבה עומס. השתדל לאכול יותר אוכל חם, היו כמה ימים 
שהצליח. הלך לישון מאוחר יותר מהרגיל בגלל הלימודים ונרדם קצת יותר מהר, עדיין התעורר כמה 

 פעמים בלילה. השבוע היו יחסית הרבה טנטונים, העיקר בערב.
 טיפול:

גב עליון היה תפוס מאוד, הוספנו  עד הרגליים. רוטציות.   UBג עדין, מעבר על הרוקינ -מנח פוסטריורי
 ברגליים. עבודת חזה מעמיקה יותר.  Kidבידיים ו   Htעבודה על   -אנטריורי מעט טווינא. 

עם  CV. פתיחת UB Muוכל נקודות   Ht7, Pc6, Kid3, Kid6, St36, Kid27, An Mian נקודות:
 מגנטים.

 נראה קצת מתוח וחסר שקט, באמצע הטיפול נרגע. המטופל:דיווח על 
לעקוב אחרי תזונה. לנסות להיכנס למיטה לפחות חצי שעה אחרי שסיים את כל הלימודים,  המלצות:

לפנות זמן שקט יותר עם כוס תה, או מה שירצה. ולנסות לשים גם את הטלפון בצד כמה זמן לפני 
 השינה.

 
 18/12/16 -: תאריך3טיפול 

 דיווח מטופל:
הלחץ ירד, הצליח להשקיע יותר באוכל, ובעיקר השתדל להתחיל לשתות יותר. עדיין מתקשה עם ארוחת 

בוקר. בחלק הימים הצליח לעשות רגע של שקט לפני השינה. נרדם קצת יותר טוב, עדיין לוקח ברוב 
עורר בכלל. עדיין יש הימים עד שעה להירדם. ויש לילות שמתעורר הרבה. היו גם כמה לילות שלא הת

 טנטון כמעט כל ערב )לא תמיד שם לב(.
 לשון:

 צבע מעט אדום יותר.
 טיפול:

עד הרגליים. עבודה על גב תחתון שמרגיש מאוד   UBרוקינג, מעבר על ה -מנח פוסטריורי
ור לאז  Kid3ברגליים. טיפול בטן של קיו עם חיבור  Kid SPבידיים ו   Htעבודה על   -אנטריורי  חלש. 

 אבחנה של הכליות. סיום בטיפול חזה, צוואר ופנים. 
 .Ht7, Pc6, Kid3, Kid27, CV17, SP6, SP3 , An Mian נקודות:

 הרגיש רגוע יותר, נרדם לקראת סוף הטיפול. דיווח על המטופל:
 להמשיך עם התזונה ולמצוא איך נעים לו להירגע לפני השינה. המלצות:

 
 25/12/16 -: תאריך4טיפול 

 דיווח מטופל:
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לא היה בבית השבוע, אז הכל קצת יצא מאיזון. משך ההירדמות התקצר אבל קם הרבה בלילה. מאוד 
 עייף.
 לשון:

 מעט חיוורת, החיפוי מעט ירד.
 טיפול:

טווינא גב תחתון חלש, חיזוק  -גב עליון תפוס עד הרגליים.   UBרוקינג. מעבר על ה -מנח פוסטריורי
ברגליים. טיפול בטן עמוק לחיזוק האדמה והמרכז.   SP, Kidבידיים  Pcעבודה על   -אנטריורי ומתיחות. 

 טיפול חזה וסיום בצוואר ופנים. 
 UB60, UB58, Pc6, SP3, SP6, St36, Kid3, CV4, CV12, Kid27 נקודות:

 היה מאוד רגוע והתמסר לטיפול. דיווח על המטופל:
 

 2/1/17 -: תאריך5טיפול 
 דיווח מטופל:

לשגרה והיה שיפור משמעותי בשינה. התעורר הרבה פחות והרגיש שישן עמוק יותר. יש יותר חזר 
 אנרגיה מה שהשפיע גם על הכוח לאכול יותר טוב ולבשל כל יום..!

 לשון:
 . צבע טוב, סמנ"ש

 טיפול:
 St ברגליים  Pcטיפול צד, הרבה רוטציות ומתיחות לידיים ואזור הסקפולה שהיו קצת תפוסים. בידיים 

Kid  .סיום במנח אנטריורי , מעבר על הרגליים וטיפול בטן 
 . Kid3, Kid6, St36, CV6, CV12גיאג'י,  נקודות:

 היה נראה מלא יותר בחיים, עדיין חלש ומופנם. דיווח על המטופל:
 .להמשיך לחזק ולהזין יין המלצות:

 
 8/1/17: 6טיפול 

 דיווח מטופל:
מבחינת השינה לא היה הרבה שינוי משבוע שעבר, השינה רוב הימים טובה. התחיל להיות חם גם 

בלילות וזה מקשה קצת. וגם קצת מקשה עליו לאכול אוכל מבושל, קצת חזר לסלטים. שבוע הבא עובר 
 דירה וזה קצת מכניס לחץ ביחד עם כל הלימודים. 

 . Htפפילות באזור סאב מעט סגול יותר, חיפוי תקין, קצת לשון: 
 טיפול:

עבודה על   -גב עליון. אנטריורי עד הרגליים. רוטציות,   UBרוקינג , מעבר על ה -מנח פוסטריורי
Ht   בידיים וSP,St .ברגליים. טיפול בטן וחזה 

 עם מגנטים CV פתיחת   Ht7, Ht8, CV17, CV12, An Mian, SP6, Kid ,6 St36 נקודות:
 קצת מוטרד אבל פחות חלש. נראה דיווח על המטופל:

 
 18/1/17 -: תאריך7טיפול 

 דיווח מטופל:
אתמול היה המעבר דירה, אז ימים קצת מבולגנים, מחכה מאוד לחזור לסדר ולהרגיש שיש לו בית. 

תחושה קצת תלושה עוד לא לגמרי מרגיש שהמקום נעים לו. ישן טוב בתחילת השבוע וסביב המעבר 
 שקט וקושי להירדם. אבל פחות התעורר. כל הגוף מרגיש תפוס וקשה. בכל השתבש, היה הרבה חוסר

 לשון:
 מעט סמנ"ש, )קצת פחות מפעם( 

 טיפול:
 ,Ht, Kid -הרבה טווינה והרבה מתיחות. אנטריורי -טיפול קצת יותר מניע, הגוף מאוד תפוס, פוסטריורי

Liv ו מתיחות גם לGB . .סיימנו בטיפול בטן מחזר ומקרקע 
 GB34, Liv3, Kid3, SP6, Ht7, Ht 8, CV6 נקודות:

 נראה קצת בנפילת מתח, אבל מרגיש משמעותית יותר חזק. דיווח על המטופל:
  לחזור להרגל של חצי שעה של שקט/ ספר/ תה/ מדיטציה לפני השינה.  המלצות:

 25/12/17-: תאריך8טיפול 
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 דיווח מטופל:
היות יותר טובה. השכמות עדיין מאוד תפוסות. מתאקלם לאט בדירה החדשה, וגם השינה חזרה לאט ל

 וחושב שכבר פחות שומע את הטנטון.
 מעט סמנ"ש, טיפה סגולה. חיפוי תקין.לשון: 
 טיפול:

כוסות רוח על גב עליון, ועבודה פוסטריורית בחיזוק על גב תחתון ומעבר על הרגליים . אנטריורי בידיים 
Ht  ברגלייםKid, Liv  פנים.טיפול חזה, צוואר ו 

 Ht7, Ht8, Liv3, Kid6, Kid2, St36, Kid27 נקודות:
 טוב משבוע שעבר. וממשיך להתחזק.נראה הרבה יותר  דיווח על המטופל:

 
 7/2/17 -: תאריך9טיפול 

 דיווח מטופל:
)הגיע אחרי שבועיים( בשבוע הראשון ישן יחסית בסדר. היו כמה לילות שהיה קשה להירדם ולילה אחד 

מרגיש שקם בבוקר עם יותר אנרגיה. בשבוע השני )עכשיו( התחיל עוד פעם  שקם הרבה. אבל
 להתעורר, והרגיש שהישנה קלה יותר. אבל יש שיפור בגב התחתון שכמעט כבר לא כואב.

 לשון:
 סמנ"ש, קצת אדומה.

 טיפול:
 סיום במנח אנטריורי בבטן. Ht, Kid, Lu טיפול קיו שיאצו במנח צד. מעבר על המרידיאנים 

  ,Ht7, Kid3, Kid2, CV4, CV6  An Mian קודות:נ
הגוף הרגיש קצת מתוח ונוקשה בהתחלה, אבל אחר כך הוא נרדם ואז הכל הרגיש  דיווח על המטופל:

 קצת חלש מדי.
 

 14/2/17 -: תאריך10טיפול 
 דיווח מטופל:

ים וקצת נכנס שבוע יחסית טוב. חזר לישון עמוק יותר פחות מתעורר. עוד מעט מתחילה תקופת מבחנ
. זה גרם לו להירדם מאוד בקלות לסטרס, היה צריך לקום בחמש בבוקר השבוע אז קצת מותש אבל

בינתיים מרגיש שמצליח להתמודד עם זה יחסית בקלות. היו כמה ערבים עם טנטונים אך היו שלושה 
 ימים רצופים בלי.

 לשון:
 מעט אדומה.

 טיפול:
עבודה   -עד הרגליים. רוטציות. חיזוק גב תחתון . אנטריורי  UBעדין, מעבר על ה רוקינג -מנח פוסטריורי

 ברגליים. טיפול בטן וסיום בחזה. Kid, SPבידיים ו   Htעל 
 Ht8, Ht7, Kid6, Kid2, SP6, St36, CV4, CV12, CV17, Kid27נקודות

 ותר ופחות שוקע מתחילת הטיפול. נראה חזק יותר, הגוף מרגיש מלא י דיווח על המטופל:
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 א.ב. סיכום טיפולים:

 
המטופל א.ב. הגיע עם קושי בשינה אחרי הרבה שנים. התעוררויות מרובות במהלך הלילה וקושי 

 להרדם. בנוסף היה גם כאב גב תחתון אמצעי ולפעמים כאבי ברכיים, וטנטון קל.
 

 אבחנה סינית:
 חסר יין בכליות.

 לב. -בציר כליותפגיעה 
 חסר דם בלב.

 חסר צ'י בטחול.
 

 עקרון טיפולי:
 חיזוק יין הכליות, הזנת דם הלב, חיזוק טחול והוצאת חום. 

 שינוי תזונתי, הרגעה לפני השינה )טקס שינה( המלצות:
 הטיפולים התמקדו בחיזוק כליות ולב ובהרגעה. ליווי שינוי תזונתי והדרכה לשיטות הרגעה לפני השינה. 

 Ht7, Kid3, Kid6, SP6, St36, CV4, CV12 , Anנקודות עיקריות שהיו בטיפולים: 
Mian    ופתיחת  CV .במגנטים 

 
 תוצאות הטיפול:

 
חל שיפור משמעותי באיכות השינה ובזמן ההירדמות )אך חשוב להגיד שהדרך עוד אורכה  .1

 לשינה טוב בכל הלילות(
 הוא החל לעשות טקס שינה בערבים. .2
 עשה שינוי תזונתי באורך חייו.המטופל  .3
 הטנטון נחלש בזמנים שהתחזק יותר. אך עדיין קיים. .4
 כאבי הגב פחתו בצורה משמעותית. .5

 
 המלצות להמשך:

 להמשיך להקפיד ולעקוב אחרי התזונה. .1
 לשמור על טקס השינה. .2
 להמשיך להגיע לטיפולים פעם בשבועיים/ חודש. לפי הצורך וההתקדמות. .3
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 טיפול מס' 3

  מטפלת: דניאלה פסקוף 
 27/4/17 -תאריך

 , רווק, מוסיקאי68משקל:  172, גובה: 30ח.ע.פ, זכר, 
 

 לא הפונה ע"י רופא
 

 תלונה עיקרית:
 הפרעות שינה:

 מתקשה ללכת לישון אם לא גמור לגמרי.
 אז בד"כ הולך לישון מסטול. מרגיש שלא ממלא מצברים בשינה. איכות שינה בינונית.

לא נירדם בגלל מחשבות, עושה "חשבון נפש." חושב על החיים, אנשים, מה אמור לעשות. מחשבות 
 מדכאות, מלחיצות, מדאיגות.

 12:00ל  7:00קם בין  04:00ל  00:00הולך לישון בין 
 שעות. 12עד  4משך 

 דק עד שעה. 5זמן הירדמות 
וגמור ממש כדי לא לחשוב מחשבות. הרבה פעמים נמנע מכל זה עם טלוויזיה או שמעשן עד שמסטול 

 לא חולם.
 מהזמן. 60%הולך לישון מסטול 

 מתקשה ללכת לישון כשלא מסטול מאוד.
 חושב שככה מאז התיכון, יש תקופות שיותר מורגש ותקופות שפחות, לא ידע לציין למה.

 לא ניסה התייחסות קונבנציונלי.
 היום. קפה עוזר.מתעורר באנרגיות ממש נמוכות, מתקשה להתרכז במהלך 

 
 מערכות

 
 עיכול:
לא סדיר. משך מאמץ: הרבה פעמים מתאמץ. לא יודע כמה זמן יושב כי קורא  -. זמן ביום1-2 -יציאות

 דקות אולי יותר. לא כואב.  10ספר. יכול לקחת עד 
 מבנה: הצורה והצבע והמרקם לא סדיר לרוב יותר מחתיכה אחת או שתיים והרבה פעמים נמרח.

תסמינים: יש ריח לא יודע אם חריף כי לא נושם. יש גזים, אבל לא סדיר. תלוי באוכל. לפעמים יש ריח 
יציאה לפעמים נוטה לשלשול. לפעמים יש עצירות כשהוא מעשן ולא שותה  מאוד תלוי באוכל.  -חריף

ן לי סדר לא קורה הרבה. לפעמים יש מלאות, "קשה לי לדבר על עיכול כי אי -קפה. לפעמים אפטות
תמיד נראה לי שקשור". לפעמים בימים שאני מנגב הרבה יש דם וזה קצת שורף. חושב -בתזונה בכלל

  שקשור לזה שמנגב הרבה ופוצע את עצמו כי לא קורה בימים שלא צריך לנגב הרבה. 
 

 נשימה:
יוצאת פשוט  שנים כבר. צבע משתנה בדרך כלל ירוק בהיר, חוסמת את האף אוזניים. לרוב -נזלת כרונית

יש הרבה. יש ימים שאני יכול לקנח את האף כל היום ויש ימים שאני מקנח כמה פעמים וזהו נגמר והכל 
 סבבה. 

לפעמים. לאחרונה לא. פעם היה סינוסיטיס כרוני כשהיה צעיר. כבר כמה שנים שאין. מרגיש  -ליחה
 מתבטא בנשימה, גרון וערנות. -שמושפע מחילופי עונות

 
 

 ראש:
שבועות בערך. טמפורלי או קדמי. חד או עמום. עובר לבד. לפעמים שינה  3מים כאבי ראש, כל לפע

אוזניים סתומות לגמרי  -טובה מעבירה את זה. קפה גם יכול לעזור. קצת שקיות בעיניים. בעיות שמיעה
קורה לא יודע אם הבעיות שמיעה כי הוא מתופף או בגלל הלחות שם. לפעמים יש טיניטוס, לאחרונה 
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שניות. מדאיג אבל לא  30יותר. בשבוע האחרון קרה כמה פעמים שהיה ממש רועש באוזן ימין לאיזה 
 מפריע. קשקשים. 

 
 הפרשה ומין:

אני יכול לשתות כמויות אדירות של מים. לפעמים לא שם לב שצמא ואז כשמגיע למים יכול לשתות חצי 
כי יודע שצריך. אולי פעם ביום ירגיש צמא.  ליטר בלי להפסיק. לא מרגיש צמא במהלך היום. שותה

 מזכיר לעצמו לשתות. 
 צבע שתן: בין צהוב כהה ללבן תלוי בכמה שתה. לרוב יותר לבן. 

 
 שינה:

 תלונה עיקרית.
 

 אופי ומצב רוח:
רכבת הרים ריגשית. בעיקר נמוכים וסבבה. אין היי. מאוד מאוד מושפע משינה. חושב שיותר מאנשים 

אחרים. בתקופות שלא ישן טוב נכנס ממש לדיכאון. בתקופות שאני מאוד עסוק עם הקריירה שלי מרגיש 
ית ולא עסוק קצת יותר טוב. כשאני מאוד עסוק אבל לא ישן זה איכשהו מתקזז. יש שינוי במצב רוח. בב

 אני יכול ליפול לדיכאון יותר בקלות. 
הבעיה היא שאני לא כועס מספיק. חושב שצריך לכעוס יותר. לאפשר לעצמי לכעוס יותר. מקום -כעס

 שלא מחובר אליו. 
 לא בכה כבר שנים.

 בעיות שלא יודע בדיוק איך לפתור. בירוקרטיה.  -מרגיש חסר מנוחה. מתוסכל מהר
יש נטיה לזה אבל שומר שלא יקרה. לפעמים -ביותין, יותר כלפי עצמי. אובססביקורתי לסירוגי

קורה מהחדשות, כסף, שינוי אקלים מרגיש תמיד שלא עושה מספיק למען -אימפולסיבי. התקפי חרדה
 לא טוב. חוסר החלטיות וחוסר ביצוע. מידי פעם יש גלובוס היסטריקוס. -האנשים בחייו. זיכרון

 
 הרגלים:

קפה  2חואנה כמעט כל לילה, אוכל לא מסודר מבחינת שעות וסוג. מאוד אוהב פחמימות. מעשן מרי
 ביום.

 
 לשון:

 . יש סאב.UJ. קצת פפילות LJחיוור שוליים נפוחים. חריץ באמצע. סמנש, חיפוי צהבהב 
 

 דופק: 
 העמדות.  2מתגלגל, עודף מורגש במחמם עליון ב

 
 עקרונות: 8

 חסר, חום. פנימי, עודף+
 צי, לחות. חומרים:
 Liv, SP, Ht, Lu, St איברים:

 סינדרומים: 
 חום בלב.
 חסר בלב.

 חום ולחות בטחול.
 סטג צ'י בכבד.

 חסר צ'י בטחול.
 חום בקיבה.

 ליחה חמה בריאות.
 חסר צ'י בריאות.

 כבד פולש לטחול.
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חיזוק הלב וסילוק חום, חיזוק והתמרת לחות בטחול, פתיחת סטגנציה בכבד, חיזוק  עיקרון טיפולי:
 ריאות, הוצאת חום מחמם אמצעי. 

 
 המלצות להמשך:

 תזונה: המטופל קיבל המלצות תזונה לחיזוק הטחול והוצאת לחות.
 היגיינת שינה.

 ריצה או הליכות. -ספורט
 מדיטציה.
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 ח.ע.פ. מעקב טיפולים
 

 :4/5/17 -תאריך 1טיפול 
 דיווח מטופל: 

המטופל דיווח שמרגיש עייף וכבד. הכל מלא לחות. לא הצליח לישון בלילה והתקשה להתעורר ולהגיע 
 בזמן לטיפול. 

  בדיקות:
 , סאב.Htפפילות  MJחיוורת, שוליים נפוחים, סמנ"ש, חריץ  -לשון

 מהלך טיפול:
 מעבר רגליים. UB13, UB15, UB20, UB23 פוסטריורי: היכרות עם גב, פאלמינג, טאמבינג 

 ,טיפול חזה, ידיים מצונגה: לב, ריאות, הרבה רוטציות-ה: טחול, כיבה, כבדאנטריורי: רגליים מצונג
 ראש ופנים. ,צוואר
 Liv3, SP9, SP6, Lu5, Ht7, Ht8 An Mian, Yin Tangנק': 

נראה עייף וקצת בדיכאון, עיניים קצת נפוחות סביב הסינוסים. מתקשה לקום בסוף  המטופל:דיווח על 
 הטיפול.

 תזונה, ספורט.המלצות להמשך: 
 

 :11/5/17 -תאריך 2טיפול 
 דיווח מטופל:

מופיע הרבה לאחרונה שזה טוב אבל גורם לעוד יותר חוסר סדר בחייו, ישן אוכל וקם בשעות לא סדירות. 
 לעשות שינוי תזונתי. האחרונים היציאות מאוד דביקות. לא מצליח בימים 
  -בדיקות

 .Htשוקעת ב SPו Livקשה לכניסה ב  -בטן
 העמדות האמצעיות, חלש. 2מורגש עודף ב -דופק

 מהלך טיפול:
 כפות רגליים. UBרגליים , UB-13,15,20פוסטריורי: פאלמינג, מתיחות כניסה 

 לב. טיפול פנים. -ידיים קיו שיאצו, CV14ו CV12וארוך. כניסה לאנטריורי: טיפול בטן עמוק 
 Liv3, SP9, SP6, Ht9, An Mian: 'נק

 .נראה עייף, שקיות מתחת לעיניים, אנרגיות נמוכות. מתקשה לקום בסוף הטיפולדיווח על המטופל: 
 : תזונה וספורט, הפחתת עישונים.המלצות

 
 :18/5/17 -תאריך 3טיפול 

 דיווח מטופל:
עייף ועצבני כי לא ישן מספיק בלילה. ניגן הופעה שלא כל כך אהב ואז לא הצליח להירדם. לא משנה 

 הרגלי תזונה, לא רואה איך לעשות את זה עכשיו. קצת כואב הראש באזור הרקות.
 -בדיקות

 סמנ"ש, רחבה, רועדת. יש סאב. Htחיוורת, ח. צהבהב מחמם תחתון, פפילות  -לשון
 מהלך טיפול:

 כפות רגליים. UBמעבר רגליים  -UB 15,18,19,20כניסה,  UBפאלמינג טריורי: פוס
 טיפול בטן., ידיים מצונגה: פריקרד, אנטריורי: ראש פנים, צוואר

 התנתקות מהכפות רגליים., הרבה מתיחות תאילנדי. כבד, טחול רגליים:
 Yin Tang, Yang Ming, Pc6, SP6, SP9נק':

  Liv3+ LI4-חד לטרלי
 נראה עייף ומתוח באותו הזמן, נרגע במהלך הטיפול. ירד הכאב ראש.דיווח על המטופל: 
 הנחנו לזה הפעם.המלצות להמשך: 

 
 :24/5/17 -תאריך 4טיפול 
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 01:00יותר טוב, מרגיש יותר רגוע. כבר כמה ימים שישן טוב בלילה הולך לישון סביבות  דיווח מטופל:
ונותן לעצמו לישון כמה שצריך. נתן לו מוטיבציה והצליח לאכול קצת יותר מסודר, פחות שטויות. אז גם 

 הנשימה יותר טובה.
 בדיקות:

 מתגלגל. בעיקר מחמם אמצעי ועליון. קצת חלש. -דופק
 טיפול:מהלך 

 , גיאגי.UB-15,18,20,21כניסה  UBפאלמינג  פוסטריורי:
 .מעבר מהיר צוואר פנים, חזה קיו שיאצו, תידיים: קיו שיאצו: לב וריאו, בטן מצונגהאנטריורי: 

  טחול וקיבה מצונגה., רגליים: כבד תאילנדי
 Liv3, CV12, CV6, St40+ SP9חד לטרלי  Pc6 + SP4נק':

נראה שמתחזק, פחות שקיות בעיניים והסינוסים פחות נפוחים. קם יותר מהר בסוף דיווח על המטופל: 
 הטיפול.

גיינת יהפחתת פחמימות, שעות מסודרות, ארוחת בוקר. מדיטציה, ספורט, ה -תזונההמלצות להמשך: 
 שינה.

 
 :31/5/17 -תאריך 5טיפול 

 דיווח מטופל:
ישן טוב ביומיים אחרי הטיפול ואז שוב התהפך, גורם לתחושת כישלון, המוח נתקע בלופים של חוסר 

סיפוק עצמי. מצליח קצת יותר לשמור על תזונה אז יש פחות תחושה של עצירות והיציאה פחות דביקה. 
 מרגיש שיפור קל גם בשמיעה. ניסה לצאת להליכה והתייאש אחרי כמה דקות. 

 בדיקות:
 חיוורת, סמנ"ש, יש פחות ח. ממה שהיה, עדיין צהבהב, חריץ מחמם אמצעי, מעט פפילות לב.-לשון
 כבד וטחול -רך לב וכליות קשה -בטן

 מהלך טיפול:
 UB-15,18,20,21טריורי: גב פאלמינג ספו

 ידיים קיו: לב, ריאות., אנטריורי: פנים, צוואר, חזה
  יבה.ק: כבד, טחול, מצונגה, רגליים: מתיחות תאילנדי

 An Mian, Yin Tang, CV17, SP9+St40, Ht7, Ht8, Liv3נק': 
 נראה עייף מאוד ומתוסכל. דיווח על המטופל:
 להמשיך עם מה שמצליח ולנסות לעשן יום כן יום לא.המלצות להמשך: 

 
 :7/6/17 -תאריך 6טיפול 

צוואר תפוס בצורה אקוטית, חושב שזה מהמאוורר. כואב להסתכל לצדדים. קרה   דיווח מטופל:
 שלשום, הפריע לישון בלילה.

 UB, GBנראה תפוס על  -בדיקות
 מהלך טיפול:

 .GBמנח צד, התחלה בכפות רגליים עליה בהדרגה לצוואר. עבודה על 
 כתפיים.להרבה רוטציות 

 סיום טיפול טווינה בישיבה.
 GB34, TW5, SI3נק': 

 הגיב יפה לטיפול, בסופו יכול היה לסובב את הראש.דיווח על המטופל: 
 

 :15/6/17 -תאריך 7טיפול 
הצוואר מרגיש טוב. מנסה לא לעשן כל יום, לפעמים זה בסדר לפעמים לא מצליח לישון  דיווח מטופל:

ויותר קשות להוצאה. בלי, בימים שלא נרדם נכנס לדיכאון. בימים שלא מעשן היציאות פחות דביקות 
 מקפיד על ארוחת בוקר, מתקשה לא לאכול מאוחר בלילה, במיוחד אם אחרי הופעה.

 סמנ"ש, חריץ מחמם אמצעי ח. דק מעט צהוב חמם אמצעי ותחתון, פפילות מחמם עליון. -ל -בדיקות
 מהלך טיפול: 

 .הרבה עבודה על כפות רגליים UB- 15,18,20 כניסה  UBפוסטריורי: פאלמינג 
 טיפול בטן תאילנדי., טיפול חזה, פריקרד הרבה עבודה על כפות ידייםאנטריורי: קיו שיאצו: לב ו
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 רגליים: מצונגה: קיבה וטחול.
 Ht8, Ht7, Pc6+SP4, Tai Yin, An Mian, St36נק': 

נראה שיש שיפור למרות שהוא לא נראה משוכנע. בטן יותר נעימה למגע, פנים יותר דיווח על המטופל: 
 חיוניים. הימים ללא עישון עושים טוב.

 ספורט ומדיטציה במיוחד בימים שבוחר לא לעשן בהם. המלצות להמשך:
 

 :22/6/17-תאריך 8טיפול 
ימים, לוקח זמן להירדם אבל פחות מלפני וקצת  5יכול להגיד שיש שיפור, לא עישן כבר  דיווח מטופל:

פחות שונא את עצמו על זה. מרגיש יותר ערני בבוקר ובמהלך היום. יש קצת נפילה בצהריים אבל 
 מתאושש מזה.

 רץ פעם אחת השבוע.
  -בדיקות

 מם אמצעי תחתון.סמנ"ש, רחבה, פפילות מחמם עליון. מעט ח. צהבהב מח -לשון
 מתגלגל.  -דופק

 מהלך טיפול: 
 בטן עמוק. , מצונגה -ידיים: פריקרד, פנים, צוואר, חזה מהיר

 טחול, כבד, קיבה. -רגליים: מצונגה
 Liv3,St40+SP9, St36, CV12, CV6, Pc6נק': 

 .דיווח על המטופל: פנים פחות חיוורות, יותר חיוני, קם בקלילות בסוף הטיפול
 ספורט ותזונה.המלצות להמשך: 

 
 :29/6/17-תאריך 9טיפול 

ישן טוב רוב השבוע. הצליח לשמור על תזונה חלק מהימים. רץ פעמיים. היציאות עדיין  דיווח המטופל:
דביקות אבל פחות. יש פחות מאמץ בהוצאה. עישן כמה פעמים במהלך השבוע אבל הצליח לעצור בזמן 

 ולא לעשן עד גמירות מוחלטת. 
 -בדיקות

 מתגלגל -דופק
 .סמנ"ש, רחבה, פפילות מחמם עליון, מעט סאב, ח. מחמם אמצעי תחתון -לשון
 קצת קשה בכבד.  -בטן

 מהלך טיפול:
 UB-15,18,20,21כניסה  UBפאלמינג גב,  פוסטריורי:
 קיו שיאצו: פריקרד. -ידיים, חזה ובטן מלא, מהיר -פנים צוואראנטריורי: 

 טחול, כבד, קיבה.רגליים: מצונגה: 
  Pc6+SP4,  Liv3, CV12, CV6, St36 נק': 

התחלה. מתמסר בקלות קם החיוני, קצת נפוח סביב העיניים אך הרבה פחות מדיווח עלה מטופל: 
 בקלילות.

 לא להחזיק מריחואנה בבית שלא יתפתה, להמשיך להקפיד על תזונה וספורט. המלצות להמשך:
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 ח.ע.פ סיכום טיפולים

 
 , רווק, הגיע בתלונה על קושי בהירדמות ושינה לא מספקת. באיכות בינונית. 30מטופל בן 

ל  4מתקשה להירדם בלי לעשן מריחואנה עקב מחשבות טורדניות בעלות אופי מדאיג ומדכא. ישן בין 
 שעות בלילה. שעות משתנות. קשור לאורך חיים חסר סדר מכיוון שמוסיקאי במקצועו. 12

ביום אך עם אופי משתנה. בין קשה למתפזרת. יש  1-2עיכול מאוד לא סדירה. בין יציאה מע'  -עיכול
 קושי בהוצאה. משתנה בהקשר לתזונה. לפעמים יש ריח וגזים.

 נזלת כרונית הרבה שנים בין צהבהב לירוק. ליחה שחוסמת את האף והאוזניים. -נשימה
תנה. שקיות מתחת לעיניים. אוזניים כאבי ראש טמפורלים אחת לכמה שבועות בעוצמה מש -ראש

 קצת פוגע בשמיעה. מידי פעם יש טיניטוס. -סתומות מאז הילדות
 "רכבת הרים ריגשית" הרבה נפילות מצב רוח עד לדיכאון. קושי בהחלטיות וביצוע. -אופי ומצב רוח

 2ב פחמימות. מעשן מריחואנה כל לילה עד שנגמר ונרדם. אין סדר בתזונה או שינה. מאוד אוה -הרגלים
 קפה ביום.

 
 אבחנה סינית:

חום בלב, חסר בלב, חום ולחות בטחול, סטג' בכבד, חסר צי בטחול, חום בקיבה, ליחה חמה בריאות, 
 חסר צ'י בטחול, כבד פולש לטחול. 

 
חיזוק הלב והוצאת חום, חיזוק והתמרת לחות בטחול, פתיחת סטגנציה בכבד, חיזוק  עיקרון טיפולי:

 את חום מחמם אמצעי. ריאות, הוצ
 
הטיפולים עקבו אחר אבחנה סינית בעיקר ע"י טיפול במחמם אמצעי, כבד ולב/ פריקרד. עם נק' להרגעה, 

התמרת ליחה והנעה. בנוסף ניתנו המלצות תזונה לחיזוק הטחול והפחתת לחות/ליחה בדגש עם אוכל 
 פחות מחמם.
 An Mian, Yin Tang, Liv3, SP6, SP9, Pc6, Ht7, UB15,18,20,21נק' עיקריות: 

 
 תוצאות הטיפול:

 שיפור ביכולת המטופל להירדם ללא עזרים. .1
 שינוי אורח חיים בנוגע לתזונה, עישון מריחואנה וספורט. .2
 .הייתה הקלה במערכת העיכול ושיפור אופי היציאות .3
 .חלה הקלה בנשימה .4

 
 המלצות להמשך:

 להמשיך עם השינוי התזונתי. .1
 לעבור לפעיות אירובית יותר כמו ריצה. עד שיתחזק ואז -יוגה .2
 היגיינת שינה. .3
 עישון.הפחתת  .4
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 לליסיכום טיפולים כ

 אשר סבלו מאינסומניה. 25-30מטופלים בטווח גילאים  3במסגרת עבודה זו טופלו 
 ע.ים כל אחד בתדירות של פעם בשבוטיפול 10 המטופלים טופלו למשך 

נמיקושי ומצונאגה, קיו שיאצו, טווינא, תאילנדי, כוסות רוח, מגנטים, טכניקות העבודה: שיאצו ע"פ 
 המלצות תזונה ואורח חיים. 

 
בכל הטיפולים הושם דגש על שינוי באורח חיים והחזרת המושכות לידיי המטופל, בדגש על הרגלי שינה, 

 תזונה וספורט.

בלב או בכבד(, עיקר העבודה ניתן היה לראות שהאבחנה הסינית כללה אצל כל המטופלים חסר דם )
, כמובן עם An Mian, Liv 3, Ht 7,3 Pc 6, SP 6וכן על נקודות  -   -Ht, Liv, Kidהושם על מרידאני 

 דגש לכל מטופל על פי האבחנה.
 

היה קשר ברור בין מצב השינה לבין המצב הנפשי והמנטאלי, כאשר בוצע שינוי מסוים באורח חיים, חל 
 וכן במהלך השינה. שינוי בתחושת המטופל

כמו כן, כל המטופלים אכלו תזונה לא מאוזנת, אשר השינוי שלה השפיע לא רק על תחושת המטופל 
 ומערכת העיכול אלא גם על הפרעת השינה.

תוצאות הטיפולים היו טובות בעיקרן, כל המטופלים חשו בשינוי בשינה והם הרגישו שיש להם שליטה 
 חה ויעד.עליה, מה שהקנה להם תחושת הצל

לטעמנו במידה והיו עוד טיפולים התוצאות היו טובות אף יותר, כאשר יש צורך בשינוי הרגלים וכן חיזוק 
 דם לעיתים נזדקק ביותר זמן. 
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 סיכום העבודה

 , לעומתם,כרבע מהאוכלוסייה סובלת בשלב זה או אחר בחייה מהפרעות שינה
 סובלים מנדודי שינה המוגדרים ככרוניים, אשר יכולים להופיע בכל גיל.מהאוכלוסייה  10%-15%  -כ

ישנם מבוגרים רבים אשר צורכים טיפול תרופתי, נפשי או רפואי. נדודי השינה יכולים להיות משניים 
 לבעיה גופנית או נפשית. 

עה )כמו כלומר שאין סיבה מוקדמת לתופ –מן המקרים מדובר בנדודי שינה ראשוניים  10%-20% -ב
 (8תרופות לדוגמא(, והבעיה תהיה בעיקרה נפשית. )

 הפרעת שינה מוגדרת בתחושת המטופל או תלונה,
על שינה בלתי מספקת/ באיכות נמוכה שמתרחשת לפחות שלושה לילות בשבוע, ומלווה במצוקה או 

 בירידה בתפקוד במשך היום בשל:
יקיצה מוקדמת לפני , בקושי לחזור ולהירדם יקיצה או יקיצות במהלך השינה המלוות, קושי הירדמות

 (4. )שינה שטחית שאינה מספקת מנוחה, הזריחה
 

 (1בהפרעת שינה מבחינת הרפואה המערבית מתחלק בין התנהגותי קוגניטיבי לבין תרופתי. ) הטיפול 

בתור האספקט היאנגי ביותר מבין שלושת  Shenבמבט על השינה ברפואה סינית, מדובר בעיקר על ה
 (6)  אשר נמצא בקצה הייני של הסקאלה.  Jingלעומת ה צפיפויות הצ'י, 

 מיוחסים התפקודים המנטליים הגבוהים שלנו, תפקודים אינטלקטואלים ורוחניים.  Shenל
והלב מכהן כקיסר הדם,   -שוכנת בדם  אנו יכולים להרגיש ולתקשר עם העולם, מכיוון שהיא  בעזרתה 

תפקודים  –אשר מתבטאת בשינוים בהכרה ובתפיסה  Shenפרעה של ההקשר ביניהם מסביר את הה
 אשר מיוחסים ללב.

, אחרת היא  Jingאו ה Yin, הטהורה מבין שלושת האוצרות, מעוגנת אל הלב בעזרת הדם הShenה
 עלולה "לצוף", לאבד את העיגון שלה ולצאת מאיזון, כתוצאה מכך נראה בעיות רגשיות, וכן אינסומניה.

 
 אינסומניה קשורה לחוסר איזון בתפקוד הלב, הטחול, הכבד והכליות. מכאן ש

 (2וגורמים לאינסומניה. ) Shenמתח, חרדות, דיכאון, ועבודה מתישה פוגעים באיברים, בדם וב

סיפורי מקרה של אינסומניה, אשר הציגו בעיקרם מטופלים עם חסר דם בלב  3בעבודת מחקר זו הוצגו 
 ספים כמו סטגנציה בכבד או חולשת כליות.או בכבד וכן תסמינים נו

בתום עשרה טיפולים לכל מטופל ניתן היה לראות תחילה של הטבה בסימפטומים, ניתנו למטופלים 
יינת שינה( וכן תרגילי נשימה לצורך שינוי גימספר המלצות על תזונה נכונה, אורח חיים )עישון, ה

 מול בעיית השינה.  נהלותתבה

 באופן מובהק את ההבדל בשינת המטופל כאשר עקב אחרי ההמלצות וכאשר לא.ניתן היה לראות 

קבי, מאחר ומדובר בצורך בשינוי באורח חיים וכן בחיזוק דם, יש צורך יכמו כן, השיפור היה קטן ולא ע
 בהמשך טיפול ארוך יותר, וכן בנכונות לשינוי מצד המטופל.
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 מקורות

 -השינה אתר ויקיפדיה, פיזיולגיית- 1
 .21/3/17  שינה -ויקיפדיה 

 
2- The Foundations of Chinese Medicine - by Giovanni Maciocia CAc(Nanjing). 

 
 של מכון ויצמן למדע "כמה זמן יכול לשרוד אדם ללא שינה? שלומי" מכון דוידסון , הזרוע החינכיית -3

 .20/7/17 מכון דוידסון - כמה זמן יכול לשרוד אדם ללא שינה כלל? 
 

 פיזיולוגיה של השינה, ומרכזי שינה, עירות וחלימה במח. מרצה פרופסור כיורא פילר e-mediaאתר -4
 .23/3/17 פיזיולוגיה של השינה ומרכזי שינה, עירות וחלימה במח

 

 נדודי שינה. יוצרת הערך ד"ר רחל דהן -ויקירפואה -5
 .Insomnia 21/3/17נדודי שינה  -ויקירפואה 

 
  INSOMNIA הפרעות שינה  -אינסומניה   - 6

 .31/3/17 אנרצ'י
 

7- Principles for Insomnia     
 nong-shen 31/3/17. 

 
 .20/7/17הטיפול באינסומניה למטפלי טווינא ושיאצו מתקדמים  תמורותאתר  -8
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