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 תקציר

המעי הרגיז בדרגות  עבודה זו בודקת את השפעת טיפולי השיאצו על מטופלות המאובחנות והסובלות מתסמונת

. העבודה כוללת במכללת " תמורות" שנתי בשיאצו -שונות והיא חלק מעבודת סיכום של סטודנטים במסלול התלת

רקע רפואי מערבי על התסמונת, רקע על התסמונת מנקודת ריאות של הרפואה הסינית, ולאחר מכן חלק מעשי הכולל 

טיפולי שיאצו וטופלו בהתאם לאבחנה הסינית  10בסדרה של שלושה סיפורי מקרה של שלוש מטופלות שהשתתפו 

פולים יאליה הגיעו המטפלים. בסיום כל סדרת טיפולים ישנו סיכום של התנהלות הטיפולים המביא את עיקרי הט

. בסיום העבודה מובא סיכום כל שלושת סדרות הטיפולים המביא תוהשינויים שנצפו ודווחו על ידי המטפל והמטופל

ות המשותפות לכל המטופלות. את המגמ  

תסמונת המעי הרגיז הינה מחלה תפקודית של מערכת העיכול אשר לא נמצא לה גורם ברור. שכיחותה בקרב נשים 

גדולה פי שניים עד שלושה מגברים, וכוללת לרוב רגישות מוגברת של מערכת העיכול הבאה לידי ביטוי בשינויים 

ה לרוב בכאבי בטן והרגשת אי נוחות. תכופים באופי ותדירות היציאות ומלוו  

ברפואה הסינית משויכת המחלה לפגיעה בתפקידו של הכבד כאחראי על זרימת צ'י חלקה בגוף ובסטגנציה בו יחד עם 

חולשה של מערכת העיכול המאפשרת לו לפלוש אליה ולפגוע בה. הגורמים לפגיעה בכבד יכולים להיות קשורים 

, סטרס, לחץ ועוד. בתזונה, העדר פעילות גופנית  

שתי הגישות הנ"ל רואות חשיבות רבה באורח החיים כדרך מרכזית בטיפול בתסמונת ושמות דגש רב על תזונה, 

פריסת הארוחות לאורח כל היום בכמויות קטנות, פעילות גופנית סדירה ושמירה על מצב נפשי תקין. בנוסף, רואה 

רפא ודיקור כדרך אפקטיבית לטיפול. הרפואה הסינית בטיפולי המגע והשימוש בצמחי מ  

כל המטופלות שהשתתפו בעבודה מאובחנות כסובלות מתסמונת המעי הרגיז על ידי הרפואה המערבית. כל 

טיפולי שיאצו בהתאם לאבחנה אליה הגיע המטפל. כל המטופלות דיווחו על  10המטופלות עברו תשאול וסדרה של 

הקלה בכאבי הבטן, ירידה בתדירות ואופי היציאות ושיפור משמעותי בהם הקלה משמעותית בתסמינים מהן סבלו 

 באיכות החיים. בנוסף, קיבלו המטופלות הצעות לשינויים תזונתיים והקפדה על פעילות גופנית סדירה. 

לאחר סיכום עיקרי הטיפולים בעבודה זו ולמרות שהמדגם בעבודה זו אינו מהוה מדגם סטטיסטי מייצג, מצאנו 

שטיפולי שיאצו סדירים במטופלות הסובלות מתסמונת המעי הרגיז בשילוב המלצות תזונה ופעילות גופנית, נמצאו 

המטופלות.   יעילים והביאו להקלה משמעותית בתסמיני המחלה ולשיפור באיכות חיי  

 

 

 

 

 

 

 

 



 מבוא

המערבית מוערכת  באוכלוסייהתסמונת המעי הרגיז/ רגיש,  הינה מחלה תפקודית של מערכת העיכול אשר שכיחותה 

. הלוקים בתסמונת סובלים בעיקר מכאבי בטן ושינויים ביציאות כגון שלשולים, עצירויות ויציאות אחוזים 20 -10 -ב

יתכנו גם יציאות ריריות, דחיפות במתן צואה, נפיחות בבטן וכאבים. עוצמתם של שאינן סדירות. בנוסף לאלה, 

התסמינים משתנה מאדם לאדם ויכולה לנוע בין תסמינים קלים מאוד שכמעט ואינם משפיעים על אורח החיים, לבין 

 תסמינים קשים הפוגעים מאוד באיכות החיים.

להיות הפרעה בתנועתיות המעי )עודף או חוסר תנועתיות(, על פי הרפואה המערבית, הגורמים לתסמונת יכולים 

סיבות פסיכוסוציאליות כגון חרדה, דיכאון וכו', חוסר איזון הורמונלי או סוגי מזונות שונים. אבחון התסמונת 

מסתמך בעיקר על דיווחי המטופל ועל חוסר ממצאים משמעותיים בבדיקות שונות כמו ספירת דם, בדיקת פעילות 

תריס, בדיקות צואה ועוד. לאחר האבחנה ינתן טיפול לפי שיקולו של הרופא שיכול לכלול שינויים תזונתיים, בלוטת ה

 הקפדה על זמני ארוחות קבועים ובמקרים מסויימים אף טיפול תרופתי. 

איזון  ברפואה הסינית, תסמונת המעי הרגיז יכולה להיות ביטוי לפתולוגיות שונות הקשורות לאיברים שונים ולחוסר

בהם וביניהם, בין אם ישנה מעורבות של איבר אחד או של כמה. האיבר המרכזי המעורב בתסמונת  הוא הכבד אשר 

אינו נמצא באיזון, ויחד עם חולשה של איברים אחרים )טחול, קיבה וכו'( וגורמים חיצוניים )תזונה לדוגמא( יכולים 

הסינית יכול לשלב בין התחומים השונים כמו דיקור, מגע  לגרום לתופעות שתוארו קודם. הטיפול על פי הרפואה

 וצמחים, ולכלול גם המלצות תזונתיות ושינוי אורח חיים על מנת להחזיר את הגוף לאיזון.

ם לבחון את השפעת טיפול השיאצו על מטופלים שאובחנו על ידי הרפואה המערבית כסובלים יבעבודה זו אנו מעוניינ

בודה כוללת רקע רפואי מערבי, כולל אפיון התסמונת, התסמינים המלווים, הסיבות מתסמונת המעי הרגיז. הע

האפשריות הגורמות לה ודרכי הטיפול המקובלות. בנוסף, תכלול העבודה גם רקע מהרפואה הסינית לתסמונת, 

דה כוללת גם הגורמים האפשריים להופעתה ודרכי הטיפול השונות, בדגש על טיפולי המגע בכלל והשיאצו בפרט. העבו

 תשעברו תשאול מקיף ונקבעה לכל אח טיפולים, לאחר 10סדרת טיפולים בת  ותו שלוש מטופלחלק מעשי בו יעבר

אבחנה ואסטרטגיה טיפולית ספציפית על פי הרפואה הסינית. בסיום העבודה נציג את תוצאות כל אחת מסדרות  ןמה

יפול למציאת מגמות דומות או שוני ביניהן. הטיפולים ונערוך דיון וסיכום שיכלול את כל סדרות הט  

נובעת מהכרות אישית עם וטווינה במכללת "תמורות" הבחירה בנושא זה לעבודה המסכמת של מסלול השיאצו 

אנשים הסובלים מתסמונת המעי הרגיז ומתוך הבנה עד כמה היא יכולה להשפיע על חיי היומיום. בנוסף, יכולתה 

לתסמונת מחזקת את הרצון שלנו לבדוק דרכים נוספות  מיםלתת מענה וטיפול הול ואה המערביתהמוגבלת של הרפ

 להתמודדות ולשיפור איכות החיים של הסובלים ממנה.



 רקע רפואי מערבי

( היא מחלה תפקודית של מערכת העיכול אשר נכון Irritable Bowel Syndrome) -IBSתסמונת המעי הרגיז/ רגיש 

אורגני )אין סימנים לקיום דלקת במעיים או הסברים נוספים הניתנים להוכחה באמצאות להיום אין לה הסבר 

בדיקות שונות(. הסובלים ממנה מדווחים על כאבי בטן כרוניים, מלאות וחוסר נוחות בבטן ושינויים בהרגלי 

ר של המעי היציאות. כאמור, המנגנון של התסמונת עדיין לא ברור אך ככל הנראה המרכיב של תחושתיות ית

(Hypersensitivity Visceralהינו מרכזי ביותר ) (1) אחוזים  20 -10. ההערכות להיקף הסובלים מהתסמונת נעות בין

ם מדווחים על הופעת התסמין ילמטופושכיחותה גבוהה פי שתיים או שלוש אצל נשים. מרבית ה מהאוכלוסייה

משתנים מאדם לאדם ויכולים להיות קלים מאוד עם השפעה . התסמינים, עוצמתם ותדירותם (2) 45הראשון עד גיל 

מינימלית על איכות החיים אך יכולים גם להופיע בעוצמה גבוהה ובתדירות תכופה שיכולה לפגוע באורחי החיים 

 .יכותםובא

 אבחנה:

חוזרים ונשנים . הקריטריונים כוללים כאבי בטן (3, 2) ( לאבחנת התסמונתROME IIהוצעו קריטריונים ) 2006בשנת 

או חוסר נוחות בטנית הנמשכת לפחות שלושה ימים בחודש במשך שלושת החודשים האחרונים לפחות ואשר עונים 

 על לפחות שניים משלושת המאפיינים הבאים:

 מוקלים לאחר יציאה. .1

 מופיעים בהקשר לשינוי בתכיפות היציאה. .2

 מופיעים בהקשר לשינוי בצורת היציאה. .3

 מכים באבחנה יכולים לכלול:תסמינים אחרים התו

 תדירות יציאות שאינה תקינה )יותר משלוש יציאות ביום או פחות משלוש יציאות בשבוע(. .1

 צורת צואה שאינה תקינה )גושית וקשה או מימית(. .2

 תהליך התרוקנות שאינו תקין )מאמץ חריג או תחושה של התרוקנות לא מלאה(. .3

 יציאה המלווה בריר. .4

 ומלאות בבטן.תחושה של נפיחות  .5

 תסמנים נוספים יכולים להיות גם צרבות, כאבים בחזה, עייפות חרדה ודיכאון.

ישנן מספר מחלות שיכולות לגרום לתסמינים דומים לאלה המוצגים לעיל ולכן כחלק מתהליך אבחנת התסמונת יש 

נים המרכיבים את הגלוטן(, לשלול אותן על ידי בדיקות מתאימות. מחלות אלה יכולות להיות צליאק )רגישות לחלבו

 . (2) רגישות לפרוקטוז )סוכר פירות(, זיהומים פרזיטיים, מחלות מעי דלקתיות ועוד

 

 הגורמים למחלה:

קיימים מספר מנגנונים הגורמים לתסמונת אשר משפיעים בשילוב, ויכול להיות שוני בגורם הדומיננטי אצל מטופלים 

 שונים שיהווה את הטריגר להתפתחות התסמונת. 

מחקרים שונים הראו שינוי בקשר העצבי וההורמונלי המקשר בין המוח למערכת העיכול ובין מערכת העיכול למוח. 

י העצבי וההורמונלי יכולים להיות גנטיים, סביבתיים, גורמים משניים לזיהומים במערכת העיכול או הגורמים לשינו

 גורמים פסיכוסוציאליים. בין המנגנונים הבולטים ביותר:

מחקרים שונים העלו שאצל הסובלים מהתסמונת ישנה הפרעה תנועתית במעי  :הפרעה בתנועתיות המעי .1

הדק והגס. תנועתיות יתר יכולה לגרום לשלשול כתסמין הבולט בעוד שתנועתיות מופחתת יכולה לגרום 

 לעצירות כתסמין המרכזי. 



המשודר גם אצל חלק מהלוקים בתסמונת קיים סף נמוך לתחושת כאב  עליה בתחושת הכאב הסוביקטיבית: .2

בנוכחות של לחץ ונפח של תוכן נמוך יחסית של המעי, אשר אצל אדם בריא לא יגרום לתחושת כאב. 

התמלאות של חלקים שונים במעי בכמויות קטנות יחסית שיגרום ללחץ נמוך יחסית עלול לגרום להופעת 

 כאב ולרצון להתרוקן לעיתים תכופות. 

צית הסובלים מתסמונת המעי הרגיז שפונים לטיפול רפואי, נמצא שיותר ממח סיבות פסיכוסוציאליות: .3

מצא שבעיות פסיכולוגיות יכולות להשפיע, בין היתר, גם על תגובת נסובלים מבעיות דיכאון או חרדה, ו

 החולה לכאב.

היא תופעה של התפתחות התסמונת לאחר ארוע זיהומי  nfectious IBSI-Post זיהומים במערכת העיכול: .4

קשורה במשך  IBSיכול. תופעה זו נפוצה יותר אצל נשים צעירות כאשר גורמי הסיכון לפתח של מערכת הע

 הארוע עצמו, מידת הרעילות של הגורם הזיהומי, עישון וגורמים נוספים.

 תסמינים קליניים:

 תסמונת המעי הרגיז הינה בעיה כרונית. לרוב, התסמינים יתחילו בשנות העשרה ועד סוף שנות העשרים. משך

שלושה חודשים לפחות. כאמור, האבחנה נעשית לאחר הערכת התסמינים שפורטו קודם  -התסמינים לפני האבחון

. החולים סובלים, בדרך כלל, מכאבים עוויתיים בבטן התחתונה המוקלים לאחר (2, 1) ולאחר שלילת בעיות אורגניות

שעתיים לאחר האוכל. מרבית  -נפשיים ובשעה התרוקנות ומנפיחויות בטניות. הכאבים מוחמרים בנוכחות לחץ ומתח

המטופלים לא מדווחים על כאבים בלילה. החולים סובלים משילשולים או עצירויות ולעיתים גם משתי הבעיות  יחד 

 לסירוגין. חולים רבים מדווחים על יציאה קשה בבוקר ולאחרי יציאות רכות יותר המלוות בהפרשה רירית. 

 דרכי טיפול:

נויים בהרגלי התזונה. חלק גדול מתהליך בניית התפריט המתאים שייש לבחון עם איש מקצוע  תי:טיפול תזונ .1

בנוי על ניסוי וטעייה עד בנייה של תפריט שמפחית את התסמינים ושמירה עליו באדיקות. נמצא שקושי 

ים ולכן בספיגת לקטוז )הקיים במוצרים חלב( וסורביטול )ממתיק מלאכותי( מחזקים את הופעת התסמינ

מומלץ להמנע מהם על מנת לבחון האם ישנה הקלה. בנוסף, מומלץ להקטין צריכת מזונות הידועים כגורמים 

לגזים כמו שעועית, כרוב, בצל טרי, תמרים, צימוקים, בירה ועוד. תזונאים רבים ממליצים על תזונה עשירה 

לגרום לשלשולים, ולכן יש למצוא את המינון הנכון  יםבסיבים תזונתיים היעילים במניעת עצירויות אך עלול

 לכל מטופל. המלצה נוספת היא ריבוי בשתיית מים והמנעות מקפאין וממשקאות מוגזים. 

 שינוי בהרגלי החיים: .2

 א. רצוי מאוד להקפיד על ארוחות מסודרות וקבועות. ארוחות קטנות ומרובות יכולות לסייע בשלשולים.

 דירה יכולה לסייע בפעילות המעיים ולהקלה על מתח נפשי. ב. פעילות ספורטיבית ס

 ג. יש להמנע, ככל הניתן, ממצבי מתח ולחץ נפשיים ואם אלה קיימים לטפל בהם.

הטיפול התרופתי יגיע רק לאחר שהמלצות אחרות לא נמצאו יעילות. הטיפול התרופתי שונה  טיפול תרופתי: .3

ל עוויתות ינתנו תרופות נוגדות התכווצויות בסמוך מאדם לאדם בהתאם לתסמיני המחלה. במקרים ש

למועד הארוחה. במקרים של שלשולים/ עצירויות ינתנו תרופות נוגדות שלשול או תוספי סיבים תזונתיים 

ותרופות משלשלות בהתאמה. כאשר המטופל סובל מדיכאונות או חרדות ישקל גם טיפול תרופתי מתאים 

 להקלה על תסמינים אלה. 

 

 



 סינירפואי רקע 

תסמונת המעי הרגיז מתוארת על ידי הרפואה הסינית כמצב משולב של עודף וחוסר בו הכבד פולש לטחול ולקיבה. 

נדרומים, ביניהם סטגנציה של צ'י הכבד, חולשה של הטחול ידיסהרמוניה זו יכולה להיות תוצאה של מספר ס

(,לכבד TCMוד. על פי הרפואה הסינית המסורתית )עי )מערכת העיכול(, חסר יאנג ועצמהאוהקיבה, לחות במחמם 

(Liverמספר תפקידים מרכזיים ) (7, 4): 

זרימה חלקה של צ'י בגוף היא אחד מתפקידיו המרכזיים של הכבד.  אחראי על זרימה חלקה של צ'י בגוף: .1

בתפקיד זה והדבר יכול להוביל, בשילוב פתולוגיות נוספות  הכאשר ישנה פתולוגיה בכבד, תתכן פגיע

דבר  ,לבלב ובקיבה -תפגע באיברים שונים ובתפקודם כמו בטחולשרוחבית  להשפעה אחרים,באיברים 

גם מבחינה רגשית ולגרום לדיכאון,  השפיעשיגרום לבעיות במערכת העיכול. סטגנציה של צ'י הכבד יכולה ל

 תקיעות רגשית ומחשבתית, מועקה, עצב ועוד. 

חה. פגיעה בתפקוד הכבד נואחראי על ויסות זרימת הדם בגוף ועל אחסונו וטיהורו בזמן מ מאחסן את הדם: .2

 יכול לגרום לרעילות בדם ואף למצב של חסר דם. 

מחזור האשה ובווסת, בכאבי מחזור בחשוב קח תפקיד , ולכן לואחראי על הגניטליה ואברי מין חיצוניים .3

(PMS .ועוד ) 

אחראי על הזנה של הגידים והרצועות בגוף. פגיעה בתפקוד זה יכולה לגרום  שולט על גידים ורצועות: .4

 לפתולוגיות שונות בגידי הגוף, רעידות פרכוסים ועוד. 

)המשך של הגידים, לפי הסינים( ולכן פתולוגיות בכבד יכולות לבוא לידי ביטוי  בציפורניים אמתבטהכבד  .5

 פורניים )שבירות, סדוקות, עכורות ועוד(.יבמצב הצ

 על העיניים ועל הראיה. להשפיעולכן פתולוגיות שונות בו יכולות  הכבד נפתח לעיניים .6

ישירה עלי השפעה בה. רגשות אלה הם רמור והדחקי, כמו גם רגשי תסכול, מהרגש המיוחס לכבד הוא הכעס .7

 על הכבד ויכולים לפגוע בתפקודו. 

 

 כאבי בטן

בחן את האטיולוגיות מכיון שכאבי הבטן והיציאות הם מהסימנים המרכזיים בתסמונת המעי הרגיז, חשוב לא

  (:8, 7) האפשריות להם

הקור, במהותו, מכווץ ותוקע טיים והן במצבים כרוניים. והוא תופעה שכיחה הן במצבים אק הקור :קור .1

ויכול לגרום לסטגנציה שתוביל לכאב. קור חיצוני יכול להגיע כתוצאה מחשיפת הגוף לקור קיצוני או 

רוח או לחות. כאב של קור יוטב בחימום אך אם לא מטופל  םזונה קרה ומקררת ולעיתים יופיע עכתוצאה מת

של חסר יאנג בטחול או בכליות, אבל יכול להיות גם עלול להתקע ולהתחמם. קור פנימי יכול להיות תוצאה 

 בולטים יותר הכאב יוקל בלחץ וחימום. ני החסרמיכתוצאה של תזונה קרה, מחלות כרוניות, גיל ועוד. אם ס

 יוקל בחום ויוחמר בלחץ. במידה וסימני העודף בולטים יותר הכאב יהיה חזק יותר,

)שומן, אלכוהול וכו'(  מחממת חשיפת הגוף לחום, תזונהמקור חיצוני כמו מיכול להגיע  החום חום:

או קור שחדר לגוף, נתקע והתחמם. חום במערכת בעיכול יתבטא לרוב בעצירות וכאבים. אם לחות 

מעורבת גם כן היא לרוב תתמקם במעיים וברחם. אם החום קיים במחמם התחתון הוא יכול להיות 

 פורמציה ומחמירה את הלחות. סהפוגעת בטרנ תוצאה של חסר יין או סטגנציה של צ'י הכבד

רגשות אלה : סטגנציה של צ'י הכבד יכולה להגרם מרגשות כעס, תסכול והדחקה. כאשר נוכחות של רגשות .2

לגרום להתכווצות השרירים החלקים במערכת העיכול ולפגוע בתנועתיות  יםעלול םקיימת לעיתים קרובות ה



לה לגרום לתקיעה של צ'י וליצירת חום וכתוצאה מכך לפגיעה בתפקודי כויולהגביר את הכאב. פגיעה זו 

 הטחול וליצירת לחות. 

במצב אקוטי, נגרם לרוב כתוצאה מטראומה או כירורגיה. במצבים כרוניים, קשור בדרך  :סטגנציה של דם .3

פגיעה בנוזלי כלל לחסר צ'י וסטגנציה, לחות או חסר יין. גם במצבים של חום תתכן סטגנציית דם כתוצאה מ

 הדם והפיכתו לצמיגי.

חיצוניים לגוף. מזונות ותבלינים  פתוגנייםלים להשפיע על חדירות וכיהמזון, כמותו ואיכותו  אופי :תזונה .4

 בעלי אנרגטיקה מסויימת יכולים, לאורך זמן, לפגוע באיברים השונים ובתפקודם. 

 

 אבחנה מבדלת

הרגיז כמצב משולב של חסר ועודף באיברים שונים ולכן חשוב להכיר כאמור, הרפואה הסינית רואה בתסמונת המעי 

 נדרומים השונים של האיברים שיכולים להיות מעורבים בה: יאת הס

 : Liver Qi Stagnation (4)צ'י הכבד  סטגנציה של .1

 רמור, לחץ ומתח, במיוחד אלה שנשארים בפנים. יא. אטיולוגיה: רגשות כמו כעס, תסכול, מ

, שלשול או עצירות, חוסר תאבון, הקאות בחילות,לחץ בהיפוכונדריום, כאב עמום באזור הבטן,  ב. סימנים:

ימים הראשונים של ב, כאבים לפני קבלת הווסת או PMSת יתר, ושגירנפיחות בבטן, בורבוריגמוס, עצבנות, 

 הדימום, מחזור לא סדיר, כאבי ראש וכיווצי שרירים.

 ג. לשון: ללא שינוי או סגלגלה. 

 :Liver Blood Stagnation (4,7) סטגנציה של דם הכבד .2

 הכבד.צ'י של  ממושכתא. אטיולוגיה: סטגנציה 

 ב. סימנים: הקאות דמיות, כאבים לפני הווסת, דם כהה עם קרישים, כאבי בטן חזקים וממוקדים.

 ג. לשון: סגולה בעיקר בצדדים. יתכנו נקודות סגולות. 

 Spleen Qi Deficiency (5:)חסר צ'י בטחול  .3

 לוגיה: חסר בתזונה או תזונה לא נכונה, מחלה כרונית, לחות חיצונית, חשיבה ולימוד קיצוניים.וא. אטי

 שלשולים.ב. סימנים: נפיחות בבטן או כאב קל שמוטבים במגע, עייפות, חולשת גפיים, 

 ג. לשון: חיוורת ורופסת עם סימני שיניים.

 Spleen Yang Deficiency (5:)חסר יאנג בטחול  .4

 א. אטיולוגיה: כל האטיולוגיה של חסר צ'י בטחול, חשיפה לאקלים קר ולח לאורך זמן, חסר יאנג בכליות.

עם מזון לא מעוכל, בצקות, ב. סימנים: כל סימני חסר צ'י בטחול ובנוסף תחושת קור, קור בגפיים, שלשול 

 חיוורון בוהק.

 ג. לשון: חיוורת, טפוחה ורטובה.

 Cold and Dampness Invading the Spleen (5:)קור ולחות בטחול  .5

 לוגיה: אקלים לח וקר, תזונה לחה וקרה, חולשה של הטחול.וא. אטי

ום, כבדות בראש, חוסר ושת קור המוטבת בחחב. סימנים: חוסר תאבון, מלאות בחזה ובאפיגסטריום, ת

 לבנות, עייפות ותחושת כובד. וגינליותצמא, יציאות רכות עד מימיות, הפרשות 

 ה, דביק ושמנוני.עבג. לשון: חיפוי לבן, 

 Heat and Dampness Invading the Spleen (5:)חום ולחות בטחול  .6

 מזוהם, קור ולחות לאורך זמן. ןא. אטיולוגיה: סביבה חמה ולחה, מזון חם ולח, מזו



ב. סימנים: חוסר תאבון, מלאות באפיגסטריום ובבטן תחתונה, תחושת כובד, צמא ללא רצון לשתות ושתיה 

בכמויות קטנות, בחילות והקאות, כאבי בטן, יציאות רכות עם ריח עז, צריבה בפי הטבעת, שתן מועט וכהה, 

 כאבי ראש.

 ביק.ג. לשון: אדומה עם חיפוי עבה וד

 Stomach Qi Deficiency (6:)חסר צ'י בקיבה  .7

 א. אטיולוגיה: כל הסיבות לחסר צ'י בטחול

ב. סימנים: דומה לחסר צ'י בטחול, אי נוחות באפיגסטריום, חסר תאבון, בעיות בטעם, שלשולים, עייפות 

 בעיקר בבוקר, חולשת גפיים.

 ג. לשון: חיוורת.

 DeficiencyStomach Yin  (6:)חסר יין בקיבה  .8

א. אטיולוגיה: הרגלי אכילה לקויים, אכילה מרובה בלילה, ארוחות לא מסודרות, דאגות בזמן הארוחה, 

 חסר יין באיברים אחרים.

ב. סימנים: חסר תאבון, תחושת חום בעיקר בשעות אחר הצהריים והערב, עצירות, צמא ללא רצון לשתות 

 הרבה, תחושת נפיחות לאחר האכילה.

 לשון: אדומה, יתכן שתהיה מקולפת במרכז או עם חיפוי חסר שורש.

 

נדרומים המוזכרים יופיעו בדרך כלל בשילוב ויכללו במקרים רבים חוסר איזון של הכבד בשילוב חולשה יהס

באיברים אחרים שיגרום לפלישתו הרוחבית למערכת העיכול )טחול, קיבה, מעיים( ויגרום להופעת סימנים שונים 

שלשולים, בחילות, עצירות, גזים, כאבי בטן ועוד. בנוסף, סימנים אלה יכולים להיות משלובים עם סימנים כמו 

 הקשורים לפתולוגיות של הכבד ולכן יכולות להיות מלוות בכאבי ראש, כאבי מחזור ועוד.

 

 טיפולים אפשריים

 :תזונה

של התזונה כטיפול והקלה בתסמונת המעי הרגיז. הרפואה הסינית, בדומה לרפואה המערבית, שמה דגש רב על שילוב 

 :(3) השוני הוא, באופן מובן, בסיבה שעומדת מאחורי ההמלצות התזונתיות

של ארוחות  רבהרפואה המערבית ממליצה על מספר  אכילת ארוחות קטנות ומרובות במהלך היום: .1

לאורך כל היום על מנת להקל על שלשולים. הגישה הסינית ממליצה גם כן על ארוחות קטנות  הנפרשות

ומרובות על מנת לאפשר לטחול זמן ארוך יותר לבצע טרנספורמציה וכך לחזק את הצ'י ולמנוע היווצרות 

ובים לחות. המלצה זו מתיישבת גם עם ההנחה שמזונות בעלי ערך גליקמי נמוך נחשבים למחזקי טחול ט

 יותר.

הגישה הסינית טוענת שמזונות עשירים בסיבים תזונתיים מניעה צ'י  מזון עשיר בסיבים להקלה על עצירויות: .2

ומונעת הצטברות ליחה. הסיבים מעלים את נפח הצואה ומלחלחים את המעי וכך יכולים לסייע למונע 

 עצירות.

 פעילות גופנית: 

יים ולהקלה על מתח ומצבים נפשיים. הרפואה הסינית ממליצה גם כן פעילות גופנית מומלצת להסדרת פעילות המע

 את הצ'י, פותחת סטגנציות ומשפרת את זרימת הדם בגוף. עהפעילות גופנית באופן סדיר המני על

 צמחי מרפא:



נדרום המעי הרגיז זכה בעבר להתעניינות מצד הרפואה המערבית ונעשו מחקרים רבים יהשימוש בצמחים לטיפול הס

 JAMA -בפרט. בתוצאות מחקר אוסטרלי שפורסמו ב IBSשבדקו את השפעתו על מצבי תחלואה שונים בכלל ועל 

מפטומים של הלוקים בתסמונת, וביניהם כאבי הבטן ינמצא שהיתה הקלה משמעותית בסמטופלים  116שכלל 

. עוד נמצא שטיפול יעיל באמצעות צמחים דורש - TCMת הורונעקוהיציאות, במטופלים שטופלו בצמחי מרפא על פי 

 כפי שסברו ברוב המחקרים שנעשו בעבר. 8שבועות ולא  16תקופה של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 עבודה מעשית

 פ ג. -1מקרה סיפור 

, ק"ג 67(, עובדת סוציאלית שמטפלת בחוסים עם בעיות נפשיות שונות בחיפה, משקל 4בת ) 1, נשואה+ 34נקבה, בת 

 מ'.  1.7גובה 

שנה ניתוח להוצאת גידול  15 -דם וכולסטרול ועברה לפני כ לחץ ,(Fibromyalgia) מפיברומיאלגיהאמה סובלת 

 ממאיר שנמצא צמוד למעי הגס בחלקו החיצוני. מאז היא בריאה ונמצאת במעקב. אביה סובל מכולסטרול גבוה. 

 תרופות באופן קבוע. נוטלתלא 

( ורגישות IBSי הרגיז ). אובחנה כסובלת מתסמונת המע17סובלת מבעיות במערכת העיכול מאז גיל  תלונה עיקרית:

( אחרי שסבלה במשך כמה שבועות מכאבי בטן קשים שהיו מלווים 20לחלב בקר במהלך שירותה הצבאי )גיל 

בהתכווצויות חזקות, יציאות בעלות אופי משתנה )שלשולים ועצירויות לסרוגין( וגזים. לאחר האבחון קיבלה טיפול 

ה ליווי של דיאטנית על מנת לבנות תפריט שיקל על מצבה. לאחר לכאבי הבטן וליציאות ובמקביל החל סימפטומטי

בניית הדיאטה המצב השתפר מאוד ולכן היא משתדלת מאוד להצמד לתפריט הקבוע. למרות השיפור במצבה סובלת 

כאבי הבטן הוקלו מאוד, השינויים  -עד היום באופן כמעט קבוע מהתסמינים שהיו לה בעבר אך בעוצמה נמוכה יותר

י היציאות התמתנו וכך גם כמות הגזים. למרות זאת עדיין סובלת לרוב מיציאות רכות יחסית ולעיתים רחוקות באופ

מעצירויות וכאבי הבטן לרוב עמומים ומפושטים. שמה לב שהתסמינים מתחזקים בשני מקרים: במצבים של לחץ 

נה החמרה בכל התסמינים, תדירות ומתח נפשי וכאשר חורגת, ולו במעט, מהתפריט הקבוע שלה. במצבים אלה יש

ציאות עולה ולרוב בעלות אופי שלשולי, הלחץ בבטן גובר דבר המעלה עוד יותר את מפלס הלחץ והחרדה. כל יה

"התקף" כזה יכול להמשך מספר ימים בהם היא לעיתים ממש מרותקת לשירותים וחוששת לצאת מהבית שמא 

שמנוחה ותרגול של נשימות עוזרות מאוד להרגעה ולהקלה. בנוסף, תצטרך למצוא שירותים. במצבים כאלה מצאה 

תה מטופלת תקופה ארוכה בדיקור שהקל מאוד על יאכילת מאכלים קלים יחסית בכמויות קטנות עוזרת מאוד. הי

אך מהירה יחסית במערכת העיכול נבדקה ונמצאה שסובלת  הדרגתיתלאחר התדרדרות  27התסמינים. בגיל 

 . היא טופלה בהצלחה והבעיה נפתרה.מקנדידה במעיים

שתיים נוספות אחר הצהריים ולפחות יציאות ביום כאשר הראשונה כשעה אחרי שמתעוררת  5 -2 :מערכת העיכול

נים באסלה, לא נדרש מאמץ רב וישנה הרגשת הקלה אחרי מיסובשעות הערב. לרוב היציאות רכות ומשאירות 

ש"לא הכל יצא". לעיתים יש גזים אך לא באופן משמעותי. כאשר הצואה היציאה, אם כי במקרים רבים מרגישה 

אופי שלשולי היא מלווה במקרים רבים בשמנוניות שנראית בבירור וגורמת לצואה לגוון מבריק. סובלת  תבעל

חורים טלעיתים מהרגשת מלאות ולחץ המלווה בכאב עמום בבטן )ראה תלונה עיקרית(. לפני שלוש שנים סבלה מ

 לה במשחה מקומית שפתרה את הבעיה לחלוטין. וטופ

נשימה בזמן מאמץ ולו הקל ביותר. אומרת שגם בהליכה רגילה מתחילה להתנשם די במהירות  קוצר נשימה:

ומרגישה שמידי פעם צריכה לעצור כדי להסדיר את הנשימה. לא יכלה להגיד אם יש הבדל בשאיפה מול הנשיפה אבל 

זה נמשך כמה דקות ומרגישה הקלה כאשר נחה ומסדירה את הנשימה. בנוסף מרגישה קושי כללי קיים. כל מקרה כ

קושי בנשימה בזמן מתח ולחץ )הדגישה שיש לא מעט מצבים של לחץ בעבודה בגלל שהיא מאוד מעורבת רגשית בכל 

ציה טדימה שקשור למטופלים שלה(. במקרים אלה מאוד עוזר לה לנשום נשימות עמוקות ולנסות להכנס למעין מ

קצרה שמרגיעה אותה. סובלת מנזלת אלרגית באביב שגם מכבידה על הנשימה דרך האף. הנזלת מימית ו"פשוט 

מטפטפת מהאף". התקפי האלרגיה נמשכים בדרך כלל יומיים שלושה, ומוקלים כשמשתמשת בתרסיס "קסילוויט 

ך הפה דבר הגורם ליובש בפה "  וכאשר עושה אינהלציה של אדים. כשסובלת מהנזלת נושמת הרבה דר0.1%



ובשפתיים. המטופלת בעל עור בהיר מאוד ועם הרבה נמשים ונקודות חן. נמצאת במעקב אחרי נקודות החן וכבר 

 נקודות חשודות שנמצאו שפירות בביופסיה. 3עברה הסרה של 

כשנה וחצי. שמה ישנה חולשה בגב התחתון המלווה בכאב חלש ועמום שהתחיל לפני  סקלטלית: -מערכת מוסקולו

לב שהכאב מתחזק כאשר נמצאת במצב סטטי )ישיבה ארוכה למשל( ומוקל בחימום או כאשר מניעה את האזור או 

בהליכה קלה. לעיתים רחוקות סובלת מעורף תפוס שמגיע לרוב כאשר נמצאת במצבים של לחץ בעבודה או בחיים 

ד. ישנו כאב קל וחולשה בברך ימין שהחל גם כן לפני האישיים. כאשר סובלת מכך יודעת שעיסוי ומנוחה יקלו מאו

שאמר שנראה שיש שחיקה קלה בסחוס הברך. כאשר הכאב  דופתכשנה וחצי לאחר שחזרה מהליכה. נבדקה אצל אור

 מתחיל משתדלת לתת לרגל לנוח ואז הכאב מוטב. הכאב מוחמר בזמן פעילות מאומצת )עליה במדרגות רבות וכו'(. 

מידי פעם סובלת מכאבי ראש כאשר לא שותה מספיק וכאשר נמצאת במתח או כשמתעצבנת. "זה לא קורה  ראש:

הרבה" אבל יודעת שהיא צריכה לנוח ולהרגיע את עצמה על מנת שיעברו הכאבים. לעיתים רחוקות לוקחת כדור כי 

ל לעיתים רחוקות שטופל לא אוהבת לקחת כדורים אם לא באמת מרגישה שאין ברירה. סבלה בעבר מטיניטוס ק

 ונעלם לחלוטין כשטופלה בדיקור. 

ליטר מים ביום. לרוב השתן בהיר וכאשר  2מרגישה צמאה באופן חריג אבל מקפידה לשתות לפחות  לא ומין:הפרשה 

 הוא משנה את צבעו מבינה שלא שתתה מספיק. 

ימים, נבדקת אצל  5-4יום. משך הווסת  30-28, עדיין מקבלת. המחזור סדיר כל 13.5ראשונה בגיל  ווסת גניקולוגיה:

גניקולוג כל חצי שנה. סובלת מכאבים יומיים שלושה לפני תחילת הוסת שמתמקדים בבטן התחתונה ובגב התחתון. 

לידה הכאבים השתפרו מאוד. סת הראשונה לאחר הובעבר סבלה מכאבים חזקים הרבה יותר אך מאז שקיבלה את הו

סת והכאבים חולפים לחלוטין כמה שעות אחרי תחילת הוסת. מצאה שכאבי המחזור חזקים יותר אם קודם קבלת הו

ישנה גם החמרה במצב העיכול שלה אך לא ברור מה מחמיר את מה. נפח הדם נורמלי וכך גם צבעו, ישנם קרישים 

 קטנים. 

, נרדמת מהר יחסית, כמעט תמיד קמה לעשות פיפי במהלך 7:00-23:00רך כלל שעות בלילה, בד 8 -7ישנה  שינה:

הלילה אבל נרדמת שוב במהירות. ישנה טוב ועמוק ומתעוררת עם הרגשה שישנה שינה איכותית. כאשר נמצאת 

במצבים של לחץ זה מאוד משפיע על איכות השינה שלה וגם אם היא נרדמת מהר יחסית היא מתארת שינה לא 

ה שלא "ממלאת לה מספיק את המצברים" ואז מרגישה עייפה במהלך היום. לעיתים זוכרת חלומות ולפי דבריה עמוק

 לרוב אלה חלומות נעימים או חזרה על סיטואציות שהיו לה במהלך היום שעבר. 

ובי. מעידה על עצמה שבעלת מצב רוח טוב, אופטימית יחסית ומשתדלת לחשוב ולפעול באופן חי :אופי ומצב רוח

מעידה שהעבודה תופסת חלק גדול מחייה ולכן גם משפיעה עליה. מנסה מאוד להפריד בין העבודה לחייה הפרטיים 

אבל "כשמדובר באנשים עם מוגבלויות, אי אפשר באמת לנתק הכל לגמרי" ולכן מודעת למצב שאם קורה משהו לא 

ודה שלה ואת הקשר שיש לה עם המטופלים שלה טוב בעבודה זה בהכרח יתן את אותותיו עליה. מאוד אוהב את העב

אבל לפעמים מרגישה מתוסכלת מכמה שהמערכת מוגבלת ומגבילה את העזרה שהיא יכולה לתת. לא ממהרת 

להתעצבן ולכעוס אבל אומרת שכשהיא עייפה יש לה פתיל קצר מאוד ואז יכולה להסחף במהירות לסערת רגשות ולכן 

מנת שלא יעיקו  אם כבר התעצבנה היא משתדלת לפרוק את הרגשות ולדבר עלמשתדלת מאוד לישון כמו שצריך. 

 יש לאן לשאוף" ומשתדלת לפנות זמן במהלך השבוע לזוגיות.  עליה. מגדירה את עצמה כאמא טובה "למרות שתמיד

ובל ולכן ממעטת מאוד בהמלחה. באופן כללי מעדיפה מתוק. פרט למים שותה מתלא אוהבת במיוחד אוכל  הרגלים:

צמחים )נענע, לימונית, לואיזה וקמומיל( עם חצי כפית סוכר. אוהבת מאוד בצקים, אוכל נא ובשר אבל  חליטותרק 



רגיה( מאוד ממעטת בהם כי יודעת שהם לא עושים לה טוב למערכת העיכול. מאוד אוהבת את האביב )למרות האל

 ואוהבת את כל הצבעים עם העדפה קלה לירוק וכחול. העדפה קלה לחום.

גודל בינוני, מעט חיוורת, סאב בעל גוון סגלגל ומעט גודש, סמנ"ש בולטים. ישנו חריץ מרכזי מאזור  לשון: בדיקות:

בן שנראה תקין, לשון הריאות ועד לבסיס הלשון )היה שם תמיד, לדבריה(, שקע באזור הריאות ובטחול. חיפוי דק לבנ

 מעט לחה. 

מרה. יש הרגשה שהלב בעודף הכבד וכיס הובריאות עם עודף באזור  קיבה בטחול,: ככלל הבטן רכה, חוסר מורגש בטן

 מדומה. אזור הכליות מעט רגיש למגע וגם שם מורגש כעודף מדומה. 

השני, קצר, כמעט ואינו מורגש בטחול : חלש יחסית בשתי הידיים וחלש יותר בימין, מורגש הכי טוב בעומק דופק

 ובריאות. מורגש חלש בכליות.

 

 סיפור מקרהניתוח 

 , קור.(עודףפנימי, חסר )

 חומרים: צ'י, לחות.

 איברים: כבד, טחול, ריאות.

 

 :סינדרומים

o .סטגנציה בצ'י הכבד 

o .פלישת הכבד לטחול ולריאות 

o טחול.חסר צ'י ה 

o ריאות.חסר צ'י ה 

 כללית: תזונה, פעילות גופנית.אסטרטגיה טיפולית 

 אסטרטגיה טיפולים ספציפית:

o  הנעת צ'י הכבדLiv3 ,B34G. 

o 21חיזוק צ'י הטחול ,St36 ,CV6  -6 ,UB20PS. 

o  13חיזוק צ'י הריאות -UB 12, St36, Lu9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1סיכום סדרת טיפולים 

קיימו פעם בשבוע בתל אביב. הסדרה הת. הטיפולים 2016סדרת הטיפולים התקיימה בין החודשים פברואר לאפריל 

 טיפולי שיאצו. 10 -כללה מפגש תשאול ו

הטיפול הראשון התקיים כמה ימים לאחר עריכת התשאול. המטופלת ציינה שבעקבות ארוחה עם חברים סבלה 

ימים מכאבי בטן ושלשולים שהסתימו יומיים לפני הטיפול. הטיפול היה מוקדש לעבודת הנעה ופיזור  3במשך 

עם חיזוק הטחול והריאות. הטיפול כלל הנעת מפרקים, מתיחות גפיים ורוטציות, עבודה מפזרת על  בכבדהסטגנציה 

 הטחול והריאות.  מרידיאנימרידיאן הכבד ועבודה עמוקה ואיטית על 

זרימת בטיפול השני והשלישי הושם דגש נוסף על טיפול חזה ועבודה על כתפיים וגב עליון כאזור משפיע על החזה ו

הצ'י. כבר אחרי הטיפול השלישי דיווחה המטופלת על הטבה בנשימה, הרגישה שבית החזה משוחרר יותר וחשה 

 הכבד וחיזוק הריאות והטחול והנעה של לחות.  מרידיאןאנרגטית יותר. המשך עבודה על 

סת, והמטופלת אמורה לקבל ו הייתההטיפול הרביעי והחמישי התקיימו באותו השבוע מכיוון שבסוף השבוע 

ויסתיים. הטיפול היה עם דגש על הנעה של אנרגיית הכבד והדם ויצירת תנועה  -בשאיפה להקל בתסמינים הקדם

בגוף, חיזוק צ'י ועבודה מחזקת של הריאות והטחול. התמקדות בבטן תחתונה )דיווחה שהמגע מאוד נעים לה ומרגיש 

סת דיווחה שהיתה הקלה משמעותית בכאבים לפני תחילת הדימום ושמייד עם ונכון( ובגב התחתון. לאחר קבלת הו

 תחילתו עברו הכאבים לגמרי.

בטיפול השישי דיווחה המטופלת שעברה כמה ימים מאוד לחוצים בעבודה ושכתוצאה מכך חוותה כאב ראש חזק 

אך לא מניע מידי,  מניעפול לטיפול. הושם דגש על טי השנמשך מספר שעות והמשיך בעוצמה חלשה יותר עד שהגיע

דקות והמשיכה לישון כרבע  20 -חיזוק צ'י והרגעה וכניסות עמוקות לאורך זמן לחיזוק. המטופלת נרדמה לאחר כ

 אמרה שזו השינה הטובה ביותר שהיתה לה בימים האחרונים ושכאב הראש עבר לחלוטין.  -פולישעה לאחר סיום הט

רגשת יווחה המטופלת על יציאות שהפכו להיות יותר מוצקות ופחות רכות ושהבמהלך השבוע ולפני הטיפול השביעי ד

. אמרה ש"מרגישה שמערכת העיכול יותר רגועה". בטיפול המשכנו עבודה על הנעת וההקלה והתרוקנות אחריהן גדל

ד ימין של בצ LIהכבד, וחיזוק הטחול והריאות באמצעות טכניקות קיו לחיזוק. המטופלת דיווחה על כאב קל באזור 

 הבטן ונעשתה עבודת הנעה מקומית שעזרה מאוד.

לפני הטיפול השמיני דיווחה על מעט בחילות קלות שהחלו בימים האחרונים. לא אכלה משהו מיוחד והרגישה מעט 

והלב והמשך עבודה על  Pc -חלשה. הטיפול היה איטי ומחזק וכלל נקודות להרגעת הבחילות, עבודה על מרידיאן ה

 י הכבד. הנעת צ'

הטיפול התשיעי והעשירי התקיימו לאחר שהמטופלת גילתה שהיא בהריון )כנראה מסביר גם את הבחילות הלא 

שגרתיות שחוותה( והיא התעקשה להמשיך את הטיפולים בגלל השיפור שחוותה. שני הטיפולים האחרונים המשיכו 

 מרידיאן הלב. את המגמה של חיזוק הטחול והריאות, חיזוק דם וכליות ועבודה על

 



 ל א. -מכתב סיכום

 ל : א.תשם המטופל

 מ', עובדת כעובדת סוציאלית, גרה בחיפה.  1.7ק"ג, גובה  67, משקל 1, נשואה+ 34בת  ם:פרטי

 .17סובלת מבעיות במערכת העיכול מאז גיל  : תלונה עיקרית

 (.IBSתסמונת המעי הרגיז ) :אבחנה מערבית

מתסמונת המעי הרגיז לאחר תקופה של בעיות עיכול שכללו יציאות בעלות אופי משתנה כסובלת  20אובחנה בגיל 

 גזים.ו )שלשולים ועצירויות( ותסמינים נלווים של כאבי בטן חזקים

התכווצויות. לאחר שלעיתים היו מלוות בסבלה מכאבי בטן ומיציאות שלרוב היו רכות   :פירוט תלונה עיקרית

לטיפול בכאבי הבטן והשלשולים ובמקביל פנתה ליעוץ תזונתי לבניית תפריט  יטוממפטיסהאבחון קיבלה טיפול 

 רועיותדירות א םמפטומייסברגישות ללקטוז. מאז השינוי התזונתי חלה הטבה משמעותית  התגלתהמתאים. בנוסף 

 .ירדההשלשול הקשים 

יציאות ביום, לרוב רכות ולפעמים מלוות בריר וכאבי בטן. סובלת מקוצר נשימה במאמץ קל  4 -2  :סקירת מערכות

וקוצר נשימה כשנמצאת תחת לחץ המוקל במנוחה. בנוסף סובלת מנזלת אלרגית בעונת האביב. ישנה חולשה בגב 

לה מכאבי מחזור קשים יום. בעבר סב 30 -28התחתון המחמיר בחוסר תנועה ומוקל בתנועה ומנוחה. מחזור סדיר כל 

שהשתפרו לאחר הלידה הראשונה אך עדיין סובלת מכאבים מספר ימים לפני הווסת ובימי הדימום הראשונים. מצב 

יותר. מקפידה מאוד לשמור על התפריט על  הרוחה טוב, אופטימית אך ישנה דאגה למצבה הכלכלי שלעיתים מעיק

  עומס על מערכת העיכול.בל הניתן כמעיט כלהמנת 

  ת:אבחנה סיני

 סטגנציה בצ'י הכבד.

 פלישת הכבד לטחול ולריאות.

 חסר צ'י בטחול.

 חסר צ'י בריאות.

 :המלצות

 צ'י.-יוגה, טאי -פעילות גופנית

 הנעת הכבד וחיזוק הטחול והריאות. -שיאצו

טיפולים שהתמקדו בהנעת צ'י הכבד וחיזוק צ'י הטחול והריאות.  10המטופלת עברה סדרה של  :דיווח על הטיפולים

 והלב להרגעה.  Pc -ה מרידיאניעשתה עבודה על נבנוסף 

חדורת מוטיבציה ורצון לשפר את איכות חייה. כבר החל  התיוהיהמטופלת הראתה נכונות והתמדה בטיפולים 

 תהיהינים דיווחה המטופלת על הטבה ביכולת הנשימה ושחרור של פלג הגוף העליון. בהמשך שומהטיפולים הרא

גם הטבה במערכת העיכול ובאופי  התיהיסת ירדה. והטבה גם בתסמינים הקדם וויסתיים ורמת הכאב לפני קבלת הו

 ה טוב. היציאות. המטופלת החלה לתרגל יוגה לאחר סיום סדרת הטיפולים ואמרה שהפעילות עושה ל

  במהלך סדרת הטיפולים נצפו השינויים הבאים:

 . הטבה בקוצר הנשימה וביכולת המטופלת לנשום בחופשיות רבה יותר תוך הקלה בפלג הגוף העליון.1

 .ויסתיםו -. הטבה משמעותית בכאבים הטרום2

 . הקלה במערכת העיכול, שיפור באופי היציאות. 3

 המלצות: 

המשך ביצוע פעילות גופנית סדירה. . 1  

 2.  המשך טיפול בשיאצו.



 סיפור מקרה 2- א. ו

 42שנים אחריה. בגיל  10, הוריה עלו 18. עלתה לבד מאנגליה בגיל  מ' 1.67ק"ג,  66, רווקה ללא ילדים. 48ר, בת 

השרון, מתפרנסת  מקואוצ'נג+ . היום מתגוררת בהוד (Coaching) עשתה שינוי קריירה ממשרה ניהולית לקואוצ'ינג

 משלימה הכנסה בשיווק טלפוני.

 . דתירואי-וגלאוקומה. גם אחיה סובל מהיפו ידירואת-סובלת מארטריטיס, היפו 75 -האמה בת 

 ר' הובחנה לפני כשנתיים עם לחץ תוך עיני )התפתחות גלאוקומה ונמצאת במעקב רפואי ללא תרופות(.

(. סובלת IBSתסמונת המעי הרגיז )עם אובחנה  שנים. 7 -במערכת העיכול קרוב לסובלת מבעיות  תלונה עיקרית:

פעמים ביום, קמה בלילה לשירותים, בבוקר  4משלשול כרוני )מזון לא מעוכל+ מים(, אין יציאות אחרות, לפחות 

וכאבי בטן.  קודם כל רצה לשירותים, לפעמים מספר פעמים, לפעמים בורח בלילה. לעתים מלווה בבחילות, הקאות

אבל זה לא עוזר. פעם אחת ציא מהתפריט חלב וקמח לבן נפוחה. ניסתה להוו ל הזמן מרגישה את הבטן לא רגועהכ

 -מתפרצת מידי פעם. משלשלת רק בביתעור שה ה שלאקזמהפסיק לחודש וחצי אחרי זריקת סטרואידים נגד 

בעבודה, אצל חברים ובמקומות ציבוריים כמעט ולא קורה, לא מרגישה צורך. מרגישה כי התופעה התחילה בעקבות 

טראומה שחוותה מבן הזוג שרדף ואיים עליה אחרי הפרידה. במשך כשנה חוותה חרדה מתמדת ובמשך שנה אחרי זה 

לפעמים ) השלשולים ממשיכים ללא שינויהייתה בשיקום וטיפול בעצמה. נפשית מרגישה טוב כבר כמה שנים אך 

 מתגבר ומתבטא במספר הביקורים בשירותים וכאבי בטן(, לא מרגישה קשר ללחץ/מתח נפשי או תזונה.  

סיגריות ביום. בלילה במיטה מרגישה ליחה מימית שיוצאת עם שיעול. קול חזק, מעט נמוך  10 -7מעשנת  נשימה:

עור מילדות המתבטאת בכתמי יובש אדומים ה ה שלמאקזמולאבק. סובלת  וצרוד, מעט דרך האף. אלרגית לבוטנים

וגירוד בכל הגוף, גם בפנים ובכפות הידיים. מחמיר בחורף, במצבי לחץ, במגע עם חומרי ניקוי, אבק, חיות, לפעמים 

 טיב .יין. מצב נפשי ואקלים לח מלעת יללא סיבה הנרא

בילדות )אין סימנים חיצוניים(, נקע ביד כשהתעלפה בצבא, שבר שברה את האף  סקלטלית: -מערכת מוסקולו

 ונקעים בצלעות מתאונת דרכים. לא מורגש היום.

גרנות פרונטאליות חזקות מאוד ומלוות יגרנות )אחת לחודש עד אחת לחצי שנה(. המימידי פעם סובלת ממ ראש:

רפואי לגלאוקומה(. קצרת ראיה, לפעמים יש  טיב. לחץ בעיניים )במעקבימ בבחילות והקאות. לא יודעת מה מחמיר/

 טיניטוס, צליל נמוך.

 הפרשה ומין: לא מרגישה צמאה אבל יש יובש בפה. לא מקפידה לשתות. לרוב השתן בהיר לפעמים יותר צהוב. 

חצי ימים, נבדקת אצל גניקולוג כל  3יום, משך הווסת  28 -27, המחזור סדיר כל 13ווסת ראשונה בגיל  גניקולוגיה:

שי דם, צבע אדום. י, לפעמים אי נוחות או כאב חלש בבטן התחתונה יום לפני. אין קר PMSשנה. בדרך כלל אין  -שנה

HPV  שנה, טופל, היום לא פעיל. 16לפני 

, מרגישה שהשינה טובה אבל לא קמה ערנית בבוקר, 9:00/10:00-02:00שעות בלילה, בדרך כלל  8 -7ישנה  שינה:

רוצה לפני. חולמת הרבה  ירותים נרדמת מהר. הולכת לישון מאוחר כשכבר עייפה מאוד, לאכשקמה בלילה לש

 .אמתייםחלומות 

ומרת בפנים, מרגישה אופטימית וחיובית, מצב רוח זהה בבית ובעבודה. מוציאה כעס החוצה, לא ש :אופי ומצב רוח

לפעמים יש חרדות על רקע כלכלי. בעבר היו התפרצויות בכי, היום בתקופות דכאוניות גם לפעמים.  חסרת סבלנות.

ממוקדת )לא יכולה לעשות שני דברים במקביל(, מתמודדת טוב עם קשיים. פחות אימפולסיבית ממה שהייתה בעבר, 



מעידה על עצמה שלא פעילה כמו  לא נעלבת, החלטית )לפעמים לפני שיודעת אם זה נכון בשבילה(, חברותית מאוד,

 שהייתה היא רוצה במישור המקצועי ולא פעילה גופנית כמו שהיא רוצה.

אדם ן ת את הבוקר והייתה רוצה להיות בלא סובלת קור, אין טעם או צבע מועדף, פעילה יותר בלילה )אוהב הרגלים:

תה עם חלב,  כוסות קפה/ 6 -5שנים רבות(. שותה (, מעשנת קנאביס באופן יומיומי )10 -7של בוקר(. מכורה לסיגריות )

שעות אחרי התעוררות אבל לא אוכלת בבוקר, לפעמים הארוחה  4 -לא ממתיקה. לא אוכלת חטיפים. מרגישה רעב כ

הראשונה היא בערב. מרגישה שהתיאבון לא טוב, לפעמים לא בא לה לאכול כי לא רוצה לשלשל. אוכלת ארוחות לא 

 -פעמים בשבוע עוף או שניצל. יש תקופות שנכנסת לפעילות גופנית  ט, טחינה ואורז לבן, פעם/מגוונות, בדר"כ סל

 רצה, ואז מפסיקה לתקופות ארוכות.

 .חייכנית פה,ית ואופטימית, בעלת ביטחון עצמי וכושר ביטוי יטנרגת מאוד אינרא :התרשמות כללית

אחידה, ללא חריצים, קצת פפילות בבסיס הלשון. חיפוי לבן דק , צורה הטיפה סגלגל דרדהור /מהאדו לשון: בדיקות:

 וחיפוי צהוב עבה במרכז, ללא חיפוי ואודם בקצה הלשון.

. קשה מאוד להיכנס לכל  Pc -וב Ht -: הבטן קשה, מאוד רגישה! המגע מציק )מחניק לדבריה( ומעורר בכי בבטן

 האברים. 

 .  Lu -. מורגש חסר ב2וב בגואן ובצ'י, פחות בצון. הכי מורגש בעומק : יציב ורגוע, פחות יציב בשמאל, מורגש טדופק

 ניתוח סיפור מקרה

 .פנימי, חוסר )עודף(, קור

 .חומרים: צ'י, לחות

 .קיבה, ריאות, לב -איברים: כבד, טחול

 :סינדרומים

o  .פלישת הכבד לטחול ולקיבה 

o .חסר צ'י בטחול 

o .חסר צ'י בריאות 

o מעט חום בלב. 

 .טיפולית כללית: שיפור תזונה, שיאצו, התעמלותאסטרטגיה 

 אסטרטגיה טיפולית ספציפית:

o הרגעת הכבד: Liv3 ,GB34. 

o :חיזוק צ'י הטחול והקיבהSP6 ,UB20- 21 ,St36 מוקסה ,CV6,CV9 ,CV12 .  

o  :חיזוק צ'י הריאותLu9 ,St36 ,UB12- 13. 

דם ופיזור הלחות, עבודה על הלהחלקת זרימת הצ'י והטיפול יכלול טיפולי בטן, טיפולי חזה, רוטציות ותנועה 

 הלב.ו מרידיאני הריאות, הטחול, הקיבה

 

 



 סיכום סדרת טיפולים 2

טיפולי  10 -. הסדרה כללה תשאול ו12:00סדרת הטיפולים התקיימה באופן קבוע בקליניקה פעם בשבוע בשעה 

 ותמיכה בלב.אות והטחול, איזון הכבד ישיאצו. המטרה שלנו היא חיזוק הר

בטיפול הראשון המטופלת התלוננה על כאבי מחזור )התכווצויות( לקראת סוף המחזור )תופעה שלא הופיעה בעבר(. 

ובחן אצלה וכי נשקלת האפשרות לניתוח. הטיפול אש Carpal  Tunnel Syndromeבנוסף עדכנה המטופלת לגבי 

 טיפול חזה וטיפול ראש/ ,Ht ,Lu ,SP/ St ,Liv  יאנימרידהראשון כלל הנעה וחיזוק הטחול והריאות. עבודה על 

 צוואר. 

טיפול להטיפול השני, השלישי והרביעי כללו הנעה ועבודת בטן עדינה בהתחלה )הייתה תגובה רגשית חזקה מאוד 

בטן, כולל בכי( ועמוקה יותר בהמשך )התגובה התמתנה בהדרגה(. בנוסף לטיפול במגע בטיפול הרביעי והחמישי 

- Carpal  Tunnel.  כטיפול בCV4 ,CV6 ,CV9  מוקסות זעירות ישירות בנקודותבוטיפול  - CV8מוקסה ב הבוצע

Syndrome ותמיכה בלב השתמשנו במוקסה זעירה ב-Ht3  . 

הפחתה במספר הביקורים בשירותים בבוקר ובערב וכי  -אחרי הטיפול הרביעי המטופלת דיווחה על שיפור מסוים

קצת פחות מימית. על פי ההמלצה  המטופלת הפחיתה משמעותית בצריכת החלב והתחילה מידי פעם הצואה 

להשתמש בחלב דל לקטוז בקפה. כמו כן המטופלת דיווחה כי הפסיקו הנימולים בכף היד וכי לא חזרו הכאבים בסוף 

 הווסת.

צוואר נוספה  וטיפול ראש/, רוטציות Ht ,Lu ,SP/ St  בטיפולים השישי והשביעי בנוסף לעבודה על המרידיאנים

 .  St36 ,Lu9לטיפול מוקסה זעירה בנקודות 

אחרי הטיפול השביעי הייתה הפסקה של שבועיים ולטיפול השמיני המטופלת חזרה עם דיווחים על הדרדרות במצב 

 תדירות ובריחת צואה בלילה.  -היציאות

בנוסף לעבודה  CV4 ,CV6 ,CV9 ,CV12 ,St36 ,Lu9 -ב בטיפול השמיני והתשיעי חזרנו לטיפול בטן+ מוקסה זעירה

מרידיאן  על העשירי בוצע טיפול גב וחיזוק האברים בנקודות האסוציאציה בטיפול.  Ht ,Lu ,SP/ Stעל המרידיאנים

  UB: .24 ,22 ,21 ,15 ,13 -ה

  



 ו א. -מכתב סיכום

 ו: א.תשם המטופל

 , מתגוררת בהוד השרון.הכנסה בשיווק טלפונימתפרנסת  מקואוצ'נג+ משלימה , 167/66, רווקה ללא ילדים. 48בת 

 .(IBSתסמונת המעי הרגיז )עם שנים. אובחנה   7-סובלת מבעיות במערכת העיכול קרוב ל : תלונה עיקרית

מים(, אין יציאות אחרות,  +סובלת משלשול כרוני )מזון לא מעוכל (.IBSתסמונת המעי הרגיז ) :אבחנה מערבית

ים, לפעמים מספר פעמים, לפעמים פעמים ביום, קמה בלילה לשירותים, בבוקר קודם כל רצה לשירות 4לפחות 

מרגישה כי התופעה התחילה בעקבות טראומה . בלילה. לעתים מלווה בבחילות, הקאות וכאבי בטן ת צואהחירב

. במשך כשנה חוותה חרדה מתמדת ובמשך שנה אחרי זה הייתה שחוותה מבן הזוג שרדף ואיים עליה אחרי הפרידה

 . בשיקום וטיפול בעצמה

יציאות ביום, תמיד שלשול מימי, שמלווה לעיתים בכאבי בטן והרגשת נפיחות, מרגישה  4לפחות   :סקירת מערכות

 לעיתים בלילות ישנה. וקנאביס על בסיס יומי סיגריות ביום 10 -7מעשנת שישנה החמרה בזמנים של מתח נפשי. 

עור מילדות  ה שלאלרגית לבוטנים ולאבק. סובלת מאקזמ, ליחה מימית שיוצאת עם שיעול. קול נמוך וצרוד

 תגרנויממ. מידי כמה חודשים סובלת המתבטאת בכתמי יובש אדומים וגירוד בכל הגוף, גם בפנים ובכפות הידיים

 ימים, לפעמים 3יום, משך הווסת  28 -27חזור סדיר כל מלוות בבחילות והקאות. מהפרונטאליות חזקות מאוד 

ישנה  שנה, טופל, היום לא פעיל. 16לפני  HPV קבלת הווסת, אי נוחות או כאב חלש בבטן התחתונה יום לפני תחושת

תה עם חלב, לא  כוסות קפה/ 6 -5שותה . שעות בלילה, מרגישה שהשינה טובה אבל לא קמה ערנית בבוקר 8 -7

 . ממתיקה

  ת:אבחנה סיני

 פלישת הכבד לטחול ולקיבה. 

 חסר צ'י בטחול.

 חסר צ'י בריאות.

 )מועט(. חום בלב

חיזוק צ'י  ,הכבד שהתמקדו בהנעת צ'י , אחת לשבוע, טיפולים 10המטופלת עברה סדרה של  :דיווח על הטיפולים

ותמיכה בלב. בתחילת הטיפולים דיווחה המטופלת על תגובות רגשיות חזקות, בעיקר לאחר טיפולי  הטחול והריאות

כבר לאחר הטיפול הרביעי דיווחה המטופלת על שיפור בתדירות ואופי היציאות. החל מהטיפול החמישי היה בטן. 

רדרות ועל שינוי לרעה באופי שימוש במוקסה זעירה. לאחר הפסקה של שבועיים בטיפולים דיווחה המטופלת על היד

ותדירות היציאות. בשלושת הטיפולים הבאים נמשכה עבודת חיזוק מערכת העיכול והריאות ועבודה על הכבד 

 והמטופלת דיווחה שוב על שיפור משמעותי בהרגשתה. 

  במהלך סדרת הטיפולים נצפו השינויים הבאים:

חר הפסקת הטיפולים לשבועיים שבהמשך הטיפולים הטבה באופי ותדירות היציאות )פרט להתדרדרות לא. 1

 כולל הפסקה בבריחות הצואה בלילות והקלה בתחושת המלאות. , השתפרה שוב(

 הפסקת תחושת הנימול בכף היד והכאבים בסוף הווסת. . 2

 המלצות:

טאי צ'י, יוגה. -פעילות גופנית  

 המשך טיפולי שיאצו. 

 



 סיפור מקרה 3- ש. ח

ק"ג.  67משקל ס"מ,  165 עם בן זוגה וארבעה חתולים ברמת גן. גובה  . חיה6באוקראינה, עלתה בגיל , נולדה 31בת 

ה עובדת כעובדת סוציאלית בתחום בריאות הנפש. סטודנטית שנה ג' לשיאצו. תחביבים: ריקוד, קולנוע. מתרגלת יוג

 קבוע.הולכת לשיעורי תנועה שונים באופן ו יתשנים, כחלק משגרת יום יומ 5 -כ

 מעי רגיז.: סיבת הפנייה

 אמה סובלת מעודף משקל וראומטואיד ארטריטיס. אביה סובל מרגישות ללקטוז.: היסטוריה משפחתית

ברגל ימין. טופלה  DVTאושפזה עקב  20. בגיל וזה עקב מחלת ילדים, לא זוכרת איזחודשים אושפ 3בגיל  אשפוזים:

משך חצי שנה והייתה במעקב רפואי. בעקבות זאת הפסיקה גלולות על ידי זריקות של מדללי דם, נטלה קומדין ב

 ועישון. איננה נמצאת במעקב היום. 

 , לא באופן קבוע. B12מידי פעם  :תרופות

 נמוך. :אקונומי -מצב סוציו

עברה סדרת טיפולים בדיקור בקליניקת סטודנטים ב"תמורות" עקב מעי רגיז.  :טיפולים קודמים ברפואה משלימה

מדווחת כי הטיפול מאוד עזר לה, השינוי שחל בעקבות הטיפול נשמר באופן חלקי עד היום, אך עדיין סובלת 

 משינויים ביציאות.

חלה החמרה והתחילו כאבי  15מעי רגיז: מערכת עיכול רגישה ובעיות עיכול מילדות, בסביבות גיל  :תלונה עיקרית

שלשול המלוות בגזים וגרעפסים, לאחר  כיום סובלת מיציאות הנעות בין עצירות ליציאות מתפזרות/בטן חזקים. 

" נשנושים"מוטב בשמירה על ארוחות מסודרות, ללא  יציאה מרגישה הקלה אך ישנה תחושה של חוסר התרוקנות.

פעמים מביא גם  סטרס, שהרבה -צירות(. מוחמר על ידי מצב ריגשישתיית מים מספקת )מרגישה שמשפיע על העו

לפני שלוש שנים, בתקופה שהיו לה  -תציונליבנונקמטוגן. התייחסות ו אכילה של מזון מתוקו  לאכילה לא מסודרת

ובדיקות נוספות, כל  (Halicobacter) רליקובקטושלשולים כל הזמן, עשתה הרבה בדיקות: רגישות לגלוטן ולקטוז, ה

 והמוגלובין מעט נמוכים.  B12הבדיקות נמצאו תקינות. בבדיקות דם: 

יציאות: יציאה אחת ליום, בבוקר, בדרך כלל רכה, דביקה, מתפזרת, נשארת על האסלה ודורשת ניגוב רב. : עיכול

יהיה באמצע היום זה בלגן"( בין לעיתים עצירות, מקסימום עצירות של יומיים. מפנה זמן ליציאה בבוקר, )"אם זה 

משתדלת לא להתאמץ כי היו בעבר טחורים. אם  -היתר כי משתדלת לשטוף ולא להשתמש בנייר טואלט. משך/ מאמץ

יש שלשול יוצא מהר. לפעמים יש כמו פקק של עצירות ואחר כך צואה רכה או שלשול ואז ידרוש ישיבה ממושכת 

: תאבון גזים. -נלוויםים ם זאת מרגישה שאין התרוקנות מלאה. תסמיניותר. לאחר יציאה, מרגישה הקלה אך ע

נורמלי. יש גזים וגרעפסים. לחץ וכאבי בטן אם מתאפקת לשירותים כי לא רוצה ללכת באמצע יום עבודה )לא נוח לה 

גוף שלה שם, לפעמים מסתובבת בין דירות בעבודה ואין לה איפה לעשות, לכן מקפידה לפנות לכך זמן בבוקר וגם ה

רק  -היו בעבר ואינם יותר. ללא בורבוריגמוס. טעם וריח מהפה -כבר מורגל לזה(. ללא תחושת מלאות בבטן. טחורים

 אם לא אכלה הרבה שעות. 

יותר מודעת העיכול היום הרבה יותר טובה מבעבר, גם אחרי הטיפולים בדיקור וגם מכיוון ש רכת*מדגישה כי מע

 חד אחרי לימודי השיאצו.במיו, לתזונה ומקשיבה לגוף

מן ללא קוצר נשימה, נזלת כרונית או ליחה. חשד לאלרגיה לפניצילין. אקנה באיזור הסנטר, לפני ווסת ובז: נשימה

 עוזרת לה מאוד.שביוץ. משתמשת במשחה שרחקו לה 



נוע ומרגישה לעיתים תפיסות באיזור עורף גב עליון, מאז שמתאמנת יותר פחות מורגש )רוכבת על קט: שלד -שריר

 גב עליון(. שזה משפיע על מצב העורף/

דימומים מהחניכיים בצחצוח שיניים. פעם בכמה חודשים דלקת  לעיתים נדירות. לפעמים -כאבי ראש: ראש

בדרך כלל בקצה השפתיים אחרי מחלת חום או אחרי קבלת  -בחניכיים )מגרגרת תמיסה אנטי בקטריאלית(. הרפס

 -הווסת. מופיע כמה פעמים בשנה, זובירקס לא משפיע, משתמשת בתמצית פרופוליס או בשמן עץ התה. בעיות ראייה

לא אובחן, בן זוגה טוען ש"לא  -לראייה מרחוק, מספר נמוך, לנהיגה או צפייה בקולנוע. בעיות שמיעה משקפיים

 שומעת כלום". 

לא שותה הרבה, הרגילה את עצמה לשתות, הולכת עם בקבוק צמוד כדי שתשתה. אם לא  -צימאון: הפרשה ומין

שותה, אם שותה מספיק יהיה בהיר ואם לא  תלוי בכמה -יהיה לה בקבוק יכולה לא לשתות כל היום. צבע השתן

 שותה מספיק אז יהיה כהה. 

יום ולפעמים  33 -ל 30קבי משתנה בין המחזור: בשנה האחרונה לא כל כך ע. משך 12גיל ווסת ראשונה: : גניקולוגיה

גבר, רגישות ימים. תופעות לפני הווסת: תאבון מו 5גם יותר, מקבלת כל חודש. בעבר היה יותר סדיר. משך הווסת: 

רוח ועצבנות. אם הווסת מאחרת או שנמצאת בתקופה של סטרס התופעות תהיינה יותר המצב ב םיתר, קצת שינויי

לאחר הווסת: בשנה  תופעות נרגעים.משמעותיות. תופעות בזמן הווסת: לאחר שמקבלת הכל חולף, תאבון ומצב רוח 

פס על השפתיים. דימום נורמלי, צבע הדם אדום, האחרונה קרה מספר פעמים שלאחר סיום הדימום הופיע הר

תזונה, לא יומיומי. איננה משתמשת בקרישים קטנים לא בכל חודש. הפרשות לבנות מידי פעם, חושבת שתלוי 

 בגלולות. 

. נרדמת מהר מאוד, ישנה ברצף, למעט מיקרים בהם 8:30בלילה וקמה ב  2:00הולכת לישון בסביבות : שינה

ן(, ה ואז תתעורר ותרדם בחזרה מהר. מתעוררת באיטיות בבוקר )שמה כמה "נודניקים" בפלאפוהחתולים מציקים ל

 לווים.לא קמה עייפה. ללא תסמינים נ

שיש לה נטייה לכעוס, רגש שמוכר לה,  חושבת לעבודה.מצב רוח כללי: שמח. לא שונה בין הבית : אופי ומצב רוח

בחודש האחרון היו פעמיים שהתפרצה בכעס בבית וזה יוצא דופן מבחינתה. בדרך כלל יודעת לעבד את הכעס ולא 

להתפרץ. נוטה לשמור בפנים דברים שמפריעים לה, לא לשתף ולפתור בעיות לבד, אך עם זאת עובדת על עצמה יותר 

ביקורתית כלפי עצמה, מודעת לקול של הביקורת העצמית שבה. יכולה לבקר את עצמה לשתף ולבקש עזרה אם צריך. 

על זה שקשה לה עם משהו בחיים. לעיתים רחוקות חשיבה בלופים, מושפע מסטרס וחוסר פניות לעצמה. מרגישה 

ה קצת שהיא אדם מבולגן ומשתמשת בעזרים להתארגנות בעבודה. חרדה: בחודש האחרון שהיה יותר עמוס הרגיש

תחושות חרדה המוכרות לה מהעבר, לא משהו קיצוני. מתקשה לקבל החלטות אך כשתחליט, תבצע. יש תקופות של 

 מתח, משתנה, מאוד דינאמי, בעיקר בגלל עבודה.

תיאור המטופל: מאוד חביבה ושמחה, משתמשת הרבה בהומור, מבנה גוף תפוחי )פלג גוף עליון עגלגל ורחב, פלג גוף 

 ומצומק(.תחתון צר 

 לא ממליחה וכמעט שלא ממתיקה. :הרגלים

 קיץ, שעות ביום: בוקר מאוחר או לילה, צבע טורקיז, סגול, טעם מתוק וחמוץ.  העדפות: חום, אביב+

 כשלא שותה קפה.עייפה בממוצע ביום. מרגישה  3 -קפה התמכרויות:

 בעונית(טיום לדוגמא ) תזונה:



חמאת בוטנים.  לחם מלא, ממרח חרובים/ -''סנדוויץקפה נמס עם חלב סויה, ללא סוכר.  -לפני העבודה 9:00בוקר: 

 ביניים: קפה ועוגה.

 אורז עם שעועית, קציצה טבעונית מעדשים ואורז. עגבניות שרי, מלפפון.  -בעבודה 13:00צהריים: 

 כלשהו. "ג'אנק"יות ביניים: משתנה, יכול להיות אגוזים ותמרים. יכול לה

 .22:00לאכול עם בן הזוג, בדרך כלל  כדי ערבהערב: משתנה, מחכה לארוחת 

 לפעמים יכול להיות סלט, לחם וטחינה. מרק מיסו. לפעמים ארוחה חמה וכבדה.

 :בדיקות

 : ארוכה יחסית, אדומה, חיפוי לבן בשליש האחורי, נוטה לימין, חריץ מרכזי, סמנ"ש קל. מעט סאב.לשון

 .hiCפעימות לדקה. מורגש בכל העומקים, פחות בעומק הראשון ובפחות עמדת  80: דופק

 חלשים. UB -ו  SP ,Kid -חלש מ Stחלשים,  Lu- LIימין: 

 .TW -חלש מ Pcחלש,   GB-ו חלש ומיתרי Livחלשים,  Ht- SIשמאל: 

 .PS ,Ht ,Kid ,Liv ,BGפחות בעודף:  .SI ,St ,Pc)שמאל יותר מימין(,  IL. עודף: הכי בעודף: Lu ,BU: חסר: בטן

 :סיפור מקרהניתוח 

 פנימי, עודף וחוסר, לא נמצא חום או קור באופן בולט, יאנג.

 חומרים: צ'י, לחות.

 . SP, Livאיברים:

 :סינדרומים

o של צ'י הכבד סטגנציה. 

o ולחות בטחול חסר צ'י. 

o .פלישת הכבד אל הטחול 

 שינוי הרגלי שינה ותזונה. -אורח חיים ,שיאצו :טיפולית כללית אסטרטגיה

 :טיפולית ספציפית אסטרטגיה

o .ויסות צ'י הכבד 

o .חיזוק והזנת צ'י הטחול 

o .סילוק הלחות מהטחול 

 נקודות אפשריות:

SP6 ,St36 ,SP3 ,Liv3 ,UB20- 21 ,CV6 ,Pc6 ,St40 ,St25. 

 

 

 

 

 

 



 3סיכום סדרת טיפולים 

 10 -פעם בשבוע ביפו. הסידרה כללה מפגש תשאול ו 2016סדרת הטיפולים התקיימה בין החודשים מאי לאוגוסט 

 טיפולי שיאצו. 

בטיפול הראשון דיווחה שבסך הכל מרגישה טוב, אך היו כמה ימים של עצירות וכמה ימים של תחושות חרדה באיזור 

וץ. הטיפול התמקד בעיקר בהנעת צ'י הכבד ובחיזוק צ'י החזה. מבחינת המחזור החודשי: נמצאת מעט אחרי בי

, Liv -הטחול וכלל: רוקינג, רוטציות ומתיחות לרגליים, עבודה על איזור הגב העליון, טיפול בטן, כניסה למרידיאנים

SP :כניסה לנקודות .St36 ,SP6 ,SP3+  של אבחנה  לאזורכניסהSP  ,בבטןLiv3. 

בטיפול השני דיווחה על מצב רוח טוב יותר, השתדלה לשמור על סדר בארוחות. יציאות: יציאה אחת ביום בבוקר, 

חתיכות, דביק. ללא כאבי בטן, פחות  4 -היה יום אחד של עצירות ללא יציאה. השבוע יחסית היציאות עם מבנה, כ

, מרגישה שלא מתרוקנת עד הסוף. הטיפול יציאה השתהיגזים וגרעפסים. מרגישה שצריכה "עזרה" בבוקר כדי 

 SP -בפיזור ו Livהתמקד בהמשך עבודת הנעה של צ'י הכבד וחיזוק צ'י הטחול וכלל: טיפול בטן, כניסה למרידיאנים 

בבטן  Stוכניסה לנק'  Liv3 ,SP6 ,St36 ,Pc6בחיזוק. רוקינג, רוטציות, מתיחות, עבודה על גב עליון, מוקסה זעירה: 

St25 ו- St30. 

שלושה לאחר הטיפול השני,  -בטיפול השלישי )שנערך שבועיים לאחר הטיפול השני( דיווחה על קבלת הווסת, יומיים

ימים וזרמה טוב ללא כאבים. יציאות: הרגישה בהבדל כאשר לא היה טיפול בשבוע שעבר, היציאות  5הווסת נמשכה 

טיפול. בנוסף, בסוף השבוע האחרון הייתה הצפה ריגשית  היו יותר דביקות ומתפזרות יחסית לשבוע הקודם שכן היה

ושמה לב שהיו גם יותר גרעפסים. בטיפול זה המשכתי להניע את הכבד ולחזק את הטחול וגם הוספתי כניסה לנקודה 

St40  .אבחנה של  ובאזורהגב העליון הורגש שיפור  באזורלסילוק הלחותSP .בבטן הורגש עודף ניכר 

"עליות יווחה כי היו פחות גזים וגרעפסים בשבוע האחרון. מצב רוח בסך הכל בסדר, קצת מרגישה בטיפול הרביעי, ד

שהטיפול נותן לה אנרגיות. יציאות: משתנה מתפזר או עם מבנה, דורש הרבה ניגוב, ליחתי, לא היו כמעט וירידות" ו

החום. הטיפול המשיך והתמקד בהנעת עצירויות בשבוע האחרון. קושי לישון בשבוע האחרון, חושבת שאולי בגלל 

 הכבד, חיזוק הטחול וסלוק הלחות.

ימים,  4בטיפול החמישי דיווחה כי אחרי הטיפול הקודם הרגישה טוב, מאופסת ורגועה יותר. קיבלה ווסת לפני 

לפני או ימים. ביום שלפני הווסת היו קצת עצבים אך לא היה תאבון מוגבר כמו בדרך כלל. ללא כאבים  5 -הקדימה ב

פעם ביום  -.  יציאותUps & Downsבזמן הווסת. מבחינה ריגשית, מרגישה רגועה ושמחה, יותר בפוקוס, פחות 

בבוקר, משתנה מתפזר או עם מבנה, ליחתי, גזים. באבחנת בטן: עודף מורגש כמעט בכל איזורי האבחנה. הטיפול 

 UB -הלחות. הפעם דרך כניסה לנק' אסוציאציה בקו ההתמקד בהנעה עדינה של צ'י הכבד, חיזוק צ'י הטחול וסילוק 

וכניסה לנקודות:  SP ,St ,LI ,SIעם התמקדות במחמם תחתון וכניסה לכל המרידיאנים הקשורים במע' העיכול: 

SP6 ,SP9 ,St40, St25, St30. 

בטיפול השישי דיווחה שבמהלך השבוע הרגישה שיש פחות לחות ביציאות. יציאות עדיין מתפזרות אך, לא הייתה 

ניינים עם החתולה ואתמול כאבי בטן ושלשולים. עעצירות בשבועיים האחרונים. לפני יומיים היו עצבים סביב 

בגב, התמקדות במחמם אמצעי.  UB -קו ה הטיפול התמקד בחיזוק טחול/ קיבה, סילוק לחות והרגעה. עבודה לאורך

. עבודה עם נשימה מונחית עזרה בכניסה לאיזור SP -האבחנה ובעיקר ב אזוריעודף מורגש ברוב  -טיפול בטן מלא

 .. מעט עבודה על החזה והראשSP3, SP9 ,St40כניסה לנק':  SP- Stהאבחנה. כניסה למרידיאנים 



בטיפול השביעי דיווחה על יציאות: פעם ביום, פחות מתפזרות, יום אחד השבוע הייתה קצת עצירות. מרגישה יותר 

תחושת התרוקנות, מרגישה שהלחות יורדת אחרי הטיפולים ואז חוזרת. מידי פעם גזים וגרעפסים. צריכה לקבל 

. הטיפול התמקד בחיזוק SP -נה ובעיקר בהאבח אזוריווסת בשבוע הבא. באבחנת בטן: עדיין מורגש עודף ברוב 

הטחול וסילוק הלחות וכלל: טיפול בטן+ חימום, כוס רוח בהרצה בכיוון השעון, בעיקר באיזור האבחנה של הטחול 

 .SP6 ,St40, מעט עבודה על החזה. כניסה לנקודות: LI -ו SPוגם מסביב. כניסה למרידיאנים 

בטיפול השמיני דיווחה כי יום אחרי הטיפול הייתה יציאה טובה, בעלת מבנה ופחות דביקה. בהמשך השבוע, יציאה 

אחת פעם ביום בבוקר, פחות מתפזרת ויותר בעלת מבנה. )למרות שאכלה ג'אנק השבוע יותר מהרגיל(. פחות גזים. 

הייתה גמורה, היו כאבים באיזור הרחם,  -אשוןהרגישה חולשה, ניסתה לישון יותר. קיבלה ווסת ביום ר -בסופ"ש

ימים בדיוק(. מצב רוח בסך הכל טוב, מרגישה קצת  28עצבנות לפני. )הפעם הווסת לא הקדימה, קיבלה אחרי 

"ריגשי". באבחנת בטן עדיין עודף מורגש ברוב איזורי האבחנה. הטיפול התמקד בהמשך חיזוק הטחול וכלל: כניסה 

 צדדי. -דו UB20 ,UB21ומוקסה ישירה על  SI ,LI ,SP ,Stקשורים במע' העיכול למרידיאנים השונים ה

בטיפול התשיעי דיווחה כי יומיים אחרי הטיפול היה שלשול, חושבת שאכלה משהו לא טוב. לאחר מכן לקח לבטן 

רוט לגבי כמה ימים להתאושש. כעת היציאות מתפזרות אך עדיין מרגישה שפחות מפעם. מצב רוח "סבבה", ללא פי

משהו מיוחד. היום קצת כאב ראש פועם בצד ימין מקדימה )"לא ממש כאב ראש אבל הראש מורגש, חושבת 

עודף ברוב איזורי האבחנה. הטיפול התמקד בהנעת הכבד וחיזוק הטחול וכלל: רוקינג,  -שמהחום"(.באבחנת בטן

מש להיכנס לאיזור האבחנה של הטחול, פעם ראשונה שהצלחתי מ -עבודה על גב עליון ושכמות. טיפול בטן מלא

 .SI -ו LI+ איזור האבחנה של הטחול בבטן. כניסה למרידיאנים: SP6 -לעומת כל יתר הטיפולים. כניסה ל

בטיפול העשירי דיווחה כי אחרי הטיפול הקודם כאב הראש עבר וחזר כמה שעות לאחר מכן, שתתה קפה והכאב עבר 

וח. יציאות: פעם ביום, קצת יותר מתפזרות בחלק מהימים אבל עדיין מרגישה לגמרי. בשבוע שחלף ירידה במצב הר

פחות בעודף מבדרך כלל,  Ht ,SIשיותר טוב מבדרך כלל. ללא עצירויות. מציינת שהשבוע אכלה ג'אנק. באבחנת בטן: 

SP  .)בעודף אך ניתן לכניסה מצד שמאל )כך גיליתי בשבוע שעבר והשבוע היה אותו דברPc ודף מכל איזורי הכי בע

האבחנה. הטיפול התמקד בהמשך הנעת הכבד וחיזוק הטחול וכלל: רוקינג, עבודה על גב עליון שכמות, טיפול בטן, 

 צדדי. -דו SP6 -. מעט עבודה על גב תחתון וכניסה לTW -ו Pcעבודה על מרידיאנים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פ מ. -מכתב סיכום

 67משקל  ס"מ, 165. חיה עם בן זוג וארבעה חתולים ברמת גן. גובה 6, נולדה באוקראינה, עלתה בגיל 31 בת פרטים:

 שנים. 5 -ק"ג. עובדת סוציאלית בתחום בריאות הנפש. סטודנטית לשיאצו. תחביבים: ריקוד, קולנוע. מתרגלת יוגה כ

 .15סובלת מבעיות במערכת העיכול מאז גיל  :תלונה עיקרית

 (.IBSתסמונת המעי הרגיז ) :מערביתאבחנה 

 אובחנה לפני כשלוש שנים כסובלת מתסמונת המעי הרגיז לאחר תקופה ארוכה של שלשולים.

שלשול המלוות בגזים וגרעפסים,  סובלת מיציאות הנעות בין עצירות ליציאות מתפזרות/ :פירוט תלונה עיקרית

לאחר יציאה מרגישה הקלה אך ישנה תחושה של חוסר התרוקנות. מוטב כאשר שומרת על סדר בארוחות וללא ג'אנק 

שונות  תנציונליובונקפוד וכששותה מספיק. מוחמר במצבי סטרס שבדרך כלל יובילו גם לאכילה לא סדירה. בבדיקות 

לא נמצאו ממצאים המעידים על איזושהי רגישות למזון או בעייה מיבנית. לפני כשנתיים טופלה בדיקור סיני שהיטיב 

 עימה, מאז המצב לא חזר להיות חמור כמו שהיה אך עדיין סובלת מיציאות הנעות בין עצירות לשלשול. 

ה, מתפזרת, לעיתים עצירות, גזים וגרעפסים. תזונה אחת ליום, בבוקר, בדרך כלל רכה, דביק יציאה מערכות:סקירת 

טבעונית, אכילה בשעות מאוחרות. אקנה באיזור הסנטר, לפני ווסת ובזמן ביוץ. לעיתים תפיסות באיזור עורף גב 

עליון. פעם בכמה חודשים דלקת בחניכיים. הרפס בדרך כלל בקצה השפתיים אחרי מחלת חום, בשנה האחרונה הופיע 

לאחר קבלת הווסת. לא שותה הרבה, הולכת בקבוק צמוד כדי שתשתה, צבע השתן בהתאם לכמה  מספר פעמים

בשנה האחרונה  יעקבששותה. מקבלת ווסת באופן סדיר כל חודש הנמשכת חמישה ימים, מספר ימי המחזור לא 

יום ולפעמים גם יותר. לפני הווסת יש תאבון מוגבר, רגישות יתר, קצת שינויי מצב רוח ועצבנות,  33 -ל 30משתנה בין 

. שמחה בדרך כלל, נוטה לכעוס, 8:30 -בלילה וקמה ב 2:00 -התופעות חולפות עם קבלת הווסת. הולכת לישון ב

ת לבד, ביקורתית כלפי עצמה, מרגישה שאיננה מאורגנת מספיק לפעמים להתפרץ, שומרת בפנים ופותרת בעיו

 ומשתמשת בעזרים בכדי להתארגן יותר טוב. בתקופות מסויימות חרדה וסטרס.

 : אבחנה סינית

 של צ'י הכבד.  סטגנציה

 ולחות בטחול. חסר צ'י

 פלישת הכבד אל הטחול.

  לית:טיפו האסטרטגי

 שינוי הרגלי אכילה ושינה.

 סילוק הלחות מהטחול., חיזוק והזנת צ'י הטחול, צ'י הכבד ויסותשיאצו: 

טיפולים שהתמקדו בהנעת צ'י הכבד, חיזוק צ'י הטחול וסילוק  10המטופלת עברה סדרה של  :דיווח על הטיפולים

הלחות מהטחול. במהלך הטיפול דיווחה על ירידה בתדירות עצירויות גזים וגרעפסים ושיפור באופי היציאות. כמו כן 

 דיווחה על שיפור בתחושה כללית ובתסמינים קדם ווסתיים.

 המלצות: 

 שיאצו.המשך טיפול ב .1

 שינוי הרגלי תזונה. .2

 שינוי הרגלי שינה. .3

 המשך מעורבות בפעילות גופנית סדירה. .4

 



 סיכום סדרות הטיפולים

טיפולי שיאצו שהתקיימו אחת לשבוע לאחר שעברו  10שלושת המטופלות שהשתתפו בעבודה זו עברו סדרה בת 

 תשאול מקיף, ניתוח ואבחנה אישית.

נדרומים בהם אובחנו, כאשר בראשם סטגנציה צ'י הכבד וחולשה במערכת העיכול, יעל פי הס טופלו כל המטופלות 

קיבה ולכן העקרון הטיפולי המנחה היה החלקת צ'י הכבד תוך  -דבר שגרם לפלישת הכבד בצורה אופקית לטחול

רידיאנים, חיזוק מערכת העיכול ומתן המלצות על שינויים תזונתיים ופעילות גופנית. כל הטיפולים כללו עבודת מ

 ומוקסה זעירה. כניסה לנקודות צובו ועבודת בטן משמעותית ובשני מקרים כללה גם שימוש במוקסה 

השביעי . ההטבה באה לידי  עד חמישיניתן להבחין שכל המטופלות החלו לדווח על שינוי לטובה החל מהטיפול ה

תחושת הכאב שהיתה מלווה אותן אך חשוב ן וביטוי בירידה בתסמיני מערכת העיכול כמו תדירות היציאות, אופיי

לציין שעד אותה נקודה חוו המטופלות גם בהרעה זמנית בחלק מהתסמינים עד ל"ייצוב" הרגשתן ומגמת שיפור 

 יציבה לאורך הרבע האחרון של סדרת הטיפולים. 

ה בתדירות דיווחו כל המטופלות על הרגשת שיפור משמעותית שבאה לידי ביטוי בהטב יפוליםבגמר סדרת הט

 פור באיכות החיים ועל הרגשה נינוחה יותר. יהיציאות, אופיין והכאב שהיה מלווה אותן. כולן דיווחו על ש

 

 

  



 סיכום

יה, יאחוזים מהאוכלוס 20 -10היא מחלה תפקודית של מערכת העיכול ממנה סובלים ( IBSתסמונת המעי הרגיז )

שמדובר ברגישות  הלהיום, לא נמצא גורם אורגני למחלה אך נראכאשר שכיחותה גבוהה פי שתיים אצל נשים. נכון 

כאבי בטן כרוניים, מלאות וחוסר נוחות בבטן ושינויים בהרגלי  כמומוגברת של חלקים במעי הגורמים לתסמינים 

עוצמת התסמינים משתנה מאדם לאדם ויכולים להיות קלים ובעלי השפעה קטנה על אורח החיים אבל  היציאות.

ן קשה באיכות החיים. הטיפול בתסמונת המעי הרגיז כולל בעיקר באופיכולים להופיע גם בעוצמות גבוהות ולפגוע 

העיכול ולכן לרוב מומלצת המנעות  שינויים בהרגלי התזונה ואורח החיים על מנת להקל ככל הניתן על תפקוד מערכת

ממוצרים שקשים לעיכול או שידועים שגורמים לרגישות כמו מוצרי חלב, גלוטן, מזון מעודד גזים ועוד. בנוסף, ישנה 

 שנמצאה יעילה בהפחתה של התסמינים.  גופניתחשיבות רבה לפעילות 

הכבד פולש לטחול  במצב בו ןיומאופיוחוסר משולב של עודף היא מצב תסמונת המעי הרגיז על פי הרפואה הסינית 

עוד. חסר יאנג ו, עימצאטחול וקיבה, לחות במחמם השל חולשת  בשילוב סטגנציה של צ'י הכבדמתוצאה כולקיבה.  

הכבד תופס מקום מרכזי בתסמונת המעי הרגיז ויופיע בדיסהרמוניה כמעט בכל אבחנה ומכאן שחלק מרכזי בטיפול 

בתסמונת יתרכז ב"החלקת" צ'י הכבד, פתיחת סטגנציות ובחיזוק תפקידו כאחראי על זרימת צ'י ודם תקינים בגוף. 

ריסת ארוחות קטנות על פני כל היום, צריכת מזונות גם הרפואה הסינית ממליצה על שינויים תזונתיים הכוללים פ

עשירים בסיבים המסייעים לזרימת צ'י חלקה בגוף ועוד. בנוסף רואה הרפואה הסינית חשיבות רבה בפעילות גופנית 

 קבועה וכן בשימוש בצמחי מרפא. 

נשים שאובחנו כסובלות  טיפולי שיאצו לשלוש 10סדרות טיפולים שכללו תשאול ואחריו  3במסגרת עבודה זו נערכו 

מתסמונת המעי הרגיז בדרגות שונות. כל המטופלות סבלו מרגישות בדרגות שונות במערכת העיכול שהתבטאו 

בתדירות יציאות משתנה, באופי יציאות משתנה שכלל בעיקר שלשולים בליווי כאבי בטן. כל המטופלות אובחנו 

נדרומים אלה יאה מחולשה בה. אל סצלמערכת העיכול כתו כסובלות מסטגנציה בצ'י הכבד ומפלישה אופקית שלו

ת לחות כתוצאה מחולשה בתפקודי הטחול. נדרומים נוספים כמו חסר צ'י בריאות )שתי מטופלות( והופעיהתלוו ס

מפטומים של כאבי הבטן. יטיפולי השיאצו התמקדו בטיפול בסטגנצית צ'י הכבד, בחיזוק מערכת העיכול ובטיפול בס

המטופלות קיבלו הצעות לשינויים תזונתיים שכללו הפחתה במזונות מקררים ומעודדי לחות, בפריסת  בנוסף, כל

 הארוחות על פני כל היום ובפעילות גופנית קבועה. 

דיווחו בתחילת סדרת בטיפולים וכללו ירידה בתדירות על שיפור משמעותי בתסמינים עליהם כל המטופלות דיווחו 

יציאות ובהקלה משמעותית בכאבי הבטן והגזים שליוו אותם. עיקרי השינויים נצפו לאחר היציאות, שינוי באופי ה

 וכל המטופלות דיווחו על שיפור ניכר באיכות חייהן. לפחות חמישה טיפולים סדירים 

למרות שמדגם המטופלות שלקחו חלק בעבודה זו אינו מהווה מדגם מייצג, אנו יכולים להסיק שטיפולי שיאצו 

במטופלות הסובלות מתסמונת המעי הרגיז הוא יעיל ויכול לשפר באופן משמעותי את איכות החיים ללא סדירים 

 שימוש בטיפולים פולשניים או אגרסיביים.
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