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 תקציר

המערבית כאב גב . בראי הרפואה מהאוכלוסייה תסבול מכאבי גב תחתון 80%-ד, כוכאב גב תחתון הנו כאב נפוץ מא

עיסוק הכולל מאמץ יתר, חוסר או עודף פעילות גופנית, שבני )ישיבה מרובה(, ואורח חיים יעקב גרם יתחתון יכול לה

יה יחולשת שרירי בטן ושרירים מייצבים, פריצות דיסק, לחץ על שורשי עצב, טראומה, יציבה לא נכונה ואף נט

התייחסות ללידות מרובות וקיום יחסי  אליה וספת, ונכאבי הגב דומהל אטיולוגיהתורשתית. בראי הרפואה הסינית ה

את צ'י הכליות, חדירת פתוגנים חיצוניים )בעיקר קור ולחות(, תזונה,  יםמין מוגזמים, בעיקר בגיל צעיר, שמחליש

 חוסר שינה, גורמים פסיכולוגיים וגיל מתקדם.

לפי  נלווים.הסימנים הים וניתן לאבחנם לפני אופי הכאב ויכאבי הגב התחתון מתחלקים לכאבים אקוטיים וכרונ

דיסקופתיות )מחלות דיסק(, מתיחה של שרירי הגב )התכווצות שרירים(,  הרפואה המערבית, אבחנה מבדלת תכלול

)כגון דלקות פרקים, מחלות רקמת חיבור ודלקת  תיותמערכמחלות , טראומה ושברים, מחלה ניוונית של החוליות

 וכו'. הקרנה מאיברים פנימייםחוליות(, זיהומית ב

חדים או עמומים ובעוצמה קלה עד קשה )עד לרמה שיהיה  כאב, שריפה ודקירה, שיכולים להיותהסימנים יכללו, 

כאב הנוצר מלחץ על שורשי עצב הם יכולים להופיע באופן פתאומי או להתפתח בהדרגה.  לזוז או לעמוד ישר(. קושי

סאקראלי ומקרין מהישבן לאורך הצד האחורי או/ו הלטרלי של הירך והשוק נקרא כאב סכיאטי בגובה מותני או 

(Sciatica לרוב, כאבי הגב הם קלים ועוברים מעצמם תוך מספר ימים. הכאב נגרם בדרך כלל כתוצאה ממתיחה של .)

כאבי גב תחתון כולל השרירים באזור הגב התחתון ומרגע שהמתיחה חולפת, חולף גם הכאב. הטיפול השמרני ל

 .בעיקר משככי כאבים, המלצה לפעילות גופנית מתונה והדרגתית

בדיל ביניהם בעזרת אופי הכאב יתן להלפי הרפואה הסינית, ישנם מספר סינדרומים שיכולים להתבטא בכאבי גב. נ

 ן חיצוני וטראומה.סינדרומים אפשריים במצב של כאב אקוטי: פלישת פתוגנוספים עליהם מדווח המטופל.  וסימנים

, סטגנציה SP-, חוסר בUB-ג'ינג של הכליות, חוסר בסר צ'י, יאנג, יין וסינדרומים אפשריים במצב של כאב כרוני: ח

סטגנצית צ'י ודם. בחירת הטיפול תתבצע בהתאם לסינדרום. הטיפול יכול לכלול טיפולי מגע כגון של צ'י הכבד ו

 י תזונה והמלצה על פעילות גופנית. , טיפול בדיקור וצמחים, טיפול במוקסה וכוסות רוח, שינושיאצו וטווינא

עובר  מהמרידיאנייםבבטן מופיעים אזורי האבחנה דרכם אפשר לחוש את מצב האיברים הפנימיים. בנוסף, חלק ניכר 

הפנימיים. טודו יושימסו אמר ביניהן נקודות התראה של האיברים שבבטן וניתן למצוא לאורכם נקודות חשובות 

פעם: "ההרה היא המקור לאנרגית הקי )צ'י(. כל המחלות נוצרות באזור זה. לפיכך, אפשר לחוש כל דבר באמצעות 

, מטפל שיאצו מיפן, אמר שהוא יכול לטפל בכל פתולוגיה דרך הבטן, Naoichi Kuzome(. 22, עמ' 4אבחון ההרה" )

  (.271, עמ' 1יים )החל מכאב שיניים וכלה בכאבי ברכ

קיימות גישות שונות לגבי מנח רגליו של המטופל בעת אבחנת בטן. גישה אחת סוברת שאין להגביה את הרגליים, 

יה סוברת ששכיבה ימאחר ואז שריר הרקטוס אבדומינוס פחות מתוח וע"כ לא משקף את מצב המטופל. הגישה השנ

שיאצו, את -קיימות גם לגבי התזמון של אבחנת הבטן. לפי הזןנוחה תאפשר שחרור של הבטן למגע. גישות שונות 

אבחנת הבטן מבצעים בתחילת הטיפול )לפני שנעשה שינוי אנרגטי בגוף המטופל כתוצאה מהטיפול( ופעם נוספת 

לפי גישה אחרת, את אבחנת הבטן מבצעים לקראת סוף הטיפול, אז  בסיום הטיפול בכדי לבדוק אם חלו שינויים.

 ותר רגוע ומאפשר למטפל להיכנס לבטן באופן חופשי יותר. המטופל י

ונקודות טצובו חיוני לאבחנה ומשמש ככלי טיפולי בפני עצמו. כך שלמעשה, מהלך  מרידיאנייםמישוש אזורי גוף, 

. המטפל מאתר המרידיאנייםשיאצו', האבחנה מכוונת בעיקר לקביעת מצב -הטיפול ומהלך האבחנה זהים. לפי ה'זן
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צוין כי אם  Ling Shu-זמנית כדי לאזן בניהם. ב-)עודף( בבטן ולוחץ עליהם בו Jitsu-)חסר( וה Kyo-ידיאן האת מר

כאב, מדובר בעודף. אם המישוש מעורר תחושת נוחות, מדובר בחסר. בעודף נטפל  יםזור מעוררמישוש נקודה או א

 ע"י פיזור ובחסר נטפל ע"י חיזוק ומילוי. 

השפעת טיפולי מגע, דיקור וצמחים על כאבי גב. הטיפול בכאבי גב אינו תמיד יעיל ולרוב נראה עבודות רבות נעשו על 

בעבודה זו  הישנות של הכאב, בעיקר אם המטופל אינו מצליח לסגל אורח חיים מיטיב וממשיך באורח חיים פוגעני.

לאבחון וטיפול בכל אברי הגוף  בחרנו לבדוק את השפעת טיפולי הבטן על כאב גב תחתון, בשל היותה של הבטן מפה

ובשל הסמיכות וההקבלה הפיזית בין הגב והבטן. ראינו בטיפולי בטן פוטנציאל מעניין להקלה במצבים של כאבי גב 

 תחתון, דבר שיכול להפוך את הטיפול בכאבי גב עקשנים וסרבני טיפול ליעיל יותר ומדויק יותר.

חתון מתמשכים )חלקם כרוניים(. טכניקת העבודה שנבחרה טיפלנו בארבעה מטופלים הסובלים מכאבי גב ת

לבודד את השפעת טיפולי הבטן על כאבי הגב. לא נכללו עבודה מקומית על התמקדה באבחנת וטיפול בטן בלבד, בכדי 

בגפיים או טכניקות מתקדמות לכאבי גב, ולמעשה לא נעשתה  המרידיאנייםהגב, נקודות דיסטאליות, עבודה לאורך 

שיאצו' בהתבסס על אזורי האבחנה -. הטיפולים נפתחו באבחנת בטן לפי 'זןשום מניפולציה נוספת פרט לטיפולי הבטן

של מסונגה, והמשיכו בעבודת חיזוק או פיזור בהתאם לאבחנה ועם התייחסות לסינדרומים שאובחנו בתשאול 

 ככל שהזמן אפשר. הראשוני 

מהטיפולים אשר ביצענו ניתן ללמוד כי הבטן משקפת את מצב המטופל. היא משתנה במהירות בהתאם למצבו 

 הנוכחי )חולי, בריאות, עייפות( וכוללת גם את חוסר האיזון הכרוני שלו. 

טווח של הטיפולים,  העבודה דרך הבטן יכולה לאפשר הקלה מהירה ויעילה על כאבי גב.  לא הבחנו בהשפעה ארוכת

אבל כן דווח בהרבה מן הטיפולים על הקלה משמעותית ברמת הכאב שנמשכה מספר ימים. בנוסף לכך, בתום 

 הטיפולים המטופלים דיווחו על שיפור ברמה האנרגטית, הקלה במתח נפשי ותחושה כללית יותר טובה.

ות השפעת טיפולי בטן על כאב גב תחתון. מדגם את תוצאות הטיפולים שערכנו ניסינו לסכם לכדי מסקנה אחידה אוד

של ארבעה מטופלים איננו מייצג ונתקלנו בקושי להסיק מסקנה נחרצת. עם זאת, נראה כי לטיפול בטן פוטנציאל 

הן בגלל הקרבה הפיזית וההקבלה הבולטת בין הגב לבטן, האיברים הפנימיים  ,טיפולי רב בהשפעה על כאבי גב

בבטן  ומרידיאנייםר והשרירים המשותפים והן בשל נוכחות אזורי אבחנה, נקודות המשותפים, רקמת החיבו

 שיכולים להיות יעילים בטיפול בכאב הגב התחתון.

הסינדרומים אותם זיהינו אצל המטופלים מצריכים בד"כ טיפול המשלב גם שינוי באורח החיים וגם תמיכה ע"י 

לבחון את השפעת הטיפולים יש מקום ן את כאבי הגב באף מקרה. צמחי מרפא. לכן, טבעי שלא הצלחנו למגר לחלוטי

מטופלים. יתכן והוספת עבודה מניעה של המפרקים, עבודה על מרידיאני הרגליים ונקודות רלוונטיות לאורכם על עוד 

ף, תגביר את השפעת הטיפול. בנוסף לכך, שכלול המיומנות שלנו כמטפלים באבחנת וטיפול בטן וצבירת ניסיון נוס

 יתכן שיביאו לתוצאות טובות יותר.
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 מבוא

הבטן ממוקמת במרכז הגוף. יש בה שרירים שמקיפים איברים פנימיים שאחראיים על עיכול, הפרשה ורבייה. ניתן 

כליה. אפשר לתקן ולהחליף ל, חלקים מהקיבה, המעי הגס והדק והלהמשיך ולחיות אחרי הוצאת כיס המרה, טחו

שכן אם הוא קורס  ,המוח הוא האיבר החיוני ביותר מבין כלל האיברים, למעשהאת שלפוחית השתן, הלב והכבד. 

ויות הלחימה, באומנבתרבות, (. 9, עמ' 1) ות עליונה ברפואה הסינית והיפניתהמוות וודאי. ולמרות זאת, לבטן חשיב

(. ברפואה הסינית, מקור 10, עמ' 1( נתפסת כמרכז אנרגטי ופיסיולוגי )Haraההרה )רוחני ביפן, האימון ברפואה וב

 המרידיאנייםהאנרגיה של הגוף, הוא בצ'י הנע שבין הכליות הממוקמות בבטן. ממקור אנרגיה זה נובעים שנים עשר 

 ג'ינג:-ידעך, ידעך לאיטו גם שאר הגוף. כפי שמוסבר בנאן הקלאסיים. אם הוא

The yellow emperor asked, “The pulse can be normal, yet sometimes people die, why is this?” Qi Bo 

answered, “Each of the twelve meridians has a relationship to the source of the vital energies [the living 

qi]. The source of the vital energies is the root origin of the twelve meridians, it is the moving qi between 

the Kidneys. This means that the source of the vital energies is fundamental to the five yin and six yang 

organs, the root of the twelve meridians, the gate of breathing. It is the source of the triple 

warmer...therefore, qi is the root of the person. This is why if the root is dying, the stems and branches 

[meridians and organs] will be drying [drying-out], yet appear normal. The vital qi is dying on the inside, 

but it is still there on the outside” (NJ 8(1):11) 

 

 (. 12, עמ' 1כלומר, הבטן היא הרבה מעבר לחלל המכיל את האיברים. היא המרכז האנרגטי ממנו נובעים החיים )

אנשים רבים בעולם המערבי סובלים או יסבלו מכאבי גב תחתון במהלך חייהם, ורבים מתוכם יפנו לטיפולי מגע. לכן, 

יש בנמצא שיטות רבות ומגוונות סביר שנפגוש בקליניקה בהמשך הדרך מקרים של כאב גב תחתון אקוטי או כרוני. 

נות להקלה על כאבי גב, אך לא התעמקנו בטיפול הבטן לטיפול בכאב גב תחתון, ובמהלך לימודינו למדנו טכניקות שו

את השפעת הטיפול דרך המרכז האנרגטי של  רצינו לבחוןכטכניקת טיפול בבעיה כלשהי בכלל ובבעיות גב בפרט. 

הגוף. שיערנו כי תתכן השפעה מטיבה משמעותית שתוכל לתרום ליעילות הטיפול, לקצר את משך הטיפול ולהפחית 

על ה הפיזית שנוצרים בשל כאבי גב תחתון. עניין אותנו לבחון את הפוטנציאל הגלום בטיפולי הבטן את הסבל והמגבל

  עבודת הגמר שלנו.בולכן בחרנו להתמקד בנושא זה כאב נפוץ כמו כאב הגב התחתון, 

. כמו בעבודה סקרנו את האטיולוגיה, הסימפטומים, אבחנה מבדלת ודרכי הטיפול בראי הרפואה המערבית והסינית

בחרנו ארבעה מטופלים הסובלים מכאבי גב תחתון  כן, הרחבנו בידע לגבי אבחנת וטיפול בטן באופן תאורטי ומעשי.

ולבסוף, מתוארים . וניתוחםבהמשך מפורטים תשאולי המטופלים מתמשכים וערכנו להם תשאול, אבחון וטיפולים. 

 שעלו מהם.הטיפולים שערכנו לארבעת המטופלים, תוצאותיהם והמסקנות 

לבין הידע שרכשנו באבחנת  תחתון, אודות כאבי גבשרכשנו בין הרקע התאורטי  שילבו שערכנו טיפולים המעשייםה

מאבחנת הבטן  לממצאים שעלו בהתאם טופל לאחר מכןחן לפי הראיה הסינית ובטן. כל מטופל תושאל ואובהוטיפול 

בטן אבחנה וטיפול . הטיפולים כללו קודם לכן בתשאולשאובחנו לסינדרומים  כל טיפול ובהתאםתחילת שבוצעה ב

  בלבד.
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 כאב גב תחתון בראי הרפואה המערבית

 המבנה האנטומי של הגב

הוא נתמך על  .כתפייםוב צווארב ,עורףומסתיים ב ישבןהעליון של ההמתחיל בחלק  ,גוף האדם האחורי של וחלק הגב

ומאפשר  חזק ויציב לכל האיברים הפנימיים הוא מהווה גבול אחורי(. 14והכתפיים ) , בית החזהעמוד השדרה ידי

מהווה את עצם הזנב, ועד לו ארהצוו חוליות ממרום שמתפר עמוד השדרה גם יחד. ציבות ותנועהבהיותו חזק וגמיש י

הציר המרכזי של הגוף אליו מחובר שאר השלד. תפקידו לייצב את הגוף, לאפשר תנועה ולהגן על חוט השדרה שעובר 

כל חוליה בו מחוברות זוג צלעות, על ידי כך של אותיהחלק העליון מספק תמיכה מבנית להגנה על הר .(16בתוכו )

 ויחסית מאפשר תנועה לכל הכיוונים, גמיש ירכייםבין תחתית הצלעות ל החלק התחתוןטה. והוא מתאפיין בתנועה מ

חמש (, thoracic T12-T1חוליות חזה ) 12, (cervical C7-C1מורכב משבע חוליות צוואריות ) הוא (.14) חסר הגנה

עצם ו (S1-S5 Sacral) יחדמורכבת מחמש חוליות שהתאחו ( שSacrumעצם העצה )(, L1-L5 lumbarמותן ) חוליות

 . (15) מורכבת מארבע חוליות זעירות שהתאחו זו עם זו לכדי יחידה אחתש (Coccyxעוקץ, הזנב )

 אטיולוגיה לכאב גב תחתון

ו/או נהיגה ממושכת מחד, והיעדר פעילות גופנית אופי החיים העכשווי המשלב פעילות גופניות מועטה, ישיבה 

כאבי גב בין גורמי הסיכון לכאבי גב תחתון הוא גיל המטופל ) .(11מאידך, מביא מטופלים רבים להתלונן על כאבי גב )

, חוסר בפעילות גופנית, (30אחרי גיל  כלל תחתון ובכלל, שכיחים יותר ככל שמתבגרים ומופיעים לראשונה בדרך

עישון, צריכת אלכוהול, השמנה, הריון, פציעה וטראומה, , הרמת משאות כבדים, )אורח חיים יושבני( ממושכתישיבה 

גורמים נוספים הם  (.13דיכאון וחרדה, פעילות גופנית לא נכונה או פעילות יתר, עייפות וחוסר שינה ויציבה לקויה )

)הבדלים באורך הרגליים, תפקוד לקוי וחוסר איזון של שרירי  גנטיקה, פציעת גב קודמת או ניתוח, ליקויים מבניים

( כו'הגב, האגן ו/או מפרקי הירך, עקמת, ספונדילוליסטזיס, שיבושים בקיעורים ובקימורים של עמוד השדרה ו

במקרים נדירים נגרם כאב גב תחתון  (.17ומחלות שונות ברקע )אוסתאוארתריטיס, אנקילוזיס ספונדליטיס וכו'( )

היסטוריה של מחלה , 50או גידול. גורמי הסיכון לתופעות אלו הם גיל מעל ות משמעותיות כמו שבר, זיהום מסיב

 (.13) אוסטיאופורוזיסו טיפול כרוני בסטרואידים, באלכוהול שימוש מופרז, סוכרת מחלות נוספות כמו, ממארת

 יה לכאב גב תחתוןאפידמיולוג

כאבי  (.8כיחה ביותר להיעדרות מהעבודה במדינות המערב )היעדרות מעבודה בעקבות כאבי גב היא כיום הסיבה הש

גב תחתון הם הסיבה השנייה בשכיחותה כגורם לפנייה אל רופא המשפחה, ואחת מהסיבות השכיחות לתחלואה 

 מהאוכלוסייה סובלת בשלב זה או אחר של החיים מכאבי גב 85%(. 11שנה ) 60-ל 20ולנכות בקבוצת הגיל שבין 

 .  (13) יחוו אירוע משמעותי של כאב גב תחתון במהלך חייהם 80%וכ־, (8) תחתון

 סימפטומים

ים, עם או עות התחתון ומעל לקפלים הגלוטיאלנוחות, מתחת לקו הצל כאב או איכ מוגדר כאב גב תחתון - הגדרות

 סאב־אקוטי תחתוןכאב גב . שבועות 6כאב הנמשך פחות מ־כ מוגדר כאב גב תחתון חד )אקוטי( בלי הקרנה לרגליים.

כאב גב תחתון  .שבועות או יותר 12נמשך ככאב ה מוגדרכאב גב תחתון כרוני . שבועות 12ל־ 6נמשך בין מוגדר ככאב ה

 כאב גב תחתון לא ספציפי .חוזר מוגדר כאפיזודה חדשה לאחר תקופה ללא סימפטומים, ולא התגברות של כאב קיים

(Non-SPecific Low Back Pain),  ,אינו משויך לפתולוגיה ידועה ומוגדרת כמו הוא כאב שהכאב השכיח ביותר

 (.18) זיהום, גידול, שבר, הקרנה עצבית או תסמונת זנב סוס

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%AA%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%94%D7%A9%D7%93%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94_(%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94_(%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9A
http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx
http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/diabetes.aspx
http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx
http://www.clalit.co.il/he/medical/medical_diagnosis/Pages/osteoporosis.aspx
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לזוז  חדים או עמומים ובעוצמה קלה עד קשה )עד לרמה שיהיה קושי יכולים להיותודקירה, ש הכאב, שריפ - סימנים

לאחר הרמת חפץ כאב או כתוצאה מפציעת ספורט( או  יכולים להופיע באופן פתאומי )למשל הם או לעמוד ישר(.

כאב הנוצר מלחץ על שורשי  .(13) להתפתח בהדרגה. לפעמים מופיעה גם נפיחות מקומית שמוסיפה לתחושת הכאב

וק נקרא כאב עצב בגובה מותני או סאקראלי ומקרין מהישבן לאורך הצד האחורי או/ו הלטרלי של הירך והש

לא ניתן לצפות מראש את משך הכאב ואת עוצמתו. ישנם מקרים של כאב חזק שיחלוף בתוך  (.11)( Sciaticaסכיאטי )

, סימנים של כאב המקרין לרגליים, חולשה .תמספר ימים, וישנם מקרים של כאב קל או בינוני שיימשך מספר שבועו

כאבי לרוב,  (.13או הפרעה בסוגרים וכאב הנמשך מעל לשישה שבועות מצריכים פנייה דחופה לרופא ) נימול, שיתוק

הגב הם קלים ועוברים מעצמם תוך מספר ימים. הכאב נגרם בדרך כלל כתוצאה ממתיחה של השרירים באזור הגב 

  .(11) התחתון ומרגע שהמתיחה חולפת, חולף גם הכאב

 

 אבחנה ובדיקות אצל הרופא

אורח חייו, עיסוקו מטופל בנוגע לאופי הכאב, האבחון מתחיל בתשאול ה .ופדתאור גב תחתון מתבצע אצל אבחון כאב

יעשה שימוש במידת הצורך, יתכן ש. לאחר מכן מבוצעת בדיקה גופנית היסטוריה הרפואית שלו ושל משפחתו.הוכן 

 ,CTבבדיקות מעבדה לשלילת דלקת זיהומית או דלקת שגרונית. כמו כן, יתכן ויבוצעו בדיקות הדמיה רפואיות כגון 

MRI .בדיקה מקומית על ידי מישוש האזור הכואב, בדיקת  ופדית כוללת:תההערכה הנוירואור, צילום גב ועוד

 שריר ובדיקת אורך רגליים.(, בדיקת כוח Elevation Leg Straight) SLEתחושה, 

 

 אבחנה מבדלת לכאב גב תחתון

יכולים להיגרם מפגיעה בכל אחד מהמבנים בגב )שרירים, גידים, רצועות, רקמות רכות, סחוסים,  י גב תחתוןכאב

 :(17, 13, 8) וכדומה(. בין הגורמים האפשרייםמפרקי החוליות, מערכת העצבים 

כל נזק לאחת הרקמות או המפרקים בעמוד השדרה נזקים בעמוד השדרה מגורם מכאני:  כאב גב תחתון על רקע

 המותני ובכלל זה גידים, שרירים, סחוסים, מעטפות מפרקים, רצועות, חוליות וכמובן דיסקים בין חולייתיים. 

נזקים , (Sacroiliac Joint) במפרק העצה והכסל נזקיםכאב גב תחתון על רקע נזקים במערכת עצב שריר ושלד: 

 )תסמונת זנב הסוס(.  yndromeSquina ECaudaאו  ) ainPHip( במפרק הירך

, : כגון סרטן או גרורה בחוט השדרה, דלקות פרקים, מחלות אוטואימוניותעל רקע מחלות מערכתיותכאב גב תחתון 

 וכו'.  אוסתאופורוזיס )גורמת להיחלשות העצם והופעת שברים בגופי החוליה(

: כגון דלקות ואבנים בכליות, דלקות ואבנים בדרכי השתן, דלקת כאב גב תחתון על רקע מחלות באיברים פנימיים

אגן, בעיה גינקולוגית )כולל אנדומטריוזיס וחולי בשחלות(, מחלות רקמות חיבור, פיברומיאלגיה, מחלת פאג'ט, ב

  .מיוסיטיס, מחלות במערכת העיכול, מחלות לב ועוד

 

 דרכי טיפול

כאב שמקורו בפריצת דיסק לרוב  כלל מעצמם, ואפילובדרך הסימנים של כאב גב חריף חולפים  -טיפול שמרני 

)פרצטמול,  הטיפול השמרני בכאבי גב תחתון חזקים כולל משככי כאבים ונוגדי דלקת(. 13ישתפר ללא צורך בניתוח )

NSAIDS)שמלבד לשיכוך , , להקלה על כאב והפחתת תהליכי דלקת. במקרים מסוימים יהיה שימוש באופיאטים

  .. מקובל לשלב את הטיפול התרופתי עם טיפול פיזיותרפי(8,13) יעים בהרדמותכאבים חזקים, מסי

http://www.gav-clinic.com/articles/26-si-pain
http://www.gav-clinic.com/articles/26-si-pain
http://www.gav-clinic.com/pain-and-inflammation/hip-pain
http://www.gav-clinic.com/pain-and-inflammation/hip-pain
http://www.gav-clinic.com/pain-and-inflammation/hip-pain
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עידוד לחזרה לפעילות בלתי ספציפי כולל גם הוא אנלגטיקה ואופיאטים,  הטיפול השמרני בכאב גב תחתון כרוני

גופנית מתונה פעילות . בנוסף מומלץ על רגילה )כולל עבודה( ככל שניתן והימנעות משכיבה וישיבה ממושכת

קיימות הזרקות שונות לגב או לתוך הדיסק של ים ייתכן שיומלץ גם על הזרקות. יבמקרים הכרונ(. 18) והדרגתית

 חומרים סטרואידים, אפידורלים וכיוב' המסייעים לשיכוך כאבים והפחתת דלקת. 

כשהרגליים מוגבהות על שרפרף, כגון ישיבה ם, יגם במקרה האקוטי וגם במקרה הכרוני יש לשלב שינויים ארגונומי

 (.13וכן להימנע מפעילות מאומצת ומהרמת משאות ) יציבה ותנועה נכונה בחיי היומיום

ערכי בכל הקשור להתוויות, בחירה נכונה של -ניתוח. הטיפול ניתוחי בכאבי גב תחתון אינו חדבמקרים חמורים יוצע 

  .(13מטופלים, שיטת הניתוח המועדפת והתוצאות )

ישנן  .הגורמים לכאב גב תחתון נשארו עדיין לא ברורים ושינוי גורמי סיכון לא בהכרח יביא למניעת הכאב - מניעה

ראיות לכך שמניעה של כאבי גב תחתון אפשרית, וההמלצה העיקרית היא על פעילות גופנית )אין ראיות משכנעות 

על חגורות גב, כסאות או מזרנים מיוחדים,  לא מומלץ .התומכות או שוללות סוג מסוים של פעילות גופנית(

  (.18מניפולציה ידנית )כולל כירופרטיקה( ומדרסים לנעליים, לרוב משום שאין ראיות להמלצה בעד או נגד השימוש )

הן, י(. בינ18רוב השיטות המשלימות אינן מומלצות, לרוב משום שאין ראיות ליעילותן ) -טיפול משלים 

מסייעים לריפוי וחידוש )גירוי חשמלי להפחתת כאב( ש TENS-תרפיה, לייזר ו-אולטרסאונד, רדיוכירופרקטיקה, 

דיקור, אביזרים שונים כגון חגורת תמיכה לגב, מדרסים רקמות רכות וסחוסיות, הקלה על בצקות והפחתת דלקות, 

  כאב, הנעה ושיפור הגמישות. עיסוי, שיאצו, טווינא וכד' להפחתת כגון טיפולי מגעורפידות לנעליים, ולבסוף 

נגד מוחלטת לטיפול ידני בכאב מצבים בהם קיימת התווית חשוב לציין כי לטיפול הידני בכאב גב ישנן התוויות נגד: 

תופעות נוירולוגיות בגפיים, , ראומה )נזק מתאונה( בשלב החריףטחיידקי חריף בעמוד השדרה או שחפת, : זיהום גב

מצבים בהם קיימת  התווית נגד יחסית לטיפול ידני בכאב גב וניתן לטפל  .גידולים סרטניים, Cauda Equina-חשש ל

, אוסטיאופורוזיסם(, ללא סימנים נוירולוגיי, פריצת דיסק בשלב הכרוני )תחת פיקוח רפואי: היצרות עמוד השדרה

כאב גב תחתון על רקע : גב ללא הגבלה מצבים בהם ניתן )ואפילו רצוי( לטפל טיפול ידני בכאב .הריון, פגיעות ניווניות

 אנקילוזיס ספונדיליטיס, כאב גב תחתון על רקע חשיפה לקורם, כאב גב תחתון על רקע כיווץ שרירי, רפיון שרירים

(8.)  

 

 אבחנת בטן בראי הרפואה המערבית

 סוגי האבחון

אבחון בטן הוא חלק מבדיקה פיזיקלית שעובר מטופל במסגרת אבחון ברפואה המערבית. במהלך האבחון משתמשים 

בהסתכלות, האזנה, ניקוש ומישוש. כלים אלה משמשים לזיהוי ראשוני של הפתולוגיה, בצירוף התשאול הראשוני של 

, 5ת אותן ניתן לזהות ניתן לקרוא בנספח א' )את פירוט הבדיקות שניתן לעשות ללא מכשור רפואי והתופעוהמטופל. 

 (.20עמ' 

 סוגי הכאבים

במימוש הבטן ייתכנו סוגי כאבים שונים המתבטאים באזורים שונים. בטבלה שבנספח ב' ניתן לראות פתולוגיות 

עליון שונות ותיאור הכאב האופייני להן. לדוגמא, אצל מטופל עם קוליק בכיס המרה, יאובחן כאב אפיגסטרי ברבע ה

הימני, אשר עשוי להקרין לשכמה ימנית והכתף. מהטבלה ניתן ללמוד כי חשוב לאבחן לא רק את מיקום הכאב אלא 

 גם את אופיו.
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 כאבי גב תחתון בראי הרפואה הסינית

 (8אטיולוגיה )

. רוב הפתולוגיות של Kid-בראי הרפואה הסינית הגב התחתון נמצא בשליטה של אלמנט המים, ובעיקר של איבר ה

, UB-ו Kidדיאני ימושפע הגב התחתון ממרבנוסף,  קשורים להתשה ובהתאם האטיולוגיות לכאבי גב תחתון. הכליות

 .23UB, דרך ענף שמגיע לגובה CVומרידיאן  GBמרידיאן על עמוד השדרה,  ם, בשל זרימתGV -ו Chong מרידיאן

 פירוט האטיולוגיות ניתן לראות בנספח ג'.

 

 אבחנה מבדלת )סינדרומים( ודרכי טיפול

.  המרידיאנים העוברים בגב Kid, UB, GV, Chong :על הגב התחתון הםביותר גדולה ההשפעה ה בעלימרידיאנים ה

. האיברים העיקריים המעורבים בכאבי גב הם הכליות, ותתכן SI -ו GB, ובמידה פחותה יותר גם UB, GVהם 

 . (ללא פתולוגיה באיבר)מרידיאנים בלבד ה או של נבוע מפתולוגיה של האיבריםהכאב יכול ל מעורבות של הכבד.

מאפיינים מצבי עודף: חדירת פתוגן חיצוני או טראומה )סטג' צ'י ודם(. כאבים אקוטיים יכולים  - כאבים אקוטיים

 גורם לחולשה מבנית.החיצוניים או המאפשר חדירת פתוגנים להיווצר גם על רקע חוסר 

מצב של כמו כן, : בדרך כלל מדובר בקור ולחות או ברוח, אם כי תתכן פלישת חום ולחות. פתוגן חיצוניחדירת  .1

חדירת הפתוגן החיצוני גורמת להפרעה בזרימה  .(8ך לחום ולחות במידה שהלחות נתקעת )וקור ולחות יכול להפ

הכאב יהיה חד יותר, הקור דומיננטי  אופי עמום ומפושט. אםבעל  התקינה של צ'י ודם ולכן לכאב אקוטי או כרוני

בתנועה  והטבה ובאקלים קר ולח, )בבוקר חמור יותר( במנוחה החמרהתהיה נוקשות וכיווץ של שרירי הגב, 

מצב של חום  .(8) והרגשת כבדות )נמלול( נפיחות, ישנוניות, חוסר תחושה תתכןובחימום. כשהלחות דומיננטית 

לשון  ,, שתן עכור, החמרה באקלים חם ובחימוםלומבריבאזור התחושת כבדות  ,ולחות יתבטא בכאב שורף

גיה: לבוש ויולטא .(332 'עמ ,9) פלישת רוח תתבטא בכאב גב שמקרין מעלה לכתפיים .(7אדומה ודופק מתגלגל )

סר צ'י של חמאפשר לפתוגן החיצוני לחדור לגוף. זאת במיוחד במצבים של ה קודם, סרמצב חלא מתאים או 

הכליות והטחול, והחלשות הצ'י המגן כתוצאה מכך. אם אין חולשה של הכליות או הטחול הפלישה תהיה קצרת 

מועד והאדם יסבול מכאב אקוטי. אם הכליות והכבד חסרים, הפתוגנים שפלשו יתקבעו בגוף ויגרם כאב כרוני. 

הוצאת הפתוגן )קור/חום( על ידי  ,יזור הלחות: פטיפוליתאסטרטגיה  .Kidחיפוי לבן באזור  תהיה בעלתלשון ה

 ,St40במצב אקוטי. נקודות לסילוק לחות:  , שימוש בנקודות דיסטליות, הנעה(כוסות רוח, מוקסה )אם אין חום

SP3,9, UB23,36,40,57,58,60 קור ולחות  , נפזרעל רקע חסר יאנג בכליותחוזרות . במקרה של פלישות קור ולחות

    הכליות.נחזק את היאנג וו

או כיווץ שריר גורמים לסטגנציה מקומית של צ'י ו/או דם. ככל שהצ'י והדם תקועים  הפציעה, מתיח :טראומה .2

הכאב האקוטי יכול להפוך לכרוני. כאשר יש , ההחלמה נעשית ממושכת וקשה יותר ובמשך זמן ממושך יותר

הצ'י המגן לא יכול לפעול כראוי ואז פתוגנים חיצוניים יכולים לחדור ביתר  ,סטגנציה של צ'י ודם בגב התחתון

הגב נעשה  ,קלות לגב התחתון. כתוצאה מכך יפגעו בסופו של דבר הכליות והכבד. כאשר הכליות והכבד נחלשים

לפתוח כדי ב: טיפול שהוא בעיקרו מפזר ומניע אסטרטגיה טיפולית כרוני.להופך חלש יותר וכך הכאב האקוטי 

הסטגנציה. בשלב הראשון יש לבצע טיפול עדין, המתחיל רחוק ממקום הכאב, תוך תקשורת מתמדת עם את 

המטופל. יש להימנע ממניפולציות חזקות, במיוחד בתקופה הראשונה שלאחר ההתקף. שימוש בנקודות 

 .Ht7, Pc7נקודות להרגעה כגון בוכן , Liv3, GB30, GB34   :דיסטאליות ובנקודות רלבנטיות כמו
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חד. יש לטפל  הכאבעמום ועל רקע עודף  הכאב רקע עודף. על רקע חסר או עלעל רקע חסר  ייתכנו - כאבים כרוניים

 .(גורם לכאב)ה ברקעש בכאב עצמו וכן במצב הכרוני

מאפשר חדירת קור ולחות שמהווה מצב רקע גם : גורם בפני עצמו לכאבי גב, אך (Kid Xu) סר בכליותח .1

 . הכאבYin, Yang, Qi, Jingוהתכווצויות חוזרים. כאב גב יכול לנבוע מכל אחד מהחסרים האפשריים בכליות: 

: מחלה ממושכת, זקנה, אטיולוגיהיהיה בדרך כלל חלש יותר בבוקר ויתחזק במשך היום.  מוטב במנוחה ועל כן

י תורשתי של הכליות, חשיפה ממושכת לקור, בזבוז אנרגיה מינית, ג'ינג חלש, פעילות גופנית אינטנסיבית 'חסר צ

 -אסטרטגיה טיפולית כללית למצבי חסר בכליות: טיפול מחזק לפי סוג החסר של ה בילדות ובגיל ההתבגרות.

Kid, UBהגב והגוף על ידי פעילות גופנית. . בנוסף מומלץ לחזק אתטחול. למצבי חסר צ'י ניתן להוסיף טיפול ב 

מוטב במנוחה ובמגע  .א בהתקפיםבעמום ורחב, , (7) וגב חולשת ברכיים: כאב גב חוזר, בליווי בכליות סר צ'יח .2

, חיוורון, חולשה L2,3,4חוליות יתכן ונראה שקע באזור  בעייפות יתר ובפעילות מינית מוגברת. ,ומחמיר בסוף יום

לילה, פליטת זרע ללא חלומות, שפיכה ש, טפטוף אחרי השתנה, השתנת מרובה בזרם חלכללית,  השתנה בהירה ו

, ודופק חלש. Kidיתכן שקע באזור  ,חיוורת הלשון. (8)אגינליות כרוניותמוקדמת, צניחת רחם והפרשות ו

 ,Kid3,6, CV4, GV4 נקודות .י הכליות'באזור גב תחתון. חיזוק צ UBיזוק מרידיאן חאסטרטגיה טיפולית: 

UB23, SP6, St36, UB20 . 

מוטב במנוחה ובחימום ומחמיר בעייפות, בפעילות בהתקפים,  מגיע עמום בגב ובברכיים,: כאב הכליות חסר יאנג .3

 לילה, ת, חולשת ברכיים, השתנה מרובה ודחופה, השתנ)גם בתחושה וגם למגע( קור בגב וברגליים מינית מוגברת.

אימפוטנציה, שפיכה  ,יציאות רכות ,תאבון חלש ,בעיות פריון בנשים ,בצקת ברגליים מקור,רתיעה , שתן בהיר

. (8,7) סיבה תורשתיתממחסר יאנג בדרך כלל  יסבלוצעירים  במבוגרים.מוקדמת, חשק מיני ירוד. שכיח 

ות, גיל : חשיפה לקור לאחר יחסי מין, עודף לחות כרונית מהטחול החוסמת את תנועת הנוזלים בכליטיולוגיהא

, טיפולית: חיזוק צ'י ויאנג הכליותאסטרטגיה לשון חיוורת, תפוחה ורטובה. דופק עמוק וחלש. . (10)מתקדם 

נחזק את  מכןאחר לנטפל להוצאת הקור והלחות ו יאנג כליות,חימום, מוקסה. במקרה של קור ולחות עקב חסר 

 )עם מוקסה(. UB23,52, GV4, St36, SP6, Kid3,7 ,CV4. נקודות רלבנטיות: Ming Men-יאנג הכליות וה

יובש בפה  ,מנוחה הזעות לילה, דיכאון, חוסר ב במנוחה.: כאב המוחמר בתנועה ומאמץ ומוטהכליות סר ייןח .4

, בחמשת הכפותכרון חלש, חום בעיקר אחה"צ, חום יסחרחורות, טיניטוס, ז ,יה, הזעות לילהנינסומאבלילה, 

גיה: מחלה ממושכת, ויולטא. אדומה, מחורצת, יבשה, ללא חיפוי. דופק מהירלשון . (8,7עצירות, סומק בפנים )

 , איבוד נוזלים כרוני, חסר דם ממושך, גיל המעבר או מולדיחסי מין עבודת יתר במשך שנים, קיום מוגבר של

, התעמלות בונת עצם, אין להשתמש במוקסה. נקודות , חיזוקיין הכליות הזנתאסטרטגיה טיפולית: . )10(

  )הורדת יאנג מדומה(. GV20הפרחים,  Kid1,3,6,10, CV4, UB23, SP6 ,6רלבנטיות: 

כאב גב, התרככות  או התפתחות שכלית לקויה. במבוגריםהתפתחות עצם לקויה, פיגור שכלי  : בילדיםסר ג'ינגח .5

בפעילות גופנית. לשון ה שוהלבנת שיער, חול העצמות, חולשת ברכיים ורגליים, זיכרון חלש, בעיות שיניים, נשיר

: בילדים מולד, במבוגרים גיל אטיולוגיה. (10סר יאנג )ויתכן חיוורת בגלל אלמנטים של ח אדומה ומקולפת

 ,GV4,14,20, GB39רלבנטיות:נקודות אסטרטגיה טיפולית: הזנת הג'ינג. . (10) עודף פעילות מיניתו מתקדם

UB23, CV4, Kid3,6 . 

סינדרום זה זהה במהותו לחסר יאנג או צ'י הכליות. שלפוחית השתן מקבלת צ'י חסר צ'י בשלפוחית השתן:  .6

מהכליות )יאנג(. אם יש חסר צ'י בכליות שלפוחית השתן אינה יכולה לשלוט בנוזלים אשר דולפים, ומתקבלת 
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ות השתנה תכופה של שתן בהיר וקושי להתאפק. בנוסף יסבול האדם מכאבי גב תחתון. אטיולוגיה: עודף פעיל

 מינית אשר מחלישה את יאנג הכליות או חשיפה מוגברת לקור )כגון מגורים במקום קר ולח(.

סינדרום משותף של חסר צ'י בטחול ובכליות. הטחול הוא יצרן הצ'י העיקרי והכליות אחראיות : חסר צ'י בטחול .7

של השמנה, עודף במחמם  לגב התחתון. מאחר שהטחול חלש תתכן מעורבות של לחות )פנימית( ואז יהיו ביטויים

. הלחות חוסמת את תנועת הצ'י והדם ומפריעה לתפקוד וכיוב'יציאות דביקות ורכות , התחתון, הפרשות וגינליות

לשון: . (8צ'י הטחול בהחזקה ובתנועה כלפי מעלה. כאשר הטחול חלש גם השרירים יחלשו והתמיכה בגב תחלש )

: חסרים בתזונה, אכילה לא נכונה, אטיולוגיה .SPשקע באזור ו לחותיניים, חיפוי דביק במקרה של יתכנו סמני ש

טיפולית: חיזוק צ'י הטחול והכליות. נקודות אסטרטגיה . (10עייפות מנטלית, לחות חיצונית, מחלה כרונית )

 כליות.הזכרו לטיפול בחסר צ'י הווהנקודות ש UB20, SP3,6, St36רלבנטיות: 

. מקומית בגב התחתון ת צ'יויכול להתבטא כסטגנצי על הגידים והרצועותכבד אחראי הת צ'י הכבד: סטגנצי .8

עמום ומפושט, מוחמר בשינוי תנוחה, נוקשות, מתח רב וקושי בשינוי מנח. לעיתים הסינדרום משולב עם  הכאב

 .סגלגלה לשון .טריוםאה, לחץ או כאב באפיגסיאו דיסמנור PMSתחושת לחץ ורגזנות,  בנוסף,(. 8חסר בכליות )

)חשוב  הנעת צ'י הכבד :אסטרטגיה טיפולית. , טראומהסטרס: הדחקה של כעס, אטיולוגיה ., מהירמיתרידופק 

  .Liv3+LI4, GB30,34, Liv13,14, Pc6 רלבנטיות: נקודות .להניע בזהירות על מנת לפזר(

צ'י תוכל להוביל לסטגנציה של דם. הסירקולציה שלהם באזור נפגעת ויכולה  סטגנציתסטגנצית צ'י ודם הכבד:  .9

. הכאב אקוטי, חד ונקודתי, מלווה בנוקשות, גודש וספאזם באזור הכואב, עם הגבלה להוביל לסטאזיס של דם

ים . לעיתותתכן הקרנה לרגל קושי בשינוי מנחמתח רב, בשינוי תנוחה ומלווה בבמגע ובטווח התנועה, מוחמר 

 כהים בווסתקרישים  כל סימני סטגנצית צ'י הכבד, ייתכן בליוויבנוסף,  (.8הסינדרום משולב עם חסר בכליות )

דופק מיתרי . , סאבים סגולים ותפוחים או פורפורותסגלגלה לשון. וורידי רגליים נפוחים בצד האחורי של הרגל

במקרים כרוניים מתיחות חוזרות על , בטחול או בכבדר דם סח: טראומה, סטגנצית צ'י הכבד, אטיולוגיהומהיר. 

או  ת: הנעת צ'י ודם, פיזור הסטגנציהטיפוליאסטרטגיה  (.למשל עצירות) LI -סטגנציה ב, רקע חסר בכליות

צ'י ודם. במקרה אקוטי נשתמש בנקודות לאחר פיזור הסטגנציה, רצוי לחזק במקביל ת הכבד. , החלקהסטאזיס

: נק' לסטגנצית צ'י הכבד ובנוסףנקודות רלבנטיות:  , מוקסה, התעמלות עד גבול הכאב.ליות, כוסות רוחאדיסט

UB17,18, SP10, CV6, GV20,26, GB21. 
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 אבחנת וטיפול בטן בראי הרפואה הסינית

 

וכמו כן, אזורי האבחנה של ברים של מערכת העיכול, הפרשה ורבייה. בחלל הבטן של גוף האדם נמצאים האי

(. מהתבוננות במפה זו ניתן לראות 42, עמ' 4שיאצו' )-לפי שיזוטו מסונגה, מייסד 'זן והמרידיאנים הפנימייםהאיברים 

את החפיפה בין מיקומם של האיברים בבטן לאזורי האבחון, לדוגמא: הכבד, כיס המרה, הלב, הקיבה, שלפוחית 

 טי תוך כדי בדיקות מישוש שונות.השתן והמעי הגס. מכאן, שנוכל ללמוד על מצב האיברים הפיזי והאנרג

 

 

 

 

  הבריאה Hara-ה

( 6CVניתן ללמוד על מצבה של ההרה הבריאה: באופן כללי, האזור תחת הטבור ) Sorei Yanagiyaמתוך עבודתו של 

אמור להיות משוחרר ורך יותר.  לסטרנום,הטבור  שביןאמור להיות קפיצי, עם יכולת התאוששות מלחיצה. האזור 

או חמה יותר מתחת לטבור. הדופק היחיד שאמור להיות מורגש הוא  יכה להיות אחידה מבחינת טמפרטורה,הבטן צר

חזק או דופק להיות  לא אמורהנע בין הכליות(. דופק קטנטן, רק בלחיצה עמוקה, סביב לטבור ומתחתיו )זהו הצ'י 

. הצד (מורגשים במישושוללא גושים )גם לא ש לא מתוחה ,לעין. הבטן צריכה להיות אלסטית באופן אחיד הנרא

להיות מעט  יםאמורוהאזור סביב הטבור  12CVהשמאלי של הבטן אמור להיות מעט חזק מהצד הימני. אזור 

. הטבור אמור להיות דיאני הקיבה והכליותיאמור להיות מעט נמוך ושקוע ממסלולי מר CV מרידיאן. מסלול יםקעור

ולא לבלוט או להיות קרוב מדי לפני השטח. חוזק ואלסטיות תחת הצלעות הם סימן לצ'י ריאות טוב. אחיד בצורתו 

, טבעי שהאזור 60גיל וחלק יחסית למגע. מעל  טי, קל לצביטה, לא דק או עבה מדיהעור אמור להיות מעט לח, אלס

 (.244-245, עמ' 1תחת הטבור יהיה רך וחלש יותר. בטן נשית תהיה רכה מעט מבטן גברית )
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 אבחנה וטיפול במישוש

(. מישוש 17, עמ' 1ברפואה הסינית, המישוש היה אחד מארבעת הכלים לאבחון, יחד עם הסתכלות, האזנה והרחה )

המטופל ומצב המרדיאנים והאיברים שלו.  ני לאבחנה ומספק רמזים למצבו חיואזורי גוף, מרדיאנים ונקודות טצוב

עצמו. כך למשל, כניסה לנקודות פני כלי טיפולי בת אסטרטגיה טיפולית ומסייע בבניי, המישוש הוא כלי אבחוני

מישוש ניתן לאתר (. בעזרת ה18, עמ' 1ה שהשתקפה דרכן )טצובו שהיו רגישות למישוש יכולה לפתור את הדיסהרמוני

דיספוזיציה למחלה או נטיה למחלה( וכן לטפל בהן ולמנוע אותן ע"י -מחלות לפני שהן מתבטאות פתולוגית )פרה

תבטא ברמה שעוד לא ממישוש הוא סימן לחוסר איזון שייתכן מ(. כאב המתעורר 19, עמ' 1הרמוניזציה )

הסינית(. אבחנת בטן במישוש אם כך, נותנת תמונה  שם או כסינדרום ברפואה בעלתהסימפטומטית )כמחלה מערבית 

(. הבטן משקפת את המצב הפיזי והאנרגטי של מחלה 18, עמ' 1על מצב הגוף כולו, דרך הנקודה המרכזית ביותר שלו )

 (. 275, עמ' 1(, והטיפול המתבסס על אבחנת בטן, הוא טיפול בשורש )275, עמ' 1או הפרעה )

 אבחנת וטיפול בטן

ימסו אמר פעם: "ההרה היא המקור לאנרגית הקי )צ'י(. כל המחלות נוצרות באזור זה. לפיכך, אפשר לחוש טודו יוש

, מטפל שיאצו מיפן, אמר שהוא יכול לטפל בכל Naoichi Kuzome(. 22, עמ' 4כל דבר באמצעות אבחון ההרה" )

 (. 271, עמ' 1פתולוגיה דרך הבטן, החל מכאב שיניים וכלה בכאבי ברכיים )

על המטופל להיות רגוע, עם שלפוחית שתן ריקה, בשכיבה על הגב, כשידיו פשוטות לצדדים ורגליו  מנח המטופל:

ישרות. אין להגביה את רגלי המטופל בעזרת כריות. רגליים מכופפות יכולות להטעות באבחנה, שכן אז שריר 

שיאצו גורס -(. הקיו273, עמ' 1של המטופל ) האמתימתוח ועל כן לא משקף את המצב הרקטוס אבדומינוס פחות 

לשכב על גבו, אך מדגיש שהשכיבה צריכה להיות נוחה למטופל וגבו התחתון צריך להיות באופן דומה כי על המטופל 

יש לכופף את בירכיו לכיוון בטנו ולמשוך את שני  ,במגע מלא עם המזרן. בכדי להביא את המטופל למנח שכיבה זה

מטה. תנועה זו יוצרת מתיחה ופתיחה של אזור הגב התחתון ומקלה בכך על אזור הבטן. בשונה  צידי האגן כלפי

הראשונה, כאן ישנה המלצה להניח כרית מתאימה מתחת לרגלי המטופל בין הישבן לברכיים, כך שתיווצר  מהגישה

  (.3תנוחה נוחה ושחרור של הבטן למגע )

מסונגה, את אבחנת הבטן יש לבצע בתחילת הטיפול )לפני שנעשה שינוי שיאצו שייסד -לפי הזן תזמון אבחנת הבטן:

אנרגטי בגוף המטופל כתוצאה מהטיפול( ופעם נוספת בסיום הטיפול בכדי לבדוק אם חל שינוי או שיפור באזורים 

ר (. לפי גישה אחרת, את אבחנת הבטן מבצעים לקראת סוף הטיפול. הסיבה לכך היא שהמטופל מאפש2הבעייתיים )

, למטפל להיכנס לבטן באופן חופשי יותר. האבחנה המושתתת על חיפוש הקיו )מצבים כרוניים( תהיה אז יותר יעילה

 (.3דבר שקל יותר להשיג לקראת סוף הטיפול )שכן היא מחייבת רגיעה, 

 . יישורה שלו מיושרת עם ההרה של המטופלהמטפל מתמקם לצד המטופל בישיבת סייזה, כאשר ההר :טכניקה

להתחיל במגע שטחי ברמת העור ובהדרגה להעמיק  ל(. על המטפ3ההרה מאפשר כניסה אנכית נוחה יותר עם הידיים )

 ת(. מתחילים בסריק275, עמ' 1שימוש באנרגיה הנובעת מההרה שלו )ו תוך העברת משקל ,לחץהפעלת פנימה על ידי 

הבטן עם הידיים לאיתור גבולותיה. ממשיכים בהפעלת לחץ רחב ושמים לב לתגובותיו של המטופל למגע באזורים 

(. יש לעבור על הבטן בשלושה 3. יש לשים לב למידת קשיותה או רכותה של הבטן ))נשימותיו, תזוזה בפנים(השונים 

רי האבחנה של מסונגה( אחד אחרי השני, בדפוס סבבים. בכל סבב יש לבצע כניסה לכל אזור אבחנה )לפי מפת אזו

-במעלות ובסבב השלישי  60-במעלות, בסבב השני  30רתמי איטי. בסבב הראשון, כניסה לאזורי האבחנה בזווית של 

, מנחה להשתמש בספירה עד שש בביצוע כניסה אנכית לבטן בעזרת קצות האצבעות. Naoichi Kuzomeמעלות.  90
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אז המטפל ממקם את אצבעותיו מעל האזור הרלוונטי בבטן. המטופל מתחיל בנשיפה, אז המטופל לוקח שאיפה, 

המטפל מתחיל להפעיל לחץ )לספירה של 'אחד'(. המטופל ממשיך בנשיפה, המטפל מעמיק לחיצה )לספירה של 

'(. המטופל 'שתיים'(. המטופל ממשיך בנשיפה, המטפל מגיע לעומק בו מופקת תגובה של המטופל )לספירה של 'שלוש

המטופל מסיים כשהמטפל מפחית מהלחץ בהדרגה, באותו הקצב )לספירה של 'ארבע' ו'חמש'(. וממשיך בנשיפה 

יד המטפל הוסרה לחלוטין מהאזור המטופל )לספירה של 'שש'(. יש לבצע את התהליך שתואר מספר פעמים.  נשיפה,

  (.275, עמ' 1) (היא אנכית )גם במצב זה הכניסהבאם האזור כואב, יש לבצע את הכניסה כשהאצבעות מוטות מעט 

שיאצו' של מסונגה, האבחנה -לפי ה'זן(. 275, עמ' 1למעשה, מהלך הטיפול ומהלך האבחנה זהים ) האבחנה והטיפול:

( או מלאים )ביפנית: Xu, בסינית: Kyoמצב המרדיאנים, האם הם יחסית ריקים )ביפנית:  הערכתמכוונת בעיקר ל

itsuJ :בסינית ,hiS .)המטפל מאתר את מרידיאן ה-yoK  וה-itsuJ (. 2) זמנית כדי לאזן בניהם-בבטן ולוחץ עליהם בו

דיאנים הקלאסיים של הרפואה הסינית המסורתית, אך עם שינויים שערך ימסונגה התבסס על מסלולי המר

שתרע מהרגליים ועד לידיים דיאנים, כך שכל אחד מהם מיבמסלולים. ההבדל העיקרי הוא "הארכתם" של המר

צוין כי אם מישוש נקודה או איזור מעורר כאב, מדובר בעודף.  Ling Shu-(. ב2ועובר דרך אזור האבחנה שלו בבטן )

(. בעודף נטפל ע"י פיזור )כניסה בתנועה מפזרת, רול, 23, עמ' 1אם המישוש מעורר תחושת נוחות, מדובר בחסר )

"קערה"(, בחסר נטפל ע"י חיזוק ומילוי )כניסה עמוקה ואיטית עם השתהות(. טבור ינג, גלים, סיבובים סביב הרוק

ראשית יש לעבוד על אזורים שהפיקו כאב חד או מקרין. לאחר מכן להמשיך לעבוד על , Naoichi Kuzome לפי

אזורים שהיו כואבים או רגישים. האזורים החשובים ביותר בטיפול, הם האזורים שייצרו הקרנה לאזור בגוף בו 

לא נמצאו הוא מכנה אזורים אלה בשם "מקור הבעיה". אם מתבטאת התלונה העיקרית או הבעיה של המטופל.  

                                                                               האבחנה והטיפול הם   שיאצו',-לפי ה'קיו(. 275, עמ' 1בבטן אזורים כאלה, יש לטפל באזורים הכואבים והרגישים )

חשיפת מרידיאני החסר. לכל אזור הקשבה לתגובות הגוף. גם המטפל וגם המטופל נכנסים למצב רגיעה המוביל ל

כנס באיטיות ובאופן מדורג באמצעות האצבעות ולחוש את תגובת המטופל, יאבחנה ישנו 'חלון כניסה' אליו ניתן לה

שקוע(. / בולט/ רך/ תוך התכווננות לחוש היכן המטופל מבטא רצון למגע )מבלי לנסות ולקבוע האם האזור קשה

רכיו של המטופל, קצב נשימתו ישתנה, גופו יגיב בטונוס של רגיעה והצ'י יתפשט כאשר תהליך האבחנה ישתלב עם צ

שיאצו' לאחר האבחנה ישנו המשך טיפול היוצא את גבולות הבטן. בראשון, -שיאצו' וגם ב'קיו-(. גם ב'זן3בכל גופו )

החסר  מרידיאן לכל אורכו ובאמצעות נקודות לאורכו. בשני, משתמשים בנק' דיסטאלית על מרידיאןמטפלים ב

  (.3אלית ול'חלון הכניסה' שבבטן )זמנית לנקודה הדיסט-ויוצרים סטימולציה בו
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 יכום העבודה המעשיתס

 מודל הטיפול

נבחרו ארבעה מטופלים הסובלים מכאבים מתמשכים )חלקם כרוניים(  המטופלים, אופן בחירתם ותקופת הטיפול:

 :בגב התחתון

וס מקסימוס, לעיתים הקרנה א, כאבים כרוניים בגב התחתון, צד ימין, אזור הגלוט35נקבה, בת  –מטופל א'  .1

 . 2016יולי  -מפגשים, יוני 10-לרגל ימין. טופלה ב

מאי  -מפגשים, מרץ 10-. טופלה ב, אזור סקרום צד ימין, כאבים בגב תחתון כשנתיים30נקבה, בת  –מטופל ב'  .2

2016. 

 10-טופל ב .תים הקרנה לרגליים, לעי5-4Lוחוליות  אזור סקרום, כאב כרוני בגב התחתון, 33 , בןזכר -מטופל ג'  .3

 .2016יולי -מפגשים, מאי

 .2016מאי  -מפגשים, מרץ 10-גב תחתון. טופל ב, כאבים כרוניים ב33זכר, בן  –מטופל ד'  .4

 

 הטיפולים נערכו בבית המטפל או בבית המטופל. :מיקום הטיפולים

 חודשים. 3מפגשים לשבוע או שבועיים, ברצף, למשך עד  2-1 תדירות הטיפולים:

 טיפולים, משך כל טיפול כחצי שעה. 10כל מטופל קיבל  :מספר ומשך הטיפולים

על מנת לבודד את השפעת טיפולי הבטן על כאבי הגב החלטנו להתרכז בטיפול בטן בלבד ללא  :טכניקת העבודה

אנים בגפיים וללא טכניקות מתקדמות יליות, ללא עבודה לאורך המרידאנקודות דיסטללא עבודה מקומית על הגב, 

 מהלך הטיפולים:. לא נעשתה שום מניפולציה נוספת פרט לטיפולי הבטןלכאבי גב. 

 בשיחה קצרה עם המטופל על הרגשתו כרגע ובזמן שעבר מאז הטיפול הקודם. נפתחוהטיפולים  .1

 . גהשיאצו' בהתבסס על אזורי האבחנה של מסונ-אבחנת בטן לפי 'זןלאחר מכן ו , מישוש גבולות הבטןהתחברות .2

. לאזור הטבור ספירליתמעבר בסיבובים על הבטן, לעיתים עם התכנסות  - הבטן לטיפול על ידי מגע רחב הכנת .3

 מתן תשומת לב למצב הכללי של הבטן, הטמפרטורה, מתח, חולשה וכיוב'.

אבחנת אזורי עודף וחסר, אזורים רגישים, אזורים  - מעלות( 30/60/90) כניסה לאזורי האבחנה בזוויות השונות .4

 מקרינים וכד'.

. אול ומצב המטופל בזמן הטיפולטיפול לפי ממצאי האבחנה, תלונה עיקרית, סינדרומים שאובחנו בתש .5

מעבר רוקינג בטן, ) כולה בטןול ןמקרי אבכ ות,והטווינא לאזורי עודף, רגיש השיאצומ והנעה טכניקות פיזור

עבודה שטחית  ,או האצבעות בעזרת פרק כף היד על כל אזור אבחנה לחוד בתנועה סיבוביתאיטי או מהיר 

טכניקות  .(, יד רודפת ידמותן, "קערה הפוכה" סביב הטבור, "רול"תנועת "גל" אופקית ממותן אל  ומהירה,

כניסה לנקודות טצובו הממוקמות באזור (. כניסה איטית ועמוקה, השתהות ארוכה וכד') חיזוק לאזורי חסר

 . )בעזרת האגודלים( בלבד דיאנים באזור הבטןיעל המר מעבר .וכו'( CV4,6,12 ,25tS הבטן בלבד )כגון:

מגע רחב )מעבר בסיבובים על הבטן, לעיתים עם התכנסות ספירלית לאזור הטבור(, תנועת  -סיום הטיפול  .6

 התנתקות., ולבסוף איסוף מהגב אל הטבור וכו'
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  מטופלת א'

 מטפל/ת: ג.ה.

 ק"ג, נשואה. 65מ', משקל  1.60, גובה 35נקבה, בת ד.ל, : תקציר תשאול

שנים. הכאב  -5(, מזה כ30GBזור הסקרום והישבן צד ימין )איזור כאב גב תחתון, יותר מימין, בא תלונה עיקרית:

נוחות -התחיל ספונטנית, ללא טראומה או מאמץ יוצא דופן. במהלך השנים כאבים באים והולכים, אך חשה אי

כאב עמום ומפושט, מחמיר . אופי הUB-ו GBתמידית בגב התחתון, לעיתים עם הקרנה לירך ימין לאורך מרדיאני 

במאמץ פיזי ועייפות, לא מושפע מטמפרטורה. הכאב מופיע יותר בבוקר, משתפר עם תנועה במהלך היום, מוקל 

 בדיקה גופנית של רופא ללא ממצא חריג.ופד, לא נערכו בדיקות הדמיה. תורבתנועה, חימום ועיסוי. לא נבדקה ע"י א

 סקירת מערכות:

שנים, מופיעים מדי פעם, בעיקר אחרי מאמץ, מוקלים במנוחה, בעלי אופי  5בברכיים מזה  קלים שריר: כאבים-שלד

שנה  15, מזה UB, GB, SI, TWדיאני יעמום. תחושת עומס תמידית בצוואר, שכמות וגב עליון, יותר מימין, איזור מר

ה כללית. טווחי תנועה מוגברים וחוסר תנועה, מוקל ע"י עיסוי ורגיעבתקופות לחץ, בישיבה ממושכת  לפחות, מחמיר

 בכל המפרקים, גמישות יתר, טונוס מעט נמוך בגבול הנורמה.

(, בד"כ רציפה, איכות השינה טובה, נרדמת מהר, מתעוררת יחסית 1:00-8:00שעות )משעה  7-שינה: משך השינה כ

 .בקלות בבוקר "לא פצצת אנרגיה בבוקר, אבל בסדר"

זוג, מאז -רה חמורה של השיער בעקבות ירידה משמעותית במשקל ופרידה מבןראש: מרכיבה משקפיים, בעבר נשי

 ד.והשיער דליל  ויבש מא

שנה עד השנה  17נשימה: ללא קוצר נשימה. ישנה תחושה תמידית של גודש קל באף עם נזלת שקופה. מעשנת 

 ירוק.-הליחה צהוב, שיעול ליחתי, צבע . יש ליחהסיגריות ביום 5האחרונה קופסא ביום, בשנה האחרונה 

  מעט צריבה בשתן.לעיתים  ,שקוף-צהבהבמאון, שותה כליטר וחצי ביום, צבע השתן ישתן והפרשה: מרגישה צ

, ביום, בשעות הבוקר, מהירה ללא מאמץ, תחושת הקלה לאחר יציאה, גוש אחיד לא קשה ולא רך 1-2עיכול: יציאה 

דימום. יש גזים, תאבון רב, לעיתים כאב בטן. מאז ומתמיד  ללא ,ריח חריףללא  לא נמרח על האסלה, ללא צריבה,

 מאזחיים.  ירקותשלשול עם מזון לא מעוכל בשל מעבר לתזונה טבעונית מרובת לפני כשנה  .רגישות סביב העיכול

                 .עברה לאוכל חמים ומבושל יציאות תקינותש

ימים, המחזור סדיר. בזמן הווסת כאבי  3-4יום, משך הווסת  28-, משך המחזור כ12גניקולוגיה: ווסת ראשונה בגיל 

בטן תחתונה ביום הראשון והשני, בעלי אופי מושך מטה ועמום יחד עם כאבים חדים ברביע ימני תחתון בבטן. כמות 

 הדם ביום ראשון ושני מרובה ופוחתת בהדרגה. יש קרישים כהים.

נה כמעט טבעונית, מאכל של מזונות קרים וירקות גרמו הרגלים והעדפות: לא ממתיקה, ממליחה מעט. התזו

ליציאות רכות עם מזון לא מעוכל. מאז ששינתה את התזונה לתזונה חמימה )בעיקר דגנים מעט ירקות מבושלים 

 סיגריות ביום. 5-שקאות קלים, שוקו, חלב, קפה. אוהבת ממתקים. מעשנת כמוקטניות( יציאות טובות. נמנעת מ

 נעלבת בקלות, בעיות בריכוז ובעיקר בזיכרון. מצב רוח כללי טוב. לא נוטה לשמור בפנים, אופי ומצב רוח:
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ארוכה, פיזית תיאור המטופל: המטופלת נראית חיוורת ועייפה, לא אוהבת לצאת לטייל או לים, מתקשה בפעילות 

 ים.ימישמחה וחייכנית, משתפת בקלות רבה גם בפרטים אינט

 לימה: מטופלת בשלוש השנים האחרונות בדיקור וצמחים. טיפולים קודמים ברפואה מש

דופק: דופק דק, חלש, כמעט ואינו מורגש בעמדת הצ'י,  לשון: רחבה ונפוחה, רטובה, ללא חיפוי, חיוורת, יש סמנ"ש.

 בטן: חוסר כללי, מורגש בעיקר בכליות ובטחול, עודף בכיס המרה ובמעי הגס. כמעט ואינו מורגש ברובד חיצוני.

 . עקרונות: פנימי, חוסר, חום, יאנג 8 :תוחני

  .חומרים: צ'י, דם, ליחה או לחות

 . איברים/מרידיאנים: כליות, טחול, כבד

  .סר צ'י / יאנג בכליות, חסר צ'י בטחול, סטגנצית צ'י בכבדסינדרומים: ח

 : חיזוק צ'י ויאנג הכליות, חיזוק צ'י הטחול, הנעת צ'י הכבד.אסטרטגיה טיפולית

 .: שיאצו, טווינאטיפול שיטת

צ'י, הליכות להנעה(, הפסקת עישון, המשך טיפול בדיקור -קונג, טאי-: התעמלות בונת צ'י )יוגה, צ'יהמלצות נוספות

וצמחים, ללכת לישון יותר מוקדם, לא לאכול בלילה, להקפיד על תזונה תומכת טחול )מזון מבושל, ללא ירקות 

 חיים(. 

  :תיאור הטיפולים

הבטן ע"י תנועה סיבובית תחתון. מהלך הטיפול: הנעת הגב ב חזק המטופלת הגיעה עם בחילות קשות וכאב - 1טיפול 

גרמה  LUעבודה על אזור אבחנה של בבטן )לא הורגש שיפור(.  St-ה מרידיאן. מעבר על St + Livבדגש על אזור 

הקרין לגב התחתון, לקראת סוף הטיפול  SP. אזור האבחנה של Kid-וחסר ב GB-עודף ב -אבחנה לשיפור בבחילות. 

 כאב גב. שיפור משמעותי בבחילות וללא . בסוף הטיפול בבטן CVמרדיאן מעבר על . דגש על אזור זה

. ימניתמרגישה טוב, נחה היום הרבה, כאב גב עמום עם הקרנה עמומה לירך אחורית לטרלית המטופלת  – 2טיפול 

)רוקינג בטן עדין  זורי עודףעבודה מפזרת בא. GB-ו St-,  עודף בSP, Kid, PC-חולשה ב -אבחנה מהלך הטיפול: 

 .CV4,6לנקודות  בבטן. כניסה Kid-ו CV על מרידיאני מעברחיזוק באזורי חסר, ותנועות סיבוביות(, 

רגישות  -אבחנהאב גב תחתון. מהלך הטיפול: חר הליכה ארוכה( עם חולשה וכהמטופלת מאוד עייפה )לא – 3טיפול 

-ה על מרידיאן מעבר. עבודה מניעה באזורי העודף ומגע רחב ועמוק באזורי החסר. Kid, Ht, Pc-, חסר בLiv-ו SP-ב

CV נקודות לכניסה  ,בבטן לחיזוקCV4,6, איזון באזורי האבחנה השונים . בסיום הטיפול הורגש רוקינג בטן עדין

 כאב הגב נעלם וחלה עליה ברמה האנרגטית של המטופלת. בבטן,

המטופלת הגיעה עם כאב גב תחתון חלש, אחרי תקופת בחינות עמוסה. עברה במקביל סדרת טיפולי שיאצו  – 4טיפול 

-וב Ht-)פחות בהשוואה לטיפולים קודמים(, ב Kidחסר באזור  -אבחנה שהתמקדו בהנעת דם. מהלך הטיפול: 

PC אזורי אבחנה( רגישות בעיקר ברביע ימני תחתון.LI ו-SP המשך הטיפול .)עבודה מפזרת ומניעה בדגש על  כלל

הבטן מרגישה הרבה . 25Stלכיוון  "זזהו"באזור ירדה משמעותית  . הרגישותלסרוגין רביע ימני תחתון וכניסה איטית

 משמעותי ותחושה של עלייה אנרגטית בגוף.יותר מאוזנת ואחידה. בתום הטיפול המטופלת דיווחה על שיפור 
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idK, SP ,-חסר משמעותי יותר ב ,Lu, GB, LI, tS-עודף יחסי ב ,חוסר כללי בבטן -אבחנה מהלך הטיפול:  – 5טיפול 

Pc, SI, TWזורי עודף והשתהות ב. עבודה מניעה בא-Kid ו-SP אני יעל מריד מעבר .לחיזוקSP, Kid, CV  .בבטן

 בסיום הטיפול המטופלת מדווחת על תחושת רוגע משמעותית.

כאב גב תחתון. מהלך הטיפול: ויש רגישות ברביע ימני תחתון בבטן  .אמורה לקבל ווסת בימים הקרובים – 6טיפול 

זורי אב. עבודת פיזור SP, Kid, SI-חסר משמעותי יותר ב, Liv, GB, St, LI-עודף יחסי ב חוסר כללי בבטן, -אבחנה 

 ,CV, SP מרידיאני על לחיזוק. מעבר Kidכניסה והשתהות ארוכה באזור עודף ורביע ימני תחתון )רגיש מאוד למגע(, 

Kid  בבטן, כניסה לנקודותCV4,6.  

 -אבחנה . מהלך הטיפול: מתונים יותר מווסתות קודמותאך  ,לאחר ווסת בה היו כאבים ביום הראשון  – 7טיפול 

לחיזוק לאחר  בבטן SP-ו CVידיאני מרמעבר על . Ht, SP, Kid, Pc-סר ב, חSt-חסר כללי בכל האיברים, עודף יחסי ב

מדווחת על המטופלת לאחר הטיפול . CV4,6קודות לנ כניסה , כניסות עמוקות ואיטיות לכל אזורי האבחנה.הווסת

 רוגע ואנרגיה גבוהה יותר.

מורגש פחות ביחס  idKאזור החסר ב -אבחנה מהלך הטיפול:  בעוצמה.כאב גב קל, ללא שינוי משמעותי  – 8טיפול 

ות . עדיין רגישGB-, עודף יחסי בSI-ו UB-אך עדיין בחסר יחסי לשאר אברי הבטן. חסר מורגש גם בלפעם קודמת, 

הקלה בעוצמת הכאב זה חלה זור אב. לאחר עבודה מפזרת SI-ו LIזור אבחנה של למגע ברביע ימני תחתון סביב א

 הבטן מאוזנת יותר. ,בבטן. בסיום St, SP, Kid, CVדיאני יעל מר מעבר. (למעלה מעטעלה )ושינוי במיקום 

גב. עייפה, מדווחת על חוסר חשק לעשות דברים, כאב גב לא משמעותי אבל נוכח, מעין חולשה ב המטופלת – 9טיפול 

חיזוק  ת. עבודSt, LI-, עודף יחסי בLiv, SP, Kid, UB-בכל הבטן בעיקר ב חסר מורגש -מהלך הטיפול: אבחנה 

 SP-ו CVעל מרדיאני  מעבר איטיעדיין רגיש. רביע ימני תחתון שבוכן  ,עודףה אזוריב ה מניעהחסר ועבודהאזורי ב

 ומעודדת.מרגישה רגועה יותר לאחר הטיפול המטופלת עמוק יחסית לרוחב הבטן. ומגע רחב  לסיום,בבטן. 

כאב צובט בנרתיק ואזור פירינאום. בגב ובבטן התחתונה בעיקר בימין, בליווי  לפני ווסת, תיאבון רב, כאב – 10טיפול 

 ,SP, Kid, UB-חסר ב, Liv, GB, LU-עודף ב .בעיקר בטן תחתונהוהבטן רגישה למגע כל  -אבחנהמהלך הטיפול: 

TW אזור בפזר ומ. טיפול מניעLiv, GB כניסה לנקודות .Ashi .ברביע ימני תחתון 

מין, עם הגיעה עם תלונה עיקרית של כאב גב תחתון כרוני, עמום, באזור הסקרום יותר מי: המטופלת סיכום טיפולים

שנים, שמוחמר במאמץ, כואב יותר בבוקר ומוקל בתנועה חימום  5, מזה UB-ו GBזור הקרנה לאורך ירך ימין בא

עם שינוי בתזונה לתזונה מבושלת  א.ועיסוי. העיכול מושפע מאד מתזונה ונוטה לשלשול בתגובה לאכילת מזון קר ונ

ר ובווסת ירוקה. המחזור סדי-סיגריות ביום, יש ליחה ושיעול ליחתי, הליחה צהובה 5-היציאות הסתדרו. מעשנת כ

כאבים ביום הראשון והשני, דוקרים, ברביע ימני תחתון, דם רב ביומיים הראשונים עם קרישים כהים. מצב הרוח 

טוב, שמחה בד"כ, אופטימית וחייכנית. מדווחת על חולשה כללית וחוסר אנרגיה בעיקר בבוקר ובשעות הערב. 

 חסר צ'י בטחול וסטגנצית צ'י בכבד. מהאבחנות ומדיווח המטופלת עולה חסר צ'י או יאנג בכליות,

אורך כל מפגש כחצי שעה. הטיפולים כללו וחצי,  ייםבשבוע לאורך תקופה של חודשנפגשתי עם המטופלת פעם 

עבדתי לרוב בחימום במגע רחב, עבודה באופן  פתחתי באבחנת בטן ולאחריה טיפוליםאת ה. אבחנת וטיפול בטן בלבד

בבטן, חיזוק לפי  CV, Kid, SPאני ידימפזר באזור הרביע הימני התחתון להנעה ופיזור הסטגנציה, עבודה על מר

 .  CV4,6עבודה על נקודות לחיזוק צ'יהטיפול לרוב חיזוק כליות וטחול ו אבחנה רלוונטית ביום
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שלנו דיווחה המטופלת כי היא נהנית לבוא לטיפול, אך לא ניתן לדווח על שיפור במהלך המפגשים  תוצאות הטיפול:

משמעותי בכאב לאורך סדרת הטיפולים. לעיתים דווח על הקלה חלקית וזמנית אך לא היה ברור אם הדבר קשור 

  ישירות לטיפול.

 .מולות צמחים, להפסיק לעשןפעילות פיזית מתונה, שמירה על תזונה מזינה כליות ולהיעזר בפורהמלצות להמשך: 
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 מטופלת ב'  

 מטפל/ת: ד.ל.

 ק"ג, נשואה. 62מ', משקל  1.72, גובה 30נקבה, בת , ד.צ  :תקציר תשאול

צד ימין. הכאבים התחילו בגב האמצעי )אזור הכליה הימנית,  סקרוםכאבי גב תחתון כשנתיים, אזור  תלונה עיקרית:

(, כאב מקרין לכתף 10UBמותן ימין(, בעלי אופי ממוקד, מוטבים בתנועה. אליהם נוספו כאב בצוואר )נקודתי באזור 

 חתון.מותן צד ימין ובגב התאר ונותרו כאבים בכתף, בגב אמצעי, בימין. לאחר טיפול בשיטת גרינברג עבר הכאב בצוו

 סקירת מערכות:

שנים, עקב תאונת אופניים. כאבים בשורש כף יד ימין כשלושה  4-שריר: שבר בראש הרדיוס יד ימין לפני כ-שלד

 שבועות. לפעמים חולשה בברך ימין אחרי פעילות אינטנסיבית. לרוב קצות הגפיים קרים.

. לאחרונה קושי לקום בבוקר, מתעוררת 6:00שעות בלילה, נרדמת בקלות, לרוב יקיצה טבעית סביבות  7-8שינה: 

 הצלחה בביצוע דברים(.-. כמו כן, בימים האחרונים סיוטים )חלומות רדיפה, איתנועה מיטיבה עייפה,

ראש: כאב נקודתי קבוע בעוצמה נמוכה ברקה צד ימין במשך שנים, מוחמר ברעב ובסטרס. הכאב אינו בעוצמה 

 דלקות אוזניים חוזרות. 3-5יטיס כשחולה, בגיל מטרידה ביום יום, אך תמיד שם. סינוס

נשימה: רגישות לקור וכאבי גרון חוזרים, השתפרו לאחר טיפול משולב של דיקור וצמחים שעברה לפני שנה וחצי. 

בילדות דלקת ריאות, בגיל ההתבגרות אקנה כשנתיים, בגילאי העשרים פצעים קטנים על הפנים שעברו עם מעבר 

 וס.לבישול עם שמן קוק

 ליטר מים ביום, צבע השתן שקוף/בהיר. 2-שתן והפרשה: שותה כ

 3עיכול: טבעונית בארבע השנים האחרונות, צמחונית בשש השנים שקדמו לכן. אוכלת מסודר, בעיקר מזון מבושל, 

ן שעות ארוחת ביניים קטנה. תחושת רעב מגיעה מהר לאחר הארוחה, לא סובלת מכאבי בט 1-2ארוחות עיקריות וכל 

פעמים ביום, ללא מאמץ, בד"כ מוצקה )לעיתים רכה יותר(, ללא ריח, עם תחושת הקלה  1-2או בעיות בעיכול. יציאה 

 לאחריה. 

ימים, דימום הדרגתי ללא קרישים )גובר לקראת היום  5-6יום, ווסת  25-28. מחזור 12גניקולוגיה: ווסת ראשונה גיל 

 כשבוע לפני הווסת, כולל עצבנות, שינויי מצב רוח וגודש בחזה. PMSהשני והשלישי ואז דועך(, ללא כאבים. 

קונג(, מספר פעמים בשבוע. באופן כללי פעילה מאוד. -צ'י, צ'י-פו, טאי-הרגלים והעדפות: מתעמלת באופן קבוע )קונג

. מעדיפה סביבתי. מעדיפה מתוק )לא אוכלת הרבה מתוק(, לא אוהבת חמוץ. צבע ירוק ותכלת-מדריכה בארגון חינוכי

 קיץ, חום, בוקר.

אופי ומצב רוח: מצב רוח טוב בד"כ, אך קל לערער אותו )כשמשהו לא הוגן קורה(. רגישות יתר, כיום כבר לא 

מתעצבנת כמו בעבר, נוטה לעצור ולאצור רגשות, מתח מקבל ביטוי בגוף, לא תמיד אוהבת להראות חולשה. מוטרדת 

הן גרמה לה להרגיש מרוקנת, כאב בטן ישהאחריות עליה. השיחה האחרונה בינ, מרגישה אימהממצבה הבריאותי של 

תחתונה ושריפה בחזה. כרגע בחופש וזה גורם לה לתחושה טובה, היא נחה כשהיא צריכה ומרגישה שזו תקופה של 

 .שיקום עם עצמה אחרי מספר שנים לחוצות ועמוסות )עבודה ולימודים(. זיכרון טוב מאוד )אך שינון קשה(
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צד ימין. לפני בם מתמשכים יים דיקור לטיפול בכאבי ראש טמפורלשני 3טיפולים קודמים ברפואה משלימה: לפני 

כשנה סיימה טיפול של שנה וחצי במגע, דיקור וצמחים במצב נפשי וחסר בטחול ובריאות )"לא היה דופק"(, הטיפול 

 עזר.  בחודשים האחרונים מטופלת בשיטת גרינברג.

. חיפוי לבן/צהבהב עבה על כל הלשון Liv-ו Lu, פפילות אדומות Htנפוחה, סמנ"ש, חיוורת, אדומה באזור לשון: מעט 

 (, לא יבשה.Lu-)ומעט מ Htלמעט אזור 

ל התרשמות כללית: המטופלת רצינית מאוד, עם המון משמעת עצמית, יש תחושה שפחות נותנת לעצמה להשתחרר. ע

 ילות גופנית לא נראית אנרגטית. נראה שיש הרבה לחץ וגם צער רב ברקע.פעאף שדואגת מאוד לתזונה, שינה ו

  עקרונות: חסר, פנימי, קור, יין. 8 :ניתוח

 חומרים: צ'י, ליחה/לחות.

 . איברים/מרידיאנים: כבד, טחול

 ית צ'י בכבד, חסר צ'י בטחול )+ליחה/לחות(. יסינדרומים: סטגנצ

תמיכה בכליות, ריאות ולב )מעט בנוסף,  חיזוק צ'י הטחול )+פיזור ליחה/לחות(.: הנעת צ'י הכבד, אסטרטגיה טיפולית

 סימנים, ללא סינדרום(.

 .: שיאצו, טווינאשיטת טיפול

 :תיאור הטיפולים

-, עודף בTW-וב UB-סר בח -אבחנה מטופלת מדווחת על עייפות בבקרים ועומס מטלות. מהלך הטיפול:  – 1טיפול 

LI .בחנה א אזור פיזור והנעהLI אזורי ב והשתהות, כניסות עמוקותUB ו-TW מרידיאן. מעבר על CV  בבטן וכניסה

 מטופלת מדווחת על רגיעה, נמנמה בטיפול. .ST25 ,14,,654,,3CV ודותלנק

uL ,חסר  -אבחנה מטופלת דווחה שהרגישה אנרגטית אחרי הטיפול האחרון למספר ימים. מהלך הטיפול:  – 2טיפול 

, UBtH ,עודף ב-c, PSP כניסות עמוקות לאזור ., UBu, LtH מרידיאן. מעבר על SP '3 ,6,12,בבטן, כניסה לנקCV

,1413ivL. 

-ו ivL, עודף TW-ו UBחסר  -אבחנה מטופלת הגיעה עם כאב גב תחתון ואמצעי עמומים. מהלך הטיפול:  – 3טיפול 

LI כניסות עמוקות לאזור .UB ו-TW פיזור אזור .LI 25-וכניסה לtS פיזור אזור .ivL 14-וכניסה לivL מעבר על .

 מטופלת דווחה על הקלה בכאבי הגב.פיזור כללי עדין לבטן. . 13iv,5,14, L3CV -בבטן עם כניסה ל CV מרידיאן

ווסת ולא נפגשנו. מטופלת מדווחת על חוסר אנרגיה, לחץ ודכדוך, כאב הגב העמום  תהיהיבשבוע האחרון  – 4טיפול 

פיזור . iv, Lc, PtH-ועודף ב idK, SP, uTW, L-חסר ב -אבחנה ממשיך ויש עומס בשכמות ובצוואר. מהלך הטיפול: 

, כניסה עמוקה לאזור 14,13iv14, L12,6,,4CVבבטן, כניסה לנק'   ,idKP, SPCV נימרידיא, מעבר על כללי לבטן

idK, SP, uTW, L.כניסה שטחית יותר ומפזרת לאזור כבד , 

. עודף UB, TW-סר בח  -אבחנה מטופלת מדווחת על מצב רוח יותר טוב ושיפור בכאב בגב. מהלך הטיפול:  – 5טיפול 

בבטן, עם  SP-ו CV מרידיאן. מעבר על  ,SP, idKUB, TW י. כניסה עמוקה לאזור25tS-וכניסה ל LI. פיזור LI-ב

 .CV13ivL ,43,,5כניסה לנק' 
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)ישנו מעט שיפור לעומת  TW-ו UBחסר  -אבחנה מטופלת מדווחת על עצבנות וגודש בחזה. מהלך הטיפול:  – 6טיפול 

אזורי עודף. וספציפי ל פיזור כללי לבטן. הבטן כולה מעט רגישה למגע ומתוחה. GB, LIivL ,פעמים קודמות(, עודף 

 מטופלת נמנמה ודווחה על רוגע בבטן. .25t, S4CV ,14ivLנק' בבטן, כניסה ל CV מרידיאןמעבר על 

מטופלת בווסת )יום דימום שלישי(, ללא כאבי בטן, נראית עייפה ומעט חיוורת, גב תחתון ימני כואב. מהלך  – 7טיפול 

. SPפיזור כללי עדין לבטן וספציפי לאזור . הבטן מתוחה ועמוסה.  ,SPLI עודף , t, HivLסר ח -אבחנה הטיפול: 

 .CV4,25tS ,,6,145 כניסה לנק'

 -אבחנה מטופלת מעט מדוכדכת ומרגישה לחוצה, גב תחתון כואב )פחות משבוע שעבר(. מהלך הטיפול:  – 8טיפול 

בבטן, כניסה   ,SPCV מרידיאןמעבר על חיזוק אזורי חסר.  עודף.. פיזור אזורי tLI, S. עודף UBSP, u, LtH ,חסר 

 . מצב רוח השתפר לקראת סוף טיפול, גב עדיין כואב.25t, S1412,,,6CV3לנק' 

 ,LIעודף  , ,SPUBחסר  -אבחנה מטופלת מדווחת על מצב רוח יותר טוב, גב תחתון מורגש. מהלך הטיפול:  – 9טיפול 

tS מעבר על מרדיאני  י עודף, חיזוק אזורי חסר.אזורכללי עדין לבטן וספציפי ל. פיזור, CVidK, SP  בבטן עם כניסה

 . 25t13, SivL 12,6,,5,,43CVלנק' 

, UB, TWסר ח -אבחנה מטופלת לפני ווסת, יש מעט מתח )פחות מלפני ווסת קודמת(. מהלך הטיפול:  – 10טיפול 

13ivL ,בבטן, כניסה לנק'  CVSP, idK ,דיאני י. מעבר על מרUB, TW, חיזוק אזורי LIזור . פיזור אLIעודף 

25t, S,4,53CV. לפני ווסת.לסייע  פיזור כללי לבטן 

צד ימין. הכאבים  סקרוםכאבי גב תחתון כשנתיים באזור : המטופלת הגיעה עם תלונה עיקרית על סיכום טיפולים

התחילו בגב האמצעי )אזור הכליה הימנית, מותן ימין(, בעלי אופי ממוקד, מוטבים בתנועה. אליהם נוספו כאב 

(, כאב מקרין לכתף ימין. לאחר טיפול בשיטת גרינברג עבר הכאב בצוואר ונותרו כאבים 10UBבצוואר )נקודתי באזור 

מתעוררת ) לקום בבוקר מתקשהתון. קצות הגפיים היו לרוב קרים. מותן צד ימין ובגב התח, בכתף, בגב אמצעי

רגישות לקור מוחמר ברעב ובסטרס.  ,שנים כברכאב ראש נקודתי קבוע בעוצמה נמוכה ברקה צד ימין  יש. (עייפה

, יום 25-28. התזונה טבעונית ומסודרת. המחזור סדיר כל (שתפרו לאחר טיפול דיקור וצמחיםוכאבי גרון חוזרים )ה

. (עצבנות, שינויי מצב רוח וגודש בחזה)כשבוע לפני הווסת  PMSימי דימום. יש  5-6הווסת ללא כאבים או קרישים, 

כרגע בחופש ומרגישה שזו  .יש מתח אך רוח טוב בד"כ,ההמטופלת מתעמלת באופן קבוע מספר פעמים בשבוע. מצב 

סטגנצית צ'י בכבד וחסר צ'י בטחול )+ליחה/לחות(. אובחנו אחרי מספר שנים לחוצות ועמוסות. שיקום  תתקופ

 הנעת צ'י הכבד, חיזוק צ'י הטחול ופיזור לחות. תהיהיהאסטרטגיה הטיפולית 

נפגשתי עם המטופלת כפעם בשבוע לאורך תקופה של כחודשיים וחצי, כל מפגש ארך כחצי שעה. הטיפולים כללו 

שהורגש לרוב  מרידיאןטן ולאחריה עבודה בהתאם לאבחנה. אבחנת באבחנת וטיפול בטן בלבד. הטיפולים נפתחו ב

. CV-תמיכה לטחול, לכליות ול תי. לאורך הטיפול נתUB, TW, מרדיאנים שהורגשו לרוב בחסר היו LIבעודף היה 

 . CV3,4,5,6,12,14, Liv13,14, St25: נק' בהן נעשה שימוש

רגיעה ושיפור במצב הרוח. באופן כללי היו שיפורים במהלך המפגשים שלנו דיווחה המטופלת על  תוצאות הטיפול:

במצב האנרגיה הכללי ולעיתים גם שיפור חלקי או זמני בכאב הגב, אך לא ניתן לדווח על שיפור משמעותי בכאב הגב 

 .התחתון לאורך סדרת הטיפולים

 .הקפדה על תרגול יום יומי וטיפולי שיאצו מערכתיים המלצות להמשך:
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  מטופל ג'

 מטפל/ת: א.ח.

 4ק"ג, נשוי+ 76מ', משקל  1.82, גובה 33זכר, בן  נ.ש, :תקציר תשאול

 נוכחמכיתה ח' אז גם אובחן עם עקמת. הכאב  ,L4,5וחוליות סובל מכאב גב תחתון באזור הסקרום  :תלונה עיקרית

לעיתים הקרנה   .שלא מחזיק היטב את שאר הגוףבאזור חולשה  לתחושה שעם  ,תמיד, ממוקד בחוליות עצמן

הכאב מופיע יותר בבוקר, מוקל  לזמן ממושך. מופיעכאשר הכאב  במיוחד UB-ו GBדיאני ילרגליים לאורך מר

לא נבדק ע"י  , חוסר פעילות גופנית.התכופפות, הרמת משקולות, דיווש באופנייםב בתנועה, חימום ועיסוי. מוחמר

 של רופא כללי ללא ממצא חריג., לא נערכו בדיקות הדמיה. בבדיקה גופנית אורתופד

 :סקירת מערכות

טווחי תנועה  .בין המפשעה לאסיס הימניבאופן תמידי בכל הגוף. כאב )כמו שריר תפוס( שריר: שרירים כואבים -שלד

אזור ) שכמותוה הכתפייםתחושת תפיסות תמידית בגב עליון, מוגבלים במפרקי הירך, אגן, שרירים קצרים וקשים. 

עיסוי ורגיעה כללית. בשנה מוקל במחמיר בלחץ, התכופפות, הרמת משקולות, (, UB ,GB ,SI ,TWדיאני ימר

מקשה על התנועה בכתף בעיקר בהרמה ורוטציה.  ,תחושה דלקתית פנימית (,LI15אזור ברום הכתף )האחרונה כאב 

 .לא ממצא חריגל ,נבדק אצל אורתופד, נעשו בדיקות הדמיה

נרדם  .פעמים לתת שתן מספרמתעורר איכות השינה טובה, אך (, 00:00-06:30שעות )משעה  6.5-שינה: משך השינה כ

  .מהר, מתעורר יחסית בקלות בבוקר

מאוזנת,  רטורהטמפכשהקל ולחום. מ בחשיפהבעיקר בזמני לחץ וחרדה וגם  ,ראש: מדי פעם כאבי ראש עמומים

 .רגיעה, מדיטציה ושחרורב

  .במצבי סטרס ומתח קוצר נשימה בעיקר בשאיפה, לרובנשימה: 

לכן משתדל לא שתייה מרובה גורמת להשתנה מרובה שמציקה ו .תחושת צמא תמידית שתן והפרשה: שתן צהוב,

 .לשתות הרבה

לל דרך כ. בללא מאמץ, תחושת הקלה לאחר יציאה ,פעמיים ביום, בשעות הבוקר ובמהלך היום, מהירה העיכול: יציא

העיכול מושפע  לפעמים מופיע דימום. .מעת לעת שלשול, ללא צריבה או ריח חריף .על האסלה תלא נמרח אך רכה,

 מאד ממצב הרוח ורמת הלחץ.

, אוהב בשרי אבל אוהב מתוק, ממליח מעט. התזונה מגוונת ,(י"זה המקצוע שלאוהב אוכל )"הרגלים והעדפות: מאוד 

 משקאות קלים, שוקו, חלב, קפה. שותה מדי פעם בירה עם חברים. מנמנע  משתדל להמעיט.

שקשור בעיקר  ץאופי ומצב רוח: מצב רוח טוב מאוד. לא נוטה לשמור בפנים, לא מחצין, פתוח ומשוחרר. יש לח

  .בעיקר מהחלטות שקשורות בשינויים עתידייםומהעתיד  לגבי קריירה. מתאר הרבה פחד ולחץ בקבלת החלטות

מטופל: המטופל נראה מוצק ושרירי. חיוורון תמידי קל. אוהב את הנאות העולם הזה. שמח וחברותי, תיאור ה

 הסביבה אוהבת אותו. משתף בקלות ובזרימה.

  שיאצו וטווינא.טיפולים קודמים ברפואה משלימה: טאי צ'י מזה שנים רבות. בשנים האחרונות מטופל ב
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, יש לחה. חיפוי דק לבן, נקודות אדומות במחמם העליון נוטה שמאלה, ,קצרה, מעט נפוחה, רועדת ,לשון: וורודה

-Htבטן: עודף מדומה באזור  דופק: מתגלגל, חלש, כמעט ואינו מורגש בעמדת הצ'י. סמנ"ש. חריץ דק לאורך הלשון.

Pcעודף במחמם תחתון כולל , ,UB, SI ,LI חוסר בטחול ובכליות. 

  , קור.עודף +עקרונות: פנימי, חוסר 8 :ניתוח

  .חומרים: צ'י, לחות/ליחה

 . GV: המרידיאני אקסטר איברים/מרידיאנים:  כליות, טחול/קיבה, כבד.

 .סינדרומים: חסר ג'ינג בכליות, חסר דם בכבד, חסר צ'י בטחול ובקיבה

 .GV-אסטרטגיה טיפולית: הזנת ג'ינג הכליות, חיזוק צ'י הטחול. חיזוק דם הכבד. עבודה על ה

 .שיטת טיפול: שיאצו, טווינא, מוקסה

מנוחה צ'י, הליכות(. -קונג, טאי-שתעבוד על יציבה, הזרמת דם ובניית צ'י )יוגה, צ'י המלצות נוספות: התעמלות רגועה

יציבה נכונה. המשך טיפול בשיאצו, חזרה ללשיטת פלדנקרייז שמאוד עוזרת  עלממכשירי כושר ומשקולות. הומלץ 

 פירות וירקות. יותר ולא בלילה, ארוחת בוקר , לאכול מסודר, גםמוקדם, להפחית מתוקיםללכת לישון יותר 

 :תיאור הטיפולים

עודף מחמם  -אבחנה המטופל הגיע עם תפיסות בחגורת הכתפיים וכאב גב תחתון עמום. מהלך הטיפול:  – 1טיפול 

לחיזוק  CV6. כניסה לנק' Ht,Pc. פיזור אזורי עודף, חיזוק אזורי חסר. חיזוק אזור SP, Kid, חסר St, Livתחתון, 

 המטופל דיווח על שיפור משמעותי בכאב שכמעט נעלם והדגיש שהרגיש רגעים של רוגע שהשפיעו מידית על הגב. צ'י. 

עבודה עדינה יותר  ,לאור המצב כאב גב תחתון ממוקד.( וריגמוסבוורשלשול ובו)עם קלקול קיבה המטופל  – 2טיפול 

על כל עם שמן שקדים  עדינה תהטיפול עבודה סיבובי בסוף.  St, LI, פיזור ואיזון  Ht, Pc, UB, Kidחיזוקעל הבטן. 

 .ושיפור בכאב הגב פל דיווח על תחושה של הקלה בבטן, קרקועהמטו. מערכת העיכול תלהרגעהבטן 

את היד הכואבת  הנחתיהמטופל עם כאבים חזקים ביד ימין לאחר שנפל במשחק כדורגל. מהלך הטיפול:  – 3טיפול 

טיפול מרגיע  ביצעתי .יד. המלצתי למטופל לגשת לצילוםבהכאב  , כנראה בשלהגוף מכווץועל כרית. הבטן קשה למגע 

 שהרגיש עמוס. Htלבטן שכלל רוקינג עדין מאוד ושהייה עם אגודלים באזור 

)פחות  LI-עודף ב -אבחנה שבר במפרק היד. מהלך הטיפול:  עם שאובחןהמטופל עם גבס ביד ימין לאחר  – 4טיפול 

הדגיש שזו מנוחה ו תחושת רגיעה על גבול השינההמטופל דיווח על פיזור העודף ופיזור כללי לבטן.  מבעבר(.

 הטיפול רוגע ורצון לישון ולנוח.שמשפיעה על הגב ומרגיעה את כל המערכת שנמצאת בסטרס. לאחר 

סיפר שבגלל שלא  .עם הקרנה לרגליים)תפיסות( כאב גב תחתון ו בכל הגוף "מנוונת"עם תחושה המטופל  – 5טיפול 

 .שמאללדיסהרמוניה בין צד ימין  -אבחנה מהלך הטיפול:  גב מחמירים.הכאבי  (גבס ביד)יכול לעשות פעילות גופנית 

למשך  נשימהבסיום הטיפול הרגעה ושל המטופל.  "ניוון"לאור תחושת הבטיפול זה נתתי דגש להנעה ופחות לחיזוק 

 אנרגיה כללית.ובעיקר בגב התחתון וחידוש  גוףבמטופל דיווח על שחרור כללי המטופל. הדקות יחד עם מספר 

עם עדיין הוא טיפול וגם מכיוון שה תהחסרגלל גם ב ,המטופל מדווח על הרעה בגב לא נפגשנו שבועיים, – 6טיפול 

 Ht, Pc-עודף מדומה ב -אבחנה גב לשחרור ראשוני של הגב והבטן.  מהלך הטיפול: פיתול  .מתעמלהגבס וכמעט לא 

. כניסה CV מרידיאן על. מעבר Kid-ו SPהנעה עדינה והרגעה כללית לכל הבטן. חיזוק לאזורי . SP ,Kid ,SI -ב וחסר

 .כאב הגב הממוקדב 40%-של כ. המטופל דיווח על הרגשה כללית טובה ושיפור CV4,6 לנק'
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מהלך  .ללא שיפור משבוע שעברכאב גב מורגש. כמעט ומתח נפשי  ,עם חולשה כלליתו המטופל ללא גבס – 7טיפול 

 ,חיזוק כל האזורים ,Htאזור הנעה עדינה  .קור פנימיו ,Ht-Pcעודף מדומה  הבטן,כל כללי בחסר  -אבחנה הטיפול: 

מרגיש בסיום המטופל  .CV6ובטן תחתונה. כניסה לנק'   SPחימום בעזרת מוקסה סיגר בשמיניות ומעגלים על אזור

 הקלה כללית גם בכאב הגב.עם  מחוזק

מהלך  .כאב הגבב והפחתה צב רוח מצויןמ ,ווח על שיפור כללימדפעילות גופנית מתונה וב החלהמטופל  – 8טיפול 

הנעה עדינה .  SP-ו  Kid-, חסר בLI-ו UBומעט באזור  רום הבטןבמדומה עודף . יותר מאוזנתבטן  -ה אבחנהטיפול: 

בסוף הטיפול חיזוק אזורי עודף, פיזור אזורי חסר. כל צד. לזמן ממושך בלכיוון האסיסים ממפתח הלב  (ד רודפת יד)י

 כולל הגב. ,בה על כל הגוףרגיש שהטיפול השפיע לטומ. ורגוע אושרמהמטופל 

 יש ,כאב הגב הוחמר בעקבות התשישות )אב לתינוק(, לילות כמעט ללא שינה שניתשוש לאחר  המטופל – 9טיפול 

של היד  ביד שנשברה, שמוחמר בתנועה LI15עומס כללי נפשי ופיזי. דיווח על כאב חזק בכתף ובאופן ממוקד באזור 

idK, SP, uL ,אזור בחסר  -מהלך הטיפול: ברגע שנשכב נרדם. אבחנה . (הגבסוהופיע שוב לאחר הסרת  היה בעבר)

UB עודף מדומה ,c, PtH 'חיזוק כל אזורי החסר. כניסה לכל נק .tS בבטן ול- CV6.  המטופל דיווח על שיפור

 הגב.כאב ב ה משמעותיתפחתהמשמעותי באנרגיה הכללית ו

המטופל נראה במתח ומדווח שיפור משבוע שעבר במע' העיכול. החמרה בכאב בכתף ושיפור בכאב הגב.  – 10טיפול 

 Kid, SPטן מרגישה יותר מאוזנת, חסר באזור ב -אבחנה מהלך הטיפול: נשימה עקב לחצים בעבודה. במעט קוצר על 

חיזוק אזורי  (.St, TW, Liv, GB, Luקוסטאל שני הצדדים )-מתח בסאבחסר.  SP. באזור ה UB,SI, LI  -ועודף ב

  .תוך כדי הטיפול מתפוגגיםותיאר את המתחים  רגועהמטופל  .CV4 כניסה לנק'חסר ופיזור אזורי עודף. 

  L4,5וחוליות  הסקרוםתלונה עיקרית של כאב גב תחתון כרוני, ממוקד, באיזור המטופל הגיע עם : סיכום טיפולים

, מוחמר במאמץ חימום ועיסוי ,. מוקל בתנועהUB-ו GBמאז כיתה ח'. לעיתים הקרנה לרגליים לאורך מרדיאני 

)ללא ממצא חריג(. ההרדמות,  LI15המטופל סובל ממתח בשרירי הגב העליון וכאב באזור . וחוסר פעילות גופנית

מוחמר בסטרס. השתן צהוב ויש תחושת צמא קוצר נשימה בשאיפה, . קם בלילה לתת שתןהשינה והקימה טובות, אך 

העיכול מושפע תמידית. המטופל משתדל לא לשתות הרבה בכדי למנוע השתנה מרובה. היציאות תקינות, מעט רכות. 

 חסר ג'ינג בכליות, חסר צ'י בטחול וחסר דם בכבד. אובחנומאד ממצב הרוח ורמת הלחץ. מצב רוח טוב בד"כ. 

הטיפולים כללו אבחנת וע לאורך תקופה של חודשיים וחצי. אורך כל מפגש כחצי שעה. נפגשתי עם המטופל כפעם בשב

וטיפול בטן בלבד )שילוב טכניקות מהשאיצו והטווינא(, במטרה לבחון את השפעת טיפולי הבטן על כאבי הגב 

ן(. הטיפולים התחתון )לא נעשתה שום מניפולציה נוספת פרט לטיפולי הבטן(. נעשה שימוש במוקסה )סיגר על הבט

, LIמרידיאן שהורגש לרוב בעודף היה אבחנת בטן ולאחריה עבודה בהתאם לאבחנה )פיזור והנעה או חיזוק(. נפתחו ב

. CV4,6נק' בהן נעשה שימוש: . Ht, Pc-, ועודף מדומה הורגש לרוב בKid-ו SPמרדיאנים שהורגשו לרוב בחסר היו 

אך  ,מידית שהדהדה למספר ימים על כלל הגוף כולל הגב הטבהכי יש  היה במהלך המפגשים נראה תוצאות הטיפול:

לונה הספציפית של כאבי הגב לאורך זמן. נראה כי העובדה שהכאב נובע היה נראה כי יש שיפור משמעותי בתלא 

ק מבעיה גרמית של השלד )עקמת( נדרש טיפול כלל גופני ולא רק טיפול בטן. במהלך הטיפולים שבר המטופל את מפר

. חוסר התנועה גרמה למטופל לחוש "ניוון" בשרירים. כף היד, דבר שגרם להפסקת הפעילות הגופנית כמעט לחלוטין

. ייתכן שטיפול הבטן הייתה השפעה ישירה יותר על הגב ,הייתה מגובסת בזמן שהידטיפולים שנעשו חשוב לציין כי ל

  ר "תפוס".משפיע יותר על הגב בזמן שהמטופל פחות פעיל גופנית ויות

 טיפול שיאצו מערכתי, הקפדה על תזונה מאוזנת ותנועה מתונה במהלך היום.המלצות להמשך: 
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  מטופל ד'

 ד.צ. מטפל/ת:

 , נשוי.67מ', משקל  1.8, גובה 33זכר, בן ק.ר, : תקציר תשאול

: כאבי גב תחתון עמומים/חדים כתלות בזווית הגב. נמשך כשנה וחצי. מנוחה ארוכה בשכיבה מחמירה. תלונה עיקרית

 ל חוסר גמישות בשרירים.שטווח תנועה מוגבל ב מיטיבות.מתיחות 

 :סקירת מערכות

לא שריר: ראה תלונה עיקרית. נקעים חוזרים בקרסוליים )עקב נחיתות לא טובות בכדורסל(. כבר כמה שנים -שלד

 משחק כדורסל ולא אירעו נקעים.

בלילה )כל לילה(. נרדם בקלות. מתעורר  1-2 יםלשירותשינה רצופה למעט קימה הלילה. בשעות  7שינה: בממוצע 

 בד"כ עם השעון המעורר עם תחושת עייפות קלה שחולפת מעט זמן לאחר קימה מהמיטה.

במרכז הראש  שיער והתדלדלות האחרונות. הייתה נסיגתשנים ה 3-ראש: נסיגת חניכיים. ווירוס הרפס בתרדמת ב

 שנעצרה לפני מספר שנים ללא טיפול כלשהו.

הרחבת נחיריים ע"י מתיחת העור  מיטיב נשימה: מאז שזוכר את עצמו תחושה שלא נכנס מספיק אוויר דרך האף.

ורכינה קדימה מקשים על באזור הנחיריים לכיוון העצם הזיגומטית. נזלת מחמירה את המצב. שכיבה על הבטן 

 הנשימה דרך האף. בוצעה בדיקה ע"י רופא אף אוזן גרון ולא נמצאה כל בעיה בדרכי הנשימה.

 שתן והפרשה: צבע השתן בהיר. אין בעיות במערכת הרבייה.

 חתיכות. 1-2רך ולא קשה,  יציאות ביום. הראשונה בד"כ בבוקר, ללא מאמץ. היציאות במבנה אחיד, לא 1-2עיכול: 

 בעונית. מדי פעם יש בורבוריגמוס.תזונה טה. מדי פעם גם בין לבין ארוחות מסודרות ביום. אוכל 3טוב.  תאבון

 .הרגלים והעדפות: קור, אביב וסתיו ,בוקר, צבע כחול, טעם מתוק

 .אופי ומצב רוח: אופטימי ושמח

 אחיד, קצה -מבנה  .קטנות בקצה הלשון,  נקודות אדומות Lu-ורוד בכל הלשון למעט גוון טיפה סגול ב -לשון: צבע

ותה עד הסוף. יש ארועדת ומתכווצת גם כשלא מוציאים  שקע במחמם האמצעי.סימני שניים, . הלשון שקוע פנימה

בצורת איים , חיפוי דק בעיקר במחמם האמצעי .קושי בהוצאת לשון )ללא מאמץ יוצאת בערך רק שליש לשון(

 חיפוי צהוב.          Liv/GB -ב חיפוי לבן. - St/SP-קטנים, לח. ב

                                                    

 . , ייןעקרונות: פנימי, חסר ועודף, חום 8 :ניתוח

 . חומרים: צ'י, דם

 . איברים/מרידיאנים: כליות, ריאות, כבד

 .ריאות, חסר דם בכבדבסינדרומים: חסר צ'י בכליות ו

 חיזוק צ'י הכליות והריאות, הזנת דם הכבד.אסטרטגיה טיפולית: 

 .שיטת טיפול: שיאצו וטווינא

 המלצות נוספות: פעילות ספורטיבית מתונה באופן קבוע, להמעיט בשתייה לקראת השינה.
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 :יאור הטיפוליםת

 CV-עודף לאורך ה .  ,idKLI, SI -חסר ב - אבחנה מהלך הטיפול: .L4-5המטופל עם כאב גב חזק באזור  – 1טיפול 

פיזור אזורי עודף וחיזוק אזורי  כואב ומקרין לגב. ,וכרוחב אצבע לטרלית לטבורלחיצות מתחת  )דופק מורגש חזק(.

 לגב דרך הנקודות, פחת משמעותית. המקרין. המטופל הרגיש חום ורוגע בגוף. הכאב CV3,4,6,14כניסה לנק'  חסר.

גב התחתון. דיווח על הקלה משמעותית ליומיים לאחר הטיפול הקודם אך המטופל עם כאב דומה באזור  – 2טיפול 

tS  -ועל קו ה cP-, עודף בtH-ו idK-חסר עמוק ב  -הטיפול: אבחנה  הישיבה המרובה בעבודה מקשה עליו. מהלך

ותר מאוזנת יחל שיפור והבטן הרגישה עם כל סבב כניסות  פיזור אזורי עודף וחיזוק אזורי חסר. .(ומטה 25tS-מהחל )

 הגב נעלם. וכאבהמטופל הרגיש אנרגטי יותר  .CV4,6נק' תחתון פחת בהדרגה. כניסה לוכאב הגב ה

החמרה בכאב גב. לאחר הטיפול האחרון,  וע"כ נוחיםלא לינה בתנאים עם  המטופל אחרי סופ"ש בשטח – 3טיפול 

,  cP-ו SPעודף  -ה אבחנמהלך הטיפול: יומיים בלי כאבים. התחיל להקפיד יותר לנוע במהלך היום ולעשות מתיחות. 

 אזוריחסר ופיזור  חיזוק אזוריבטן התחתונה. למטופל לנשום עמוק ולכוון את הנשימה ה. ביקשתי מtH-ו idK-חסר ב

. המטופל נרדם לקראת CVtS ,64,25נק' רוקינג עדין שהוריד תחושת מתח כללי בבטן תחתונה. כניסה ל , כוללעודף

 תחתון כמעט נעלם.הסוף הטיפול. שהתעורר הרגיש אנרגטי והכאב בגב 

כל הבטן רגישה מאוד גם במגע שטחי. חלש ועייף. מהלך הטיפול: . )כעת ללא( ימים 3השבוע היה עם חום  – 4טיפול 

של  ופיזור עדיןחסר חיזוק אזורי חתונה. רגישות חזקה בבטן ת. ivL-. עודף בidK ,tH-חסר משמעותי ב -אבחנה 

המטופל הרגיש הרבה יותר קליל ומרוכז, וכאבי . 25t,14, S13iv6,14, L,,43CV 'לנק כניסה. והבטן כולה העודף אזורי

 פחתו. כאבי הבטןושרירים בכל הגוף 

קצת יש המטופל התחיל לעבוד בעמידה רוב שעות העבודה )מבחירה(. זה מקל משמעותית על כאבי הגב.  – 5טיפול 

טיפול ה. idK-וחסר ב ivL-ו cP-עודף ב -ה אבחנ מהלך הטיפול: .יותר כאבים בשרירי רגליים אבל משתפר מיום ליום

עם כיוון ) CVמעבר על מרידיאן קודמים במטרה לאזן את העודף והחסר בבטן. לסיום הטיפול טיפולים דומה ל

 . בסיום המטופל הרגיש אנרגטי יותר ורפוי בכל הגוף.CV4,6וכניסה לנק'  שלו( הזרימה

ק קצת אחרי שינה בחלק מהימים והשבוע כמעט ולא הרגיש כאבי גב, ר עבודה עוזרת למטופלהעמידה ב – 6טיפול 

פיזור . SP-ועודף ב tH(, פחות מבד"כ) idK-חסר ב -ה אבחנמהלך הטיפול:  אבל זה עבר עם תחילת התנועה בבוקר.

ורגש תוך כדי השינוי המגע שלי. האזור שבהנחתי את המטופל לנשום אל תוך  אזורי עודף וחיזוק אזורי חסר, בהם

 2-בחלק התחתון של הטבור ברוחב של כהתגלתה רגישות באזור טבעתי  SP-תרגול הנשימה. במהלך עבודה על עודף ב

 . המטופל רענן יותר ורפוי, ללא כאבי גב.האזור והנעה כללית של הבטן ת. עבדתי על ריכוך והנע25tSס"מ, כולל 

גב באי נוחות  שקם בבוקרכאב במתיחה של צד ימין. עדיין מדי פעם  בפיתול הגבהמטופל ללא כאב.  – 7טיפול 

ביע תחתון ימני כאשר המוקד הינו קו עודף בר -מהלך הטיפול: אבחנה  .בליהתחתון, אך אחרי הטיפול היו כמה ימים 

ות עמוקות לכיוון הטיפול דומה לטיפולים הקודמים מבחינת טכניקות עבודה. דגש על נשימ .idK-. חסר בtSמרידיאן 

בתום . 25t,14, S13iv6,14, L,43,CVכניסה לנק' באזור העודף. תוך כדי עבודת פיזור, ירדה הרגישות הבטן התחתונה. 

  .גבואין כאב  כאב בגב ללאהטיפול הפיתול 

מהלך הטיפול: בעיקר בצד ימין. כאב פיתול הגב ברק בשני הלילות האחרונים אי נוחות קלה לאחר שינה.  - 8טיפול 

-ו tH-חסר ב. cP-עודף בו tSקרין בחלק התחתון ימני גם לאורך הקו של מש SPטבור באזור הסביב עודף   -אבחנה 
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idK .מעבר על מרידיאן קודמים. ת עבודה זהה לטיפולים טכניקCV  '6,1443,וכניסה לנק,CV . לקראת סוף הטיפול

נעלמה. המטופל יותר נינוח הרגישות בבטן התחתונה כמעט פחתה משמעותית ו  cP-עוצמת הדופק שהורגשה ב

 ואנרגטי. בדיקה בפיתול הגב הראתה כי הכאב נעלם.

עבר שם אחת אחרי נסיעה ארוכה האף. במהלך השבוע כאב גב רק פע דרךלנשום מצונן ומתקשה המטופל  – 9טיפול 

 idKחסר ב -מהלך הטיפול: אבחנה  .(בעברמפחות )פיתול הגב אי נוחות בצד ימין גב תחתון באחרי מתיחות והליכה. 

במהלך הטיפול התחיל לנשום  .והדרגתיתרחבה  מכינה לכן הרבה עבודה ,. הבטן יחסית רגישהivL-ו cP. עודף uL-ו

לקראת סוף הטיפול  .13,14ivCV3,4,6,14, L כניסה לנק'קודמים. טכניקות דומות לטיפולים יותר בקלות דרך האף. 

 כאב. ללאפיתול הגב  תבדיקיותר טובה, נשם יותר בקלות. נרדם. הרגשה כללית 

מהלך הטיפול:  א כאבי גב במהלך השבוע. בבדיקת פיתול הגב כאב חלש בצד ימין.להמטופל מרגיש טוב. ל – 10טיפול 

. CV3,4,6,14 'הטיפול היה זהה לטיפולים הקודמים. כניסה לנק. cP-)פחות בעבר( ועודף ב idK-חסר ב -אבחנה 

 לא כאב גב בפיתול.ל ,המטופל יותר רגוע ואנרגטי

 :טיפולים סיכום

תחתון כשנתיים. מוטבים בתנועה ומוחמרים במצב סטטי ממושך. של כאבי גב המטופל הגיע עם תלונה עיקרית 

חש אי נוחות עקב הצורך לקום בלילה לשירותים  במהלך התשאול עלה קושי בנשימה עקב תחושה של חסימה באף.

וחסר דם בכבד.  בריאותחסר צ'י בכליות ו אובחןנשירה ונסיגת שיער מוקדמת. גרם לעייפות בבוקר. מה שלעתים 

 האסטרטגיה הטיפולית הייתה חיזוק צ'י הכליות והריאות והזנת דם הכבד.

נפגשתי עם המטופל פעם בשבוע )מספר פעמים הייתה הפסקה של שבועיים בין הטיפולים(, כל מפגש ערך כחצי שעה. 

הנעה סיבובית על כל הבטן צו וטווינא. הטיפולים נפתחו בטכניקות שיא, בהטיפולים כללו אבחנת וטיפול בטן בלבד

אזורים בהם אובחן לעבודה מפזרת  לאחר האבחנה לאבחנת הבטן. עם התכנסות לאזור הטבור והעמקה הדרגתית

שהורגש  מרידיאןבשילוב עם כניסה לנקודות רלוונטיות לאבחנה. ש חסר, בהם הורג ועבודה מחזקת לאזוריםעודף 

 ,CV3,4,6,14 . נק' בהן נעשה שימושHt-ו Kid. מרדיאנים שהורגשו לרוב בחסר היו Pc-ו SPלרוב בעודף היה 

Liv13,14, St25 על מנת לבודד את השפעת טיפולי הבטן על כאבי הגב לא נעשתה שום מניפולציה נוספת פרט .

  לטיפולי הבטן.

שיפור במצב  , וכןעל שיפור מידי והקלה משמעותית בכאבי הגב במהלך הטיפולים דיווח המטופלתוצאות הטיפול: 

 )חלק מהיום בעמידה במקום ישיבה העבודה שלואופן שינה המטופל את  לטיפולים במקבילרוח. ההאנרגטי ומצב 

. לטובה על מצב הגב ושפיעה הנ"ללהתאמן קבוע בבקרים )מתיחות וקצת תרגילי חיזוק שרירים(.  והחל( ממושכת

מסדרת טיפולים זו עולה בצורה רת הטיפולים המטופל מרגיש באופן כללי יותר טוב ולא חש כיום כאבי גב. אחרי סד

בכאבי הגב באמצעות טיפולי בטן, אך לא ניתן להעריך את ההשפעה שלהם לטווח  תמובהקת האפשרות להקלה מיידי

 ארוך. ה

את הבוקר מהתעמלות קלה ולהקפיד על להמשיך לסדרת טיפולי שיאצו מערכתיים, להתחיל המלצות להמשך: 

 הליכות קצרות במהלך יום העבודה כדי לשחרר את הגב והרגליים מדי שעה.
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 סיכום הטיפולים )כל המטופלים(:

אותו תשאול  ערכנווניים(. לכל המטופלים טיפלנו בארבעה מטופלים הסובלים מכאבי גב תחתון מתמשכים )חלקם כר

בעשרה מפגשים, כל מפגש נמשך כחצי שעה. המפגשים נערכו  כל אחד מהם טופל ,לאחריולפי הראיה הסינית. ניתחנו 

הטיפולים המעשיים בבית המטפל או בבית המטופל, אחת לשבוע או שבועיים, ברצף, למשך של עד שלושה חודשים. 

 טיפול הבטן.שערכנו שילבו בין הרקע התיאורטי שרכשנו אודות כאבי גב תחתון, לבין הידע שרכשנו באבחנת ו

לבודד את השפעת טיפולי הבטן על כאבי הגב. טכניקת העבודה שנבחרה התמקדה באבחנת וטיפול בטן בלבד, בכדי 

טכניקות מתקדמות  לא נכללו עבודה מקומית על הגב, נקודות דיסטאליות, עבודה לאורך המרידיאנים בגפיים או

-. הטיפולים נפתחו באבחנת בטן לפי 'זןלטיפולי הבטןולמעשה לא נעשתה שום מניפולציה נוספת פרט  לכאבי גב,

ועם התייחסות דת חיזוק או פיזור בהתאם לאבחנה והמשיכו בעבו ,שיאצו' בהתבסס על אזורי האבחנה של מסונגה

במהלך עבודתנו היינו מתואמים לגבי מסגרת הטיפול  .ככל שהזמן אפשר לסינדרומים שאובחנו בתשאול הראשוני

אפשרה לנו להרגיש את מצבו של המטופל ביום ם את התוצאות. הגישה אותה בחרנו יחסית נוח לסכ , ולכןשהגדרנו

הטיפול )חולה, עצוב, כועס, עייף( ולתת מענה לכך במגע. היה מעניין לחוש את השינויים המתרחשים בבטן עקב 

 כבד/טחול )בהתאם למטופל(.שינויים זמניים במצבו של המטופל ויחד עם זאת לחוש את החסרים הקבועים בכליות/

 . חלקן התבטאו וחלקן לא.בבטן התבטאוהטיפולים נוכחנו כי האבחנות שביצענו על פי התשאולים לא תמיד במהלך 

בבטן נמצאות נקודות סרים בכליות ובטחול שאובחנו בתשאול התבטאו גם בבטן במהלך הטיפולים. וח ,לרוב

את חשיבותה של  ותמחזקהן ו חיזוק והירמון, אבחוןלכלי נוסף מהוות הן  .התראה של רוב האיברים הפנימייםה

בטיפולים למקרה של חסר עוזרות מאוד  והן 6CV-ו 4CVנמצאות נקודות חשובות לחיזוק כמו הבטן. כמו כן, בבטן 

אצל שלושה מתוך המטופלים אובחן חסר בכליות עוד בתשאול ואצל אופייני למטופלים עם כאבי גב תחתון. שהוא 

גם ברוב אבחנות הבטן במהלך הטיפולים. למטופלת אחת לא אובחן חסר כזה בתשאול, אך  התבטאשלושתם הוא 

 חסר בשלפוחית השתן. אצלה  נמצאברוב אבחנות הבטן במהלך הטיפולים 

גב ולעתים גם לעזור עם  מהירה ויעילה על כאבי הלמדנו כי העבודה דרך הבטן יכולה לאפשר הקל מתוך הטיפולים,

בהרבה אבל כן דווח  ,ארוכת טווח של הטיפולים המצוקות נוספות כמו בחילה, עייפות ומתח נפשי. לא הבחנו בהשפע

דים. בנוסף לכך, בתום מספר ימים בודכנמשכה  זו הקלה משמעותית ברמת הכאב והשפעה על מן הטיפולים

 הטיפולים בד"כ המטופלים דיווחו על שיפור הרמה האנרגטית, הקלה במתח נפשי ותחושה כללית יותר טובה.

החיים ותמיכה ע"י צמחי  חאורבגם שינוי  המשלבמצריכים בד"כ טיפול דרומים אותם זיהינו אצל המטופלים סינה

אך ללא ספק חל שיפור במצבם  ,אה מלאה אצל המטופליםלא הצלחנו להגיע למצב של הברשמרפא. לכן, טבעי 

בעקבות הטיפולים. כמו כן, נראה שהטיפולים אפשרו למטופלים להתחבר יותר לתהליכים השונים בגוף ולשנות 

 הרגלים על מנת לתמוך בתהליך הריפוי.

מדגם של ארבעה , שכן השפעתם של טיפולי הבטן על מטופלים נוספים בחינת הםכיווני העבודה האפשריים להמשך 

יתכן והוספת עבודה מניעה של המפרקים או עבודה על מרידיאני הרגליים ונקודות כמו כן, . מטופלים איננו מייצג

למשל טיפול אינטנסיבי מידי  ,הטיפול. כמו כן, יש לבחון תדירות טיפול אחרת השפעתרלוונטיות לאורכם תגביר את 

מיומנות שלנו כמטפלים הרוכזת והשפעה חזקה יותר. בנוסף לכך, שכלול שתאפשר התערבות מ ,יום לתקופה קצרה

 לתוצאות טובות יותר. ויתכן שיביאוצבירת ניסיון נוסף,  בטן באבחנת וטיפול
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 סיכום העבודה

בעבודה זו בחנו את השפעת טיפולי הבטן על כאבי הגב. בראי הרפואה הסינית כאבי הגב נגרמים בעיקר מחוסר איזון 

 ת או נובעות מטראומה, אורח חייםאך ייתכן גם בכבד והטחול. בראי הרפואה המערבית הסיבות הן מולדו בכליות

מערבית מציעה הליכים כירורגיים שונים לטיפול בבעיות ניווניות הרפואה הומחלות אוטואימוניות או כרוניות. כיום 

חיים  ים שמרניים ובעיקר בניהול אורחפולקשות בעמוד השדרה. אך ברוב המקרים, שתי האסכולות תומכות בטי

 התומך בבריאות הגוף והגב התחתון בפרט.

משתנה במהירות בהתאם למצבו ניתן ללמוד כי הבטן משקפת את מצב המטופל. היא  טיפולים אשר ביצענוהמ

מידית  להביא להקלה . הטיפולים אפשרושלו חוסר האיזון הכרוני, בריאות, עייפות( וכוללת גם את הנוכחי )חולי

מספר ימים לאחר מכן. כמו כן, נראה שהטיפולים אפשרו למטופלים להתחבר יותר  ההחזיקברמת הכאבים ש

לתהליכים השונים בגוף ולשנות הרגלים על מנת לתמוך בתהליך הריפוי. בהתחשב בכך שהסינדרום העיקרי הקשור 

טחול, נראה שהעבודה דרך הבטן השיגה תוצאות טובות. וב היה חסר בכליותלכאב גב תחתון אצל המטופלים 

תזונה  לתתרלוונטיות, להשתמש בנקודות טצובו דיסטאליות להשלמת תהליך חיזוק האיברים אנו ממליצים 

 תומכת בחיזוק הכליות ולבחון אפשרות לשימוש בצמחי מרפא.ה

באמצעות הבטן. אנחנו נהנינו לחקור בתרבויות שונות בעולם קיימות טכניקות עתיקות שונות לטיפול במחלות 

שעם כל טיפול של טיפולי הבטן בשיאצו וברפואה הסינית. במהלך הטיפולים, הרגשנו  מקומםבמסגרת עבודה זו את 

שים עמוקות. ובאותו האופן אנחנו מרגיושמים לב לחוסר האיזון ברמות היותר רבדים נוספים  אנו מעמיקים, מגלים

כך יעלו דברים יותר  ,ככל שנעמיק יותר –שיאצו העולם טיפולי הבטן במסגרת את  לגבי האפשרות שלנו לחקור

 מסקרנים ועמוקים.
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 סוגי בדיקות בטן ברפואה המערבית –נספח א' 

מיימת, גושים, צלקות, שיעור משונה, ורידים בולטים מהטבור,  –תפיחות, בטן צפרדע, טבור תפוח  הסתכלות:

 אנגיומות בצורת עכביש, גניקומסטיה, סטיראה, דופק/פולסציות.

פריסטלטיקה מתחת לטבור; בחשש לאוטם בטחול מאזינים באזור מרווח בין צלעי אחרון משמאל, מאחורי  האזנה:

הקו המיד אקסילרי, ושומעים שפשוף; בחשד לסטוניס של עורק הכליה מעל הטבור, בקו מיד קלביקולרי ושומעים 

 עורק איליאק. -איוושה; מתחת לטבור 

 :ניקוש

 גבול כבד עליון: מהריאה ומטה, בקו מיד קלביקולרי. לבדוק ירידה באינספיריום. צ"ל ברב"צ שישי.  (1

 גבול כבד תחתון: מהתעלה האינגווינלית למעלה.  (2

 הימני. רגישות שם יכולה להעיד על אפנדיציטיס. ASIS-נקודת מקברני: בין הטבור ל  (3

גבולות, מבקשים מהמטופל לשכב על הצד, ורואים תנועה  ניקוש מיימת: עמום, ואיפה שיש אוויר הדי. מסמנים (4

 של הגבולות.

קשת צלעות שמאלית, סטרנום, רב"צ שישי והקו המיד אקסילרי. שם שוכנת הקיבה  -משולש טראובה: גבולותיו   (5

 וצריך להיות הדי. עמימות מעידה על טחול מוגדל.

 הגדלה מעטה של הטחול. -ספיריום: עמום הקשה בקו האקסילרי האנטריורי באקספיריום: הדי, אך באינ  (6

 .Renal Colic-דפיקה עדינה על המותניים מאחורה: רגישות במותניים. בפיאלונפריטיס ו  (7

 

 )במהלך כל הבדיקה החולה מכופף רגליים כדי להרפות את שרירי הבטן( מישוש שטחי:

 בטן קשה. (1

 ב מאד, מדובר בגירוי פריטוניאלי.דוחפים את הידיים ובבת אחת מוציאים אותן. אם כוא -ריבאונד  (2

 התכווצות שרירי הבטן בתגובה למגע. -דפאנס  (3

מניחים את היד מתחת לקשת הצלעות הימנית והחולה מתבקש לנשום עמוק. הפסקת הנשימה בגלל כאב  -מרפי  (4

 .Acute Cholecistitisמעידה על 

 

 :מישוש עמוק

, בקו מיד קלוויקולרי, ידיים בתשעים מעלות לצלעות חיפוש הכבד: מתחילים מאזור התעלה האינגווינלית  (1

הימניות. לוחצים עמוק ומבקשים מהמטופל לנשום עמוק. מתקדמים כל פעם עד שמגיעים לגבול תחתון של 

 ס"מ הכבד מוגדל, וממששים את גבולו התחתון.   12הכבד. מודדים את המשרעת עם הגבול העליון. מעל 

 שים בידיים כקרסים, ומחפשים את גבול הכבד התחתון.החולה שוכב על צד שמאל, משתמ  (2

קורבורזיה: ממששים מתחת לקשת הצלעות גוש שלא כואב )בניגוד למרפי(. גידול בראש הלבלב שגרם לחסימה   (3

 והתנפחות כרונית של כיס המרה.

 חיפוש טחול: אותו דבר כמו הכבד רק בצד שמאל, ומחזיקים את המטופל מלמטה.   (4

למטה והוא ייתן לנו עמימות בניקוש בטרואבה. לא  Notchל לכליה: הטחול זז בנשימה, יש לו הבדלה בין טחו  (5

 נוכל להכניס יד בינו לבין קשת הצלעות, בניגוד לכליה.

 רובסינג חיובי. מעיד על אפנדיציטיס. -לחיצה על האזור המקביל למקברני בצד שמאל שתפיק כאב בצד ימין   (6
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גורם לכאב מקברני.  -כב על צד שמאל הלא פגוע, עושים היפראקסטנציה לרגל סימני פסואס לאפנדציטיס: שו (7

מעלות ועושים  90-כאב מקברני. אובטורטור: רגל ב -שוכב פרקדן ולוחצים את הרגל למטה נגד התנגדות 

 מקברני. -אינטרנל רוטיישן 

חד של המיימת, ומרטיטים בדיקת מיימת: שמים יד לוחצת על הטבור למניעת תזוזת שומנים, שמים יד בצד א  (8

 עם היד השניה ומרגישים את הגל.

מישוש כליות: יד מקדימה, יד מאחורה, באזור אמצע המותן. לוחצים יד אל יד. נרגיש הגדלה במקרה של כליה   (9

 היפרנפרומה ועמילואידוזיס. – RCCפוליציסטית, 
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 והאבחנה המערבית בבטן סוגי כאבים –' בנספח 

 סוג כאב כאבמיקום  פתולוגיה

כיב פפטי ודיספפסיה )קשיי 

 עיכול(

משתנה: מכרסם, שורף, קודח,  אפיגסטרי, עשוי להקרין לגב

 מייסר, לוחץ, דמוי רעב

משתנה: מכרסם, שורף, קודח,  אפיגסטרי סרטן הקיבה

 מייסר, לוחץ, דמוי רעב

אפיגסטרי, עשוי להקרין לגב או חלקים  דלקת הלבלב חריפה

 ייתכן ויהיה קשה למקםאחרים של הבטן, 

 בד"כ יציב

 יציב, עמוק אפיגסטרי, מקרין לגב דלקת הלבלב כרונית

אפיגסטרי באחד משני הרבעים העליונים,  סרטן הלבלב

 לרוב מקרין לגב

 יציב, עמוק

אפיגסטרי או ברבע העליון הימני, עשוי  קוליק בכיס המרה

 להקרין לשכמה ימנית והכתף

 עיוותיםיציב, מייסר, ללא 

רבע עליון ימני או אפיגסטריום, עשוי  דלקת כיס המרה חריפה

 להקרין לאזור שכמה ימין

 יציב, מייסר

דלקת בסעיף 

 )דיברטיקוליטיס(

עשוי להיות מכווץ בהתחלה אך  רבע שמאלי תחתון

 נהיה יציב בהמשך

כאב שקשה למקם מסביב לטבור שבד"כ  דלקת התוספתן

 מתייצב ברביע ימני תחתון

בהתחלה בינוני אך מתגבר, ייתכן 

 מכווץ. בהמשך יציב אך חמור

חסימת מעיים מכאנית 

 חריפה

מעי הדק: אזור הטבור או אזור הבטן 

 העליון

 מעי הגס: חלק תחתון של הבטן או כללי

 מכווץ

בהתחלה עשוי להיות מסביב לטבור ואח"כ  איסכמיה מצע המעי העליון

 מפושט

 מכווץ בהתחלה ואח"כ יציב

דלקת זיהומית של הכליה 

 ואגן הכליה

מתחת לצלעות בצד הפוסטריורי, ייתכן 

 ויקרין לכיוון הטבור.

 כאב מאגף, עמום, מייסר ויציב

מתחיל באזור עמוד השדרה בגובה הצלע  המטוריה

התחתונה, ומקרין לרביע התחתון של 

 הבטן

 חמור ועוויתי
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 הרפואה הסיניתאטיולוגיות לכאבי גב תחתון בראי  –נספח ג' 

עבודת יתר: עבודה במשך שעות ממושכות ללא מנוחה במשך שנים פוגעת ביין הכליות. כתוצאה מכך נוצר מצב  .1

 של חוסר הזנה של הגב וכאב גב כרוני.

יתר מאמץ גופני: פגיעה בצ'י הכליות שגורמת לכך ששרירי הגב יהיו חלשים. בנוסף, יתר מאמץ יכול לגרום לכאב  .2

 אקוטי כתוצאה מסטגנציה מקומית של צ'י ודם באזור הגב. 

חסר פעילות גופנית: אורח חיים יושבני מחליש את הרצועות והמפרקים וחושף את האדם לסיכון של פריצת  .3

כשהדבר משולב עם יציבה לא נכונה. חסר פעילות גופנית תפגע ביאנג הכליות וכתוצאה ייפגע גם  דיסק, במיוחד

 יין הכליות. פעילות גופנית מתונה מחזקת את הכליות ושומרת על חיוניות שרירי הגב, הרצועות והגידים. 

 צ'י הכליות. פעילות מינית מוגברת: בעיקר בגילאים צעירים, תתבטא בכאב גב כרוני בשל היחלשות  .4

הריון ולידה: לידות מרובות מחלישות את צ'י הכליות אצל נשים עם קונסטיטוציה חלשה, או שאינן שומרות על  .5

 עצמן ואינן נחות לאחר הלידה, או נשים שילדו מספר פעמים תוך זמן קצר.

ועל כן לכאב  טראומה: מאמץ גופני קשה, תאונות וחבלות יגרמו לסטגנציה מקומית של צ'י ודם באזור הגב .6

 אקוטי או כרוני.

מחלות כרוניות: חסר צ'י לאורך זמן, חסר דם, מחלות אוטואימוניות ומחלות כרוניות נוספות מחלישות את  .7

 הכליות. בשלבים המאוחרים של המחלה הכרונית כמעט תמיד תהיה פגיעה ביין או ביאנג של הכליות.

אחראי על  הצ'י   Ming Men-: אזור הגב התחתון, הקור ולחותחדירת פתוגנים חיצוניים ואקלים: חדירת  .8

, ועל אש הכליות שצריכה להיות בבערה מתמדת . חשיפה לקור וללחות  יכולה להוביל בקלות Yuan Qiהמקורי, 

כתוצאה מכך, יכול להיגרם הן כאב  .לפלישת פתוגנים חיצוניים לשרירים ולמרידיאני הגב ולפגיעה באש הכליות

וני. היתקעות של קור ולחות לאורך זמן יכולה לפגוע ולהחליש את הכליות, ולגרום לכאב כרוני אקוטי והן כאב כר

: לעיתים, כאב גב ובמיוחד סיאטיקה חום ולחותכתוצאה משילוב של עודף )קור ולחות( וחוסר )של הכליות(. 

 . GB -ומרידיאן ה UB -יגרמו מחדירת לחות חמה למרידיאן ה

יהיה מתח שרירים כללי שקשור  Liv-יכול לגרום לסטגנציה של צ'י. לטיפוסי ה ח נפשימתגורמים פסיכולוגיים:  .9

פחדים בדיכוי כעס וחוסר סבלנות שיכול להתבטא בגב התחתון )בד"כ יתבטא באזורי הראש, צוואר וכתפיים(. 

ל, תחליש את הטחו דאגה ממושכתמחלישים את הכליות וכתוצאה יכול להיגרם כאב גב תחתון.  ממושכים

 כתוצאה יתפתח חסר דם והוא יגרום למתח וכיווץ בשרירים או לחילופין רפיון שרירים עקב חסר הזנה.

 חוסר שינה: גורם לחסר צ'י. .10

תורשה: הצ'י המולד )הקונסטיטוציה( של האדם תלוי באיכות ובחוזק הג'ינג של ההורים. כשהג'ינג חלש תתכן,  .11

 תחות השלד )העצמות( וגב חלש.מההיבט הפיזי הרלבנטי לכאבי גב, בעיה בהתפ

הפקת גי'נג מהמזון, הנוזלים והאוויר שנכנסים לגוף פוחתת. כתוצאה מכך האדם  35גיל מתקדם: אחרי גיל  .12

משתמש יותר בג'ינג המולד ומכלה אותו, והכליות נחלשות. לכן כאבי גב כרוניים נפוצים במבוגרים, בעיקר בעיות 

 , אוסטאופורוזיס, אוסטאוארתריטיס וכו'(.עמוד שדרה )ניוון דיסק, פריצת דיסק

והאנרגיה שהם מספקים  High-סמים וחומרים ממריצים: חומרים אלה מכלים צ'י בכדי לייצר את תחושת ה .13

 לכאורה. בפועל, האנרגיה הזו נלקחת מהכליות ולכן מחלישה אותן. לכן ייתכן שיגרמו כאבי גב תחתון.
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. T&T -מזון קר ונא, אכילת יתר וכיו"ב( מחלישה את הטחול ופוגעת בתזונה: תזונה לקויה )מתוקים, שומנים,  .14

במצב כזה נוזלים עלולים להצטבר ולהפוך ללחות. בהיותה בעלת אופי ייני, לחות נוטה להצטבר בחלק התחתון 

של הגוף. הלחות חוסמת ופוגעת בתנועת הצ'י והדם ואף הופכת לחום. כך מתקבל מצב של חום ולחות יחד עם 

ציה של צ'י ודם. חולשת טחול עם לחות פנימית תגרום להשמנה, שתייצר עומס פיזי על שרירי הגב )החלשים סטגנ

 בשל חוסר הצ'י( וכך תחלש התמיכה בעמה"ש. בנוסף, חולשת הטחול יכולה להביא לחוסר צ'י וחוסר דם.

 


