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 תקציר

הסיבות לכאבים הן רבות ומגוונות בראייה מערבית גב עליון, צוואר ושכמות הם כאבים נפוצים ביותר. כאבי 

גון בלט דיסק או פריצת דיסק מפגיעה באזור הגב העליון כתוצאה ממכה, תאונה ונפילה ועד לבעיות בחוליות כ

שפופה לאורך שנים יגרמו לנזק . יציבה לקויה וישיבה שלוחצים על עצב ויכולים להקרין גם לאורך הזרועות

חוסר בפעילות גופנית )או לחילופין אימונים לא נכונים בעודף( יחשפו את  וצאה מעומס על חוליות הגב העליון,כת

 (3()1)שרירי הגב העליון לנזקים מצטברים.

נן גורמים אוסטיאופורוזיס, סרטן באזור הגב העליון ומחלות דלקתיות למיניהן כגון ראומטואיד ארטריטיס הי

ההתבגרות הגוף עובר תהליכים הוא גורם לפגיעה כאשר עם  גם הגיל נוספים לכאבים באזור הגב העליון והצוואר.

הסיבות העיקריות לכאבי גב עליון וצוואר מיוחסות ללחץ )סטרס( נראה שאך ם של הרקמות השונות, ייניוונ

 השכמות שרירי כאשר אנו נמצאים במצוקה נפשיתו ,חזקה על הגב העליון השפעה יש נפשי למתח ולאורח החיים.

  (3()1) ועוד. לחץ זמנים תמידי, ציפיות גבוהות מידי, בעבודה סיפוק חוסרהסיבות לכך יכולות להיות . מתכווצים

רבות לכאבים אילו. גובה מסך מחשב שאינו מותאם  יםארגונומיה לא נכונה גם כן תורמאורח החיים המודרני ו

לגובה העיניים, גובה כסא מחשב לא מותאם, ישיבה לא נכונה, תנוחת עבודה קבועה, הרמת משאות לא נכונה, 

כל אילו   -וכו' (הקלדה, עבודה קבועה בקו ייצור כגון) אשר חוזרות תנועות, יהכת ותנוחת שינה לקונהיגה ממוש

 (1) עם הזמן ופוגעים ברקמות השונות בגב העליון. יםמצטברש יםיוצרים עומס

רפיה תהטיפול המקובל לכאבי גב עליון וצוואר כולל מנוחה, תרופות להרפיית שרירים, נוגדי דלקת, פיזיו

 (2)ובמקרים קשים הזרקת סטרואידים וניתוח במקרה של פריצת דיסק.

ם חיצונים )רוח, קור, יבראייה סינית יש מספר סינדרומים שיכולים לגרום לכאבי צוואר וגב עליון. פלישת פתוגנ

 חום, לחות( וסגנציית צ'י ודם בעקבות טראומה הם הגורמים החיצוניים לכאבים. 

צ'י הכבד. הכבד הוא האיבר  על פי הרפואה הסינית הוא סטגנציית פנימיים םייכרונהגורם הנפוץ ביותר לכאבים 

, אין זרימה טובה של צ'י ודם הכבד נמצא בחוסר איזון אנרגטישאחראי על ויסות זרימת הצ'י לגוף, וכאשר 

אז נוצרת הסטגנציה  -לרצועות ולגידים עליהם אחראי איבר הכבד איברי הגוף השונים ואין הזנה מספקתל

 ומופיע הכאב. 

לאורך זמן עלול לגרום לכאבי גב עליון וצוואר. אה הסינית לחץ רגשי )סטרס( בדומה לרפואה המערבית, גם ברפו

רגשות מודחקים לאורך זמן בעיקר כעס, תסכול וטינה עלולים "לתקוע" את תנועתו התקינה של הצ'י לחץ רגשי, 

 (6) ולגרום לסטגנציית צ'י הכבד ולכאב.

כרוניים בגב העליון ו/או הצוואר. בחרנו להתמקד במהלך עבודה זו טיפלנו בשלושה מטופלים שסובלים מכאבים 

סטגנציית  עיקריות לבדיקת יעילותן על מטופלים אילו אשר אובחנו כולם עםהטיפול הבשיאצו וטווינה כשיטות 

  צ'י הכבד )בין יתר האבחנות(.

שלושת על מנת לסכם את תוצאות העבודה בצורה הנכונה ביותר, ניסינו למצוא את נקודות הדמיון אצל 

 המטופלים הן באבחנה והן בהשפעת הטיפול והצלחתו או אי הצלחתו.

חוסר בפעילות גופנית אורח החיים של המטופלים התברר במהלך העבודה כגורם מרכזי בהשפעתו על הכאבים. 

כאב אצל  אשר מחמירים לחץ, עומס ודאגות הוזכרו כגורמים ועבודה ממושכת מול מחשב הינם נקודות דימיון. 

 ושת המטופלים.של

תוצאות הטיפולים לא היו משביעות רצון, רק מטופלת אחת מבין השלוש חוותה הקלה משמעותית בכאבים וזאת 

לאחר שעשתה שינויים באורח החיים שלה )פעילות גופנית ותמיכה רגשית(. אמנם שלושה מטופלים הם מדגם 

המשיכו בשגרת חייהם לא חוו הקלה  קטן להסקת מסקנות נרחבות אך כאמור שני המטופלים האחרים אשר

 משמעותית.
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לכל  שינויים באורח החיים.המלצות לגם  המטופלים מצריכה נציית צ'י הכבד אצל כלגנה של סטהאבח

עיסוק קבוע בפעילות  . בנוסף,בשגרה של טיפולי שיאצו עד להקלה משמעותית בכאב ךיהמשומלץ להמטופלים ה

 לתרום להקלה בכאבים.של סביבת העבודה יכולים נכונה גופנית, הורדת עומס העבודה וארגונומיה 

מיומנויות אילו יביאו ושיפרנו את מיומנויות הטיפול שלנו. נוסף בשיאצו וטווינה אנו כמטפלים צברנו ניסיון 

 לתוצאות טובות יותר בעתיד.
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 מבוא

)אפשר להגדיר זאת גם כאזור הגב  בדרכי הטיפול בכאבי צוואר ושכמות בעזרת שיאצו וטווינהעבודה זו עוסקת 

איזור הצוואר והשכמות מורכב משרירים אשר תפקידם להחזיק ולייצב . העליון הכולל בתוכו גם את השכמות(

בחוליות  את עמוד השדרה, להפעיל את הזרועות, חגורת הכתפיים והראש. בנוסף, מערכת עצבית שמקורה

 הצוואר ממשיכה עד קצות האצבעות ויכולה להשפיע על התחושה בכפות הידיים והאצבעות.

חבלות וטראומות כתוצאה מנפילות/תאונות,  בעולם המודרני. נעשים יותר ויותר נפוציםכאבי צוואר ושכמות 

מתח  ת בחוליות הצוואר,, בעיה מבניעבודה פיזית מאומצת, עבודה של שעות מול מחשב או ישיבה בתנוחה קבועה

 םייוכרונים אקוטיים הם מהגורמים העיקריים לכאב ועוד , תנועה פתאומית חדהחוסר בפעילות גופניתרגשי, 

 בצוואר ובשכמות. 

אין  זרימה חלקהובתרגום לעברית  "אם יש Tong zi bu tong, bu tong zi tong" יש משפט סיני שאומר "

בדרך כלל של צ'י ודם,  -הרפואה הסינית הגדירה כאב כמצב של תקיעות." יש כאב זרימה חלקהכאב ואם אין 

איזושהי  נצפה עם כך לראות י על ויסות תנועת הצ'י והדם בגוף,האחראכאשר הכבד הוא האיבר העיקרי 

 פתולוגיה סינית הקשורה לכבד אצל מטופלים שמתלוננים על כאבי צוואר, ושכמות.

בעבודה זו בחנו את יעילות השיאצו והטווינה כטיפול לכאבי צוואר ושכמות תוך התבססות על התשאול הרפואי 

י הרפואה הסינית על פ ואבחנה סינית שקבעה את האטיולוגיות והסינדרומים , ניתוח התשאוליםשל המטופלים

 ות על פי הרפואה המערבית.מהם סובל המטופל, כמו כן סקרנו את הסינדרומים, הסימפטומים והאטיולוגי

ות/גב עליון כרוניים ארוכי טווח. יעילות הטיפול נבחנה על שלושה מטופלים שסובלים מכאבי צוואר ושכמ

המטופלים דיווחו על כאבים כרוניים חדים או עמומים, מקומיים או מפושטים לאורך שנים ארוכות וחוסר נוחות 

 שלעיתים מלווה בהגבלה בתנועת הצוואר.

 פירוט הטיפולים וסיכומם מופיעים בהמשך העבודה.  ם התבססו על שיאצו בשילוב טווינה,הטיפולי

שנקבעו לאחר תשאול מפורט, ניתוח התשאול וקביעת האבחנה טיפולים  10כל המטופלים קיבלו סדרה של 

  הסינית. 
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 בראייה המערביתוגב עליון שכמות כאבים בצוואר, 

נפוצים ביותר, כשהמקור לכאבים הוא לרוב סגנון החיים המודרניים והישיבה מול כאבים בצוואר ובשכמות 

מסכי הטלוויזיה, המחשבים והשימוש הרב בניידים. בנוסף, לפעילויות הסטטיות יש גם לחץ ומתח שמשפיעים 

ית וגם וגורמים לכאבים. הכאבים באזור הצוואר והשכמות גורמים לפגיעה בתפקוד, מקשים על הפעילות היומיומ

 (3) אבדן ימי מחלה.

, אך כמובן שישנן הם לחץ נפשי וארגונומיה לא נכונה שכמותבבצוואר והגורמים העיקריים שמובילים לכאבים 

"פגיעת שוט", בזמן תאונת דרכים, כשלרב הפגיעה היא מאחור, הראש  עוד סיבות כגון פגיעה או חבלה פיזית כמו

. לעיתים הפגיעה אינה מורגשת באופן מידי אך לאחר כמה ימים נזרק קדימה או אחורה במהירות כמו שוט

 .ועודדלקות זיהומיות  ,ות גם מחלות מפרקיםכוללעלולים להרגיש כאבים וצוואר תפוס. סיבות נוספות 

החוליות והרקמות הרכות התומכות בעמוד השדרה מאפשרות את נשיאת הראש ומספקות את היציבות והתנועה 

עמוד השדרה הצווארי כמו גם , החזה  החזי שמוגן על ידי הצלעות ובית עמוד השדרה מתהנדרשת לצוואר. לעו

 .עמוד השדרה המותני הנם חופשיים יחסית וחשופים לעומסי יתר ופגיעות שעלולות לגרום לכאב ולמגבלות תנועה

(1) 

 :מיה בסיסית של הצוואר אנטו

. T1ומסתיים בחוליית החזה הראשונה C1עמוד השדרה הצווארי בנוי משבע חוליות, מתחיל מבסיס הגולגולת 

קיים עומס רב על חוליית הצוואר. עמוד השדרה הצווארי תומך בראש ומאפשר מרחב תנועה גדול, וכן מאחסן 

 ת בתוכו.ומגן על חוט השדרה בתוך תעלה גרמית גמישה שממוקמ

השרירים שאחראים על פשיטת עמודה השדרה הצווארי לא בנויים להחזיק את הראש לזמן ממושך. לכן, עבודתם 

 הקשה של השרירים הללו גורמים למתח רב באזור שהם מסתיימים.

האוקסיפוט, מסתיימים שרירים רבים שמגיעים מאזורים שונים –באזור הנמצא מתחת לבליטת הראש האחורית 

אגן, צלעות והכתפיים. שרירים אלו נמצאים במצב מתוח כשאנו מחזיקים את הראש למעלה, אבל גם -בגוף

כשאנחנו נחים ומניחים את הראש על הכרית. כאשר הראש נוטה קדימה מתלווה בדרך כלל, גם מתיחות בשרירי 

עוברים בין החוליות והדבר הכתף ובשרירי הצוואר הצדיים. המתח שמופעל על החוליות גורם ללחץ על העצבים ה

 גורם לכאב מוקרן לאזורים אחרים בפלג גוף העליון.

 (4) האזורים העיקריים שנוטים לסבול הם :הראש, מתח בלסת, הכתפיים והזרועות.

צלעות וגם בגלל תפקידיו עמוד השדרה הצווארי פגיע משאר החוליות בגלל שאינו נתמך על ידי עצמות או 

החוליה הצווארית  שעליה מונח הראש נקראת "אטלס". C1הצווארית הראשונה החוליה המיוחדים. 

 הנקראת "אקסיס" תפקידה לאפשר תזוזה של הראש לצדדים. -C2השנייה

תפקדי הרצועות, לחזק את המפרקים ולאפשר  עמוד השדרה בנוי מחוליות שמחוברות על ידי רצועות ודיסקים.

הדיסקים עשויים מסחוס סיבי שמגמיש את  היכולות לפגוע במפרקים. גמישות מוגבלת, שמונעת תזוזות מוגזמות

 החיבורים בין החוליות ויוצר הפרדה שמאפשרת מעבר בין העצבים לשרירים וגמישות סיבובית.

כאשר חוליות הצוואר נפגעות, הדבר עלול להוביל לכאבים בידיים ובעיות עצביות באצבעות כף היד, לחץ דם 

 ניים, כאבי ראש ועיניים.גבוה, סחרחורות, אוז

כאבי הצוואר יכולים להיות מפגיעה ברקמות שמרכיבות את הצוואר כולל בין היתר קרע, מתיחה או שחיקה של 

אחת מרקמות הרכות של עמוד השדרה הצווארי, כולל :שרירים, רצועות, גידים, עצבים, חוט שדרה, סחוסים, 

חולייתי עלול לבלוט, לבקוע או לפרוץ, מפרקי עמוד השדרה כלי דם, רקמות חיבור ועוד. דיסק צווארי הבין 

  (5) הצווארי עלולים גם להישחק.

 סמינים, בדיקות ואבחנותת

https://www.gav-clinic.com/what-is-chiropractic/backbone
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מטופלים שסובלים מכאבי צוואר ושכמות צריכים לעבור בדיקה ובירור אצל רופא, בדיקות כגון: בדיקה של 

או צילום רנטגן. התסמינים של פגיעות בצוואר   M.R.I, צילום E.M.G-רישום הפעילות החשמלית של השריר

יכולים להיות בצוואר או באזורים אחרים. במידה ויורגש כאב בצוואר, הכאב יהיה חד עם הגבלת תנועה, תורגש 

נוקשות יחד עם כאבים. ישנם תסמינים נוספים שבאים לידי ביטוי על ידי תחושות עקצוץ ונימול בידיים ובכפות 

 ז על פגיעה בעצב הצווארי.ידיים, דבר המרמ

מקרים רבים של כאבי צוואר נגרמים מסיבות שקשורות לרקמות הרכות שבאזור הצוואר, לדוגמא: התכווצויות 

שרירים שאינם גמישים בצוואר ובגב. כאשר  של שרירים שיכולים להיגרם ממאמץ יתר, חשיפה לקור ומתח נפשי,

ומיות, מדובר במצבים שעלולים לגרום לקרעים קטנים יש מאמץ רב על ידי הרמות משא או תנועות פתא

 .בשרירים. קרעים אלו יגרמו לכאבים שיוחמרו בדרך כלל בחוסר תנועה ויוטבו כאשר תהייה תנועה ומתיחות

בנוסף לסיבות אלה, יכולה להיות סיבה נוספת לכאבי צוואר כמו מחלת השפעת שמתבטאת גם על ידי כאב צוואר 

 ית, חום וכאבי ראש.עם חולשת שרירים כלל

כאשר הסיבות לכאבי צוואר נגרמות מחבלות בעמוד השדרה בעקבות תאונות ונפילות, יש לקבע מיד את הצוואר 

 על מנת למנוע פגיעות חמורות בחוט השדרה עקב חוליות חלשות או שבורות.

 היות גם ממחלות וממחלות כרוניות:הסיבות הנוספות לכאבים בצוואר יכולים ל

 ירידה בצפיפות העצם. -סורוזיאוסטאופ

 ר הגב העליון יגרמו ללחץ וכאבים.גרורות באזו -מחלת הסרטן

היא מחלה ששייכת לקבוצת דלקות המפרקים הנקראת ספונדילוארתריטיס קבוצה זו -דלקת שדרה מקשחת

ו גורמת כוללת דלקות מפרקים שיכולות לערב הן את מפרקי עמוד השדרה והן את המפרקים הפריפריים. מחלה ז

לכאבים לא שגרתיים. בניגוד לכאבי גב כרוניים אחרים, הכאבים שמהווים את התסמין השכיח ביותר של דלקת 

זו, מחמירים בזמן מנוחה ומוקלים במאמץ. עמוד השדרה מאבד את הגמישות שלו במהלך השנים והופך למקשה 

חמורה בכיפוף עמוד השדרה. כשליש  אחת עם הטיה של הראש קדימה ומעט גיבנת והחולים סובלים ממוגבלות

 מהסובלים מפתחים מעורבות של מפרקים היקפיים, כגון: מפרקי הכתפיים, הברכיים, ועוד.

דלקת מפרקים אוטואימונית, מחלה שמערכת החיסונית של  ,Rheumatoid Arthritisדלקת מפרקים שיגרונית 

הגוף שאמורה להגן על גופנו מפני זיהומים, תוקפת בטעות את הגוף עצמו. בדלקת מפרקים שיגרונית הפגיעה 

המרכזית היא במפרקים הקטנים של אצבעות כפות הידיים והרגליים, אבל יכולים להיפגע גם מפרקים נוספים 

 (7) בגוף כמו הריאות והלב. וכן מערכות נוספות

ברוב המקרים מופיעה על רקע של דלקת מפרקים ניוונית. דלקת מפרקים ניוונית  -דלקת מפרקים באזור הצוואר

היא הגורם השני בשכיחותו לכאבי גב אחרי מתיחה של הרצועות בצוואר. מדובר  של עמוד השדרה הצווארי

בדלקת שבה הסחוס המפרקי נהרס, במקביל צמיחה מואצת של רקמת עצם באזור המפרקים. למעשה מדובר על 

 (9()8) הפגיעה המפרקית השכיחה והנפוצה ביותר שישנה.

אש, אך ללא כאב שרירים כללי, עשוי לרמז על דלקת כאב בצוואר שמלווה בחום ובכאב ר -דלקת קרום המוח

לקרב את סנטרו עד לחזה. מצב זה צריך בד את היכולת חמורה זו. מכיוון שהצוואר נוקשה מאד, עלול המטופל לא

 (8) להיות מטופל בדחיפות על ידי אבחון רפואי ולגלות שמדובר אולי בהתכווצות שרירים רגילה ולא כמצב חירום.
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 ל ברפואה המערביתדרכי טיפו

ישנן מעט שיטות שיעילות לפתרון כאבי צוואר. הטיפול השכיח הוא טיפול על ידי תרופות נוגדות כאב ונגד 

 דלקות, זריקות סטרואידים ובמקרה הצורך קיבוע של הצוואר.

צביות במקרים שבהם יש חשש לפגיעה בחוט השדרה נעשים ניתוחים פולשניים. במצבים אלו יש סיכון לפגיעות ע

כאשר יש בלט או פריצת דיסק באחת מחוליות הצוואר, הרופא המטפל יוכל  באזורים הקרובים למקום הניתוח.

 להחליט על פי חומרת הפריצה והסימפטומים האם לבצע ניתוח.

הן מהרפואה המערבית ובנוסף שיטות מליץ למטופלים שיטות טיפול שונות, הרופא המטפל יוכל לה

כירופרקטיקה, המלצה להתאמן בפילטיס, יוגה ועוד. בנוסף, ניתן גם להיעזר על ידי קבלת  אלטרנטיביות, כגון:

 שיאצו, טווינה, דיקור וכד'.-טיפולים מהרפואה הסינית

הטיפולים המערביים והמשלימים יוכלו להיות לרב מועילים ומפחיתי כאב כאשר הטיפולים יהיו קרובים יותר 

 לתחילתם של הכאבים והסימפטומים.
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 רפואה הסיניתה בראיוגב עליון שכמות צוואר, כאבי 

. הם זורמים לאורך הגוף ועליהם יםמרידיאנברפואה הסינית ישנה מערכת מסועפת של ערוצי אנרגיה שנקראים 

 .האנרגיה החיונית של הגוף –זורם הצ'י  יםבמרידיאנמפוזרות נקודות הדיקור. 

, יש הרמוניה ואיזון. כאשר הצ'י נתקע, מופיע כאב. באזור הצוואר יםבמרידיאנכאשר הצ'י זורם בחופשיות 

אשר נקודות  (GV)–מאי  -של כיס המרה ושל המחמם המשולש ומרידיאן מיוחד שנקרא דו יםהמרידיאנעוברים 

  .(UB-62 , ונקודת בן הזוגSI-3נקודת פתיחה ) אחרים יםמרידיאנההפעלה שלו נמצאות על 

 בצוואר, שכמות, גב ובידיים.  ש"תקועים" יםוהמרידיאניאתר את המקומות   כחלק מאבחנת הגוף המטפל

באמצעות תשאול , אבחנת דופק ואבחנת לשון יאתר המטפל את שורש הבעיה אשר יכולה לנבוע מסיבות שונות 

 של לחץ, מתח ותסכול. רגשי כמו חסר בדם או בצי', תקיעות וחוסר זרימה של דם וצ'י, אורח חיים מתיש או מצב

(10) 

 

 הרפואה הסינית: על פי , שכמות וגב עליוןצווארכאבי גורמים ל

 חיצוני:

בעקבות חבלה או תאונה אספקת האנרגיה לצוואר נפגעת. לאורך זמן  -י ודם בעקבות טראומה´סטגנציה של צא. 

 חיצוני עלול להיכנס. שהצוואר לא מקבל הזנה של צ'י ודם נוצרת גם חולשה ופתוגן

מזגנים ומאווררים בימיי הקיץ החמים, גורמת לחדירת רוח קרה  -חשיפה לרוח קרה .-פלישת פתוגן חיצוניב. 

גם מזג אוויר לח עלול לגרום ללחות להיכנס פנימה למפרקים, לחות  , זרימת הצ'י נפגעת ונגרם כאב.יםלמרידיאנ

 שלאחר זמן מה הופכת ללחות חמה ולדלקת.

 ימי:פנ

הכבד לפי הרפואה הסינית אחראי על זרימת הצי'. כאשר אנו מצויים במצב ריגשי של  -י הכבד´סטגנציה של צ

במצב כזה אין הזנה טובה לגידים ורצועות  הצ'י בצורה חלקה.  לחץ, מתח ותסכול, הכבד לא מצליח להזרים את

טיפול תומך, אם זה בחיזוק הטחול לתת בכל מקרה יש לבדוק את מעורבות האיברים הפנימיים ו ומופיע כאב.

 ע"מ שייצר דם או בחיזוק הכבד והכליות, עפ"י אבחנת המטפל.

יתאפיינו לרוב בבעיות   GVמה, כאבי צוואר ועורף המגיעים Yang Qiao -ו GV ה במרידיאני האקסרטהפגיע

 של חוליות או שחיקת סחוסים שיצרו הקרנה לעורף ולשכמות.

Yang Qiao  צרו עומס על אזור השכמות יעייפות וחולשה בהזדקפות יהיציבה של האדם.  יותר בצורתיתאפיין

 אזור זוקפי הגב שיתאפיין בתקיעות צ'י. וצוואר הו

 

 תפוס: ושכמות שיטות טיפול לצוואר

 כן שימוש בכוסות רוח וגוואשה.וטווינה וישנן שיטות מגוונות לטיפול בצוואר ושכמות. העיקריות הן שיאצו 

  .(הסבר קצר עבור כל שיטה נמצא בנספח)רסים חמים ומוקסה. ת נוספות בשימוש הן הקזת דם, קומפשיטו

 וןוגב עלי , שכמותאטיולוגיה, אבחנות וטיפול בכאבי צוואר
, ( ובדם באזור הצווארQiעיד על חסימה באנרגיה )יכול להאב יש חסימה ולהיפך. צוואר תפוס איפה שיש כ

 :גב עליוןו שכמות ברפואה הסינית מקושרים ארבעת הסינדרומים הבאים לכאבי צוואר .גב עליוןהשכמות וה

 .סטגנציה של צ'י  ודם  בעקבות טראומה -

 .פלישת פתוגן חיצוני  -

 .סטגנציה של צ'י הכבד , עליית יאנג הכבד -
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 .פלישה קור /רוח / לחות ) אקוטי( -

 

 גנציה של צ'י ודם בעקבות טראומהסט

 אטיולוגיה

מניפולציה לא טובה, נפילה, הגורמת לסטגנציה של דם ,  קשהטגנציה של צ'י  או תאונה הגורמת לס תאונה קלה

 Whiplash, מאמץ פיזי מופרז של הצוואר, פגיעה ברקמה הרכה, למשל והשכמות גורמות לעומס יתר על הצוואר

בה נוצרת מתיחה או נקיעה של הרצועות והשרירים הצווארים, יציבה לא נכונה בעמידה או בישיבה, שינה 

 כל אלו יכולים להאט הפצה של צ'י ודם. -בתנוחה לא נכונה, פציעות של עמוד השדרה הצווארי 

רימת הצ'י והדם צריכה מוגברת של צ'י ודם שיוצרים מצב של חסר בכבד ובכליות, גורמים אלו משבשים את ז

באזור. הכבד השולט על הגידים והרצועות. השרירים, הגידים והרצועות נקרעים בזמן שמופעל עליהם כוח גדול 

מידי. המפרקים חשופים יותר לפגיעה, בזמן שהשרירים והרצועות שתומכים בהם חלשים. הרעיון המרכזי  

ע"י שימור של אותה זרימה לא יתקיים הביטוי  במניעה הוא לשמור על זרימה של צ'י ודם תקינה בגוף כולו.

הפיזיולוגי של פגיעות וכאב. אם נוצרת סטגנציה במקום מסוים הזרימה בתוך ערוצי האנרגיה שמסביב לאזור 

 הפגוע נחסמת ונפגעת ויוצרת כאב במקום.

 סימפטומים

 זיולוגי המרכזי הוא כאב חד ודוקר.יבמקרה של סטגנציית דם הביטוי הפ

ל עומס יתר על הגוף, כגון עבודה של שעות מרובות בעמידה, ספורטאים אשר שוחקים את הגוף ללא במצבים ש

בקרה או מחלה ארוכה וחולשה מצטברת נוצר לחץ על איברים מסוימים בגוף, יכולה לגרום לסטגנציה של צ'י 

ליות אשר מזינות את ודם באותו אזור פגיע ומועד. הכבד שתומך ומסייע לגידים ע"י הזנה דרך דם הכבד והכ

העצמות נחלשים. חוסר הזנה של גידים ועצמות באזור מחליש אותו והוא מועד לפגיעות. גורם נוסף הוא חוסר 

בסיסי של דם ויין בגוף, שמוביל להזנה לא מספקת של הערוצים, וכתוצאה מכך משאיר את הגוף פגיע, לכן חשוב 

. כאב של סטגנצית צ'י יתבטא בכאב לא נחלשיםד הכליות והכבד במיוחד להזין יין ודם. ככל שאנו מזדקנים תפקו

 בעוצמה חזקה כאב של סטגנצית דם יתבטא בכאבים ממוקדים, חדים, .ממוקד, יותר מפושט, עמום ולא ספציפי

ותהיה מעורבות של סטגנצית צ'י או מצב של חסר דם. בשניהם יכול להתבטא בכאב אקוטי, נוקשות, הגבלת 

 ור בכאב בזמן מנוחה והחמרת הכאב בזמן תנועה.תנועה, אין שיפ

 עקרון טיפולי

להניע סטגנציה של צ'י ודם ועצירת הכאב. חיזוק יין ודם. ככל שהטיפול יהיה קרוב לזמן הפציעה  כך יגיב 

 המטופל יותר טוב לטיפול. את הנקודות נבחר לפי מיקום הכאב  וסיבת הפציעה.

נקודות רפלקס דיסטאליות על המרידיאן שמקושר למיקום הכאב או בן  סטגנציה של צ'י ודם: –בשלב האקוטי 

 .זוגו

 .GB, 17-UB ,6-SP ,11-LI ,Luo Zhen-34 השערים לפתיחת סטגנציה 10-SP , 4-LI+3 Liv ,4 ,(ShiAhנקודות אשי )

 נחלק את בחירת הנקודות:

 : UB-60 ,SI-3 ,GB-20 ,UB-10 ,GV-14. נקודות אשי  -כאב פוסטריורי  

 Huato Jiaji ,GB-20,21,12,39,41 ,TW-5,16 ,GB-39 ,Liv-3. :ינקודות אש -כאב לטרלי 

 .Yin Tang ,An Mian :נק' מרגיעות
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  פלישת פתוגן חיצוני

פגיעה ברקמות הרכות, יכולה להיות תוצאה של מצב כרוני, כלומר גורמים מקדימים שהופכים את  TCMעל פי ה

 האזור למועד לפציעה.

" סינדרום Bi"-למושג ה TCMהמצב הכרוני )שלעיתים מתחיל בעקבות מקרה אקוטי (, מקושר ב: BIסינדרום 

 קור ולחות גורמים לסטגנציה של צ'י ודם.(. חדירת רוח, POS- Painful Obstruction Syndrome )שנקרא גם 

 אטיולוגיה

לבדם אינם מסבירים את התפתחות הסינדרום, רק  חיצוניים םגורמי .חולשת צ'י ודם שגורמים לחדירת פתוגנים

כאשר הגוף לא מאוזן ומגיע למצב של חסר, גורמים אקלימים יותר חזקים מהצ'י בגוף והסינדרום יתפתח. 

כשהגוף במצב חלש, החלל בין העור והשרירים פתוח, דבר שמאפשר לרוח לחדור. נאמר כי הסינדרום הוא תוצאה 

 ח לחדור.של חסר צ'י ודם שמאפשר לרו

POS ,לחדור לחות -קור-חסר המשאיר את הגוף פגיע ומאפשר לרוח הוא תוצאה של חסר בהזנה של צ'י מגן

פולשים, נפגעת זרימת הצ'י  והוא "נתקע". הסינדרום מתפתח  פתוגנייםכאשר גורמים  .הגורמת להתנפחות וכאב

 כאשר במשך הזמן נוצרת נוקשות של צ'י ודם.

 טראומה

לסטגנציה של צ'י  או לסטגנציה של דם באזור, מביאה לכך שפתוגן יחדור כל פעם לאותו אזור תאונה הגורמת 

סינדרום זה. למרות שנראה כי האדם כביכול נרפא, יכולה להישאר סטגנציה של דם  זהו ביטוי חד צדדי של בגוף.

 באזור.  אפילו שנים מאוחר יותר חשיפה לגפ"ח מובילה להתפתחות של הסינדרום.

 שת כבד וכליותחול

 הכבד השולט בגידים ורצועות והכליות אחראיות על יצירת עצמות נחלשים.

 את הגוף לפגיעה. חושפיםגידים, רצועות ועצמות חלשים 

 .חשוב להזין יין ודם

 

 סינדרום iBמצבי  -קור, רוח ולחות

 ,Aching  Painful Obstruction Syndrome) נקרא גם)שקשור לקור  POSמצב של  - חדירת קור

מצב   ( וקשה לפזר אותו.knotsקור )גורם פתוגני של היין( פולש לשרירים לגידים ועצמות, הוא מתאסף ומתאגד )

  חזק חד וממוקד במפרק או בשרירים.זה חוסם את תנועה של היאנג צ'י וגורם לכאב 

 ויכול להיות קר למגע. מוטב בחימום, בתנועה. כאב שיכול להיות מורע בלילה,

 .Tightקרים חריפים הדופק יהיה במ

 .מאפיינים של קור יוצרים סטגנציה של צ'י ודם כיווץ של הערוצים והגידים יתבטאו בכאב חריף

ומאופיין ע"י   Fixed Painful Obstruction Syndrome)נקרא גם(שקשור ללחות  POSמצב של  -חדירת לחות

תזונה לא מאוזנת שגורמת להצטברות של עודף  ,בנוסף כאב המקובע במקום אחד ומחמיר בתנאי מזג אויר לחים.

 צרת מצב של חום ולחות לאורך זמן.יו לחות בגוף ופוגעת בטחול

 מצב זה יוחמר בסביבה לחה ויוטב בסביבה יבשה. מוטב בתנועה.

 סינדרום שקשור ללחות מתאפיין בכאב, נפיחות בשרירים ובמפרקים תחושה של כבדות והרדמות של הגפיים.

  Slow and Slightly Slippery. רים חריפים הדופק יהיה במק

מאפיינים של לחות יוצרים חסימה בערוצים , כבדות שמובילה לסטגנציה. הם מתבטאים בכאב מקובע, נפיחות 

 עם תחושת כבדות או תחושת נימול.
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 ,Wandering Painful Obstruction Syndrome) נקרא גם)שקשור לרוח  POS  מצב של - חדירת רוח

 מאופיין ע"י כאב של שרירים ומפרקים, תנועה מוגבלת. הכאב זז ממפרק למפרק.

ללטראלי או מפלג גוף  למשל כאב שעובר מהצד המדיאלי מאפיינים של רוח נוטים להיות תמיד בתנועה ובשינוי,

 .Floating and Slightly Rapidבמקרים חריפים הדופק יהיה   עליון ותחתון.

 Heat Painful Obstructionגם נקרא)שקשור לחום  POSמצב של , סינדרום Biהסתבכות  –חדירת חום 

Syndrome ,),)כאשר הגפ"ח הופך  מתפתח כתוצאה מכל אחד משלושת הסוגים שהזכרנו קודם ) קור רוח ולחות

 בסיסי בגוףדבר זה נגרם בעיקר ממצבים של חוסר יין  לחום פנימי ומביא להתפתחות של סוג סינדרום זה.

מאופיין ע"י כאב והרגשה של חום במפרק אדמומיות ונפיחות והגבלה של תנועה. במקרים חמורים יופיע צמא, ו

 .חום גבוה  שלא מתפוגג ע"י הזעה

 . Slippery and Rapid יהיה דופקה

 עקרון טיפולי

למעשה הלחות היא האספקט . Damp-Heatלמעשה סינדרום זה מאופיין לא רק ע"י חום אלא ע"י לחות וחום  

 המרכזי של הסינדרום והחום הוא המשני, מכיוון שההזעה אינה מורידה את הטמפרטורה או מפחיתה מהכאב.

 החום מתבטא באדמומיות תחושת חום מסביב למפרק ונפיחות.

 צ'י ודם. סטגנצייתסילוק פתוגן , הנעת  - עקרון טיפול

 ח:במצבי רוח נחזק נקודות דם כדי להוציא רו

 ,UB-12 ,GB-31 ,GB-39 ,GV-14 ,TW.-6 ,UB-17 ,UB-185TW-,  LI-4  

GB-40,41 – ועוזר להוציא רוח מניע דםSP-6,10  

  St-36 ,LI-11 ,Lu-7 ,GB-30 ,GB-31 ,UB-40 ,SP-5 ,Liv-4 ,GB-41 במצבי קור:

  9SP- ,St-40,SP-9 ,SP-6 ,GB-34 ,St-36 ,UB-20במצבי לחות: 

  St-43 ,LI-4 ,LI-11 ,GV-14 במצבי חום:

 ממרידיאניים.פיזור חום ולחות  – GB-34 ,GB-40ה. לליחה חמ – St-44 :במצבי לחות תקועה

41SP-6,9 ,GB- – לליחה חמה. 

 3Kid- ,3Liv- ,GB-34חולשת כבד וכליות: 

  39GB- ,St-36 ,SP-6חיזוק רצועות וגידים: 
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 סטגנציה של צ'י הכבד, עליית יאנג הכבד

 הסינדרומים הוא דיסהרמוניה של הכבד ורגישות או פגיעות של המטופל למתח נפשי. שנימה שמקשר בין 

 אטיולוגיה

בעיות רגשיות יכולות להוות גורם התורם להתפתחות , לות בעקבות סטגנציה או חוסר ייןיאנג הכבד עלול לע

תורמות להתפתחות של סטגנציה של צ'י, אשר הסינדרום. רגשות כמו כעס, טינה, תסכול, ומתח נפשי לאורך זמן 

משפיעה על הערוצים. רגשות  כמו עצבות, צער ושוק גורמות לדלדול של צ'י ודם המובילים להזנה לא מספקת של 

 הערוצים.

לא זורם באופן  י'צשהכך   )מחזור הדם( הסירקולציהלעיכוב  מצב של רגשות כגון כעס, תסכול וכו' יכול לגרום

ורם לקיפאון של צ'י הכבד. ישיבה באותה תנוחה לאורך זמן, יציבה לא נכונה, חוסר פעילות גופנית הג חלק, דבר

צ'י הכבד. בנוסף התשה של הגוף, ללא שמירת על עקרונות האיזון  לסטגנציותכל אלו עלולים גם כן לגרום 

 .וההרמוניה, כמו עבודה  מאומצת, פוגעים ביין של הכבד גורמים ליאנג הכבד לעלות

עצב מחליש   מופרז פוגם בזרימת צ'י. בכבד. עצבכעס תסכול זעם גורמים לעליה ביאנג הכבד או אש  –עולם הנפש 

 .אותילחסר בצ'י הר מובילאת צ'י הריאות ומכלה אותו, 

אות שולטות על הצ'י, יש להן תפקיד מוריד יהאלמנטים, המעגל המבקר, מתכת מבקרת את העץ. הר חמשתלפי 

כי צ'י הכבד הולך לכל  אות דואגות שהצ'י ירד למטה, מה שמונע מצ'י הכבד לעלות למעלה,יתקין הר במצב ומפזר.

אות בחסר, אין ביקורת על צ'י הכבד ולכן מחוסר ביקורת יש יהכיוונים, בעודף יש לו נטיה לעלות. אם צ'י הר

הפחד מכלה וגורם לירידה של , תמצב כרוני של חרדה ופחד, משפיע על הכליו -חרדה ופחד .ה של יאנג הכבדיעלי

 צ'י הכליות. אצל אנשים מבוגרים ונשים, הפחד יחליש את יין הכליות ויכול לגרום לעליה של יאנג הכבד .

סומק בפנים, אדמומיות בחלק העליון של הגוף שלעיתים מחמיר אחר הצהרים או בערב, עיניים - סימפטומים

ם נוספים לאש הכבד הם כאב ראש טמפורלי, חלומות שמפריעים אדומות, ראיה מטושטשת, אירטיבליות. סימני

 שתן צהוב כהה. ,את השינה, טעם מר בפה במשך כל היום

סימני החום בחלק העליון של הגוף באים בעקבות עליה של יאנג הכבד. כאשר יאנג הכבד עולה הוא יכול לשאת 

 .חוסר ריכוז ובלבול ,אצמ כבד, סחרחורות, ליחה לכיוון הראש . הליחה עלולה לגרום לסימנים כמו: ראש אתו

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

 .להניע צ'י הכבד, להרגיע יאנג הכבד. להזין את  יין הכבד והכליות. הנעת צ'י ודם בערוצים- הטיפולי העיקרון

  .נקודות כאב מקומיות נקודות:

Liv-2,3 ,GB-20,21, ,An Main ,GV-20 ,SI-11 ,LI-4+Liv-3  Kid-3,6 ,SP-6 ,St-36, Kid-1 Pc-6 ,. 

 

הסינדרום השכיח ביותר  .העליונים למרידיאנייםפלישת רוח פתוגנית  -פלישה קור /רוח / לחות ) אקוטי(

 המרידיאנייםכאמור הרוח גורמת לחסימת  .המקושר לבעיות צוואר ועורף הוא גם הפחות חמור מהארבעה

העורף  ולכאב. הכאב יכול להקרין עד לצוואר ולעורף, הוא ניתן למיקום ומלווה בדופק מתוח וחיפוי דק בלשון.

 הוא מקום המועד לפורענות של רוח.

)בעיקר(, רוח אוקסיפיטלי נראה תופעות רגילות של שפעת או הצטננות כמו: חום נמוך, כאבי ראש  -סימפטומים

נזלת שקופה, גרון כואב, מעקצץ ומגרד, כאבי שרירים )שילוב של רוח וקור( אין הזעה )הקור  קרה תוקפת מאחור,

 לשון עם חיפוי דק לבן ודופק צף ומתוח. ,מכווץ(, חוסר צמא

חדירת הפתוגן החיצוני פוגעת בזרימה התקינה של צ'י ודם. הכאב יוחמר בבוקר ויוטב לאחר  -עיקרון טיפולי

נועה תפזר חסימות( ובחימום. מדובר בבעיה אקוטית, שתחלוף לאחר מספר ימים גם )הת תנועה קלה של הגוף

ייתכן ויגיע ללא כאב. נגרש רוח קרה, נחמם ליזע את הפתוגן  ומידיללא טיפול, ואם לא נקבע למטופל תור קרוב 
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כך חיזוק הגוף  החוצה. נטפל על ידי חימום מקומי ומערכתי ועל ידי הוצאת הרוח קרה. קודם כל לסלק רוח ואחר

 טיפול ראש, צוואר, כפות רגלים. -

 Lu, 4-LI 12,13,-UB,11 -LI6, -SP-7בצורה מקומית ונקודות לסילוק רוח:  –לפי המיקום : נקודות

6,-Kid36 ,-St  -20, לגרון-UB  - לכאב ראש אוקסיפיטלי.   



15  
 

15 
 

  1מטופל 

 10/02/2017: מטפל: רן שפיר

 ג"ק 72 :משקל   מ"ס 176 :גובה   זכר: מין   50: גיל.    א.י: שם

 (.22,19,19) 3+נשוי מתכנת    :מקצוע

 לא עבר ניתוחים, לא לוקח תרופות באופן קבוע.

 גב עליון ועורף תפוסים: עיקרית תלונה

המצב . מרגיש כל הזמן כמו שריר תפוס, פעם יותר ופעם פחות אבל קבוע. כאב עמום. 20התחיל בצבא בערך בגיל 

מועיל למספר  -צדדים על מנת לשחרר את ההרגשה הלא נוחהשניות לעשות תנועה עם הראש לגורם לו בכל כמה 

 בלבד. דקות

 .מחמיר: מתח נפשי, עומס

 מיטיב: יוגה קצת מיטיבה אבל לא משמעותית. כאשר מקפיד לעשות תרגילים יש הקלה מועטה.

עקמת קלה )סקוליוזיס( בגב עליון, אבל לא ידעו לייחס לזה שנים וראו  15-אבחנה רפואית:  עשה צילום לפני כ

 לא עזר.  -לא עזר. הלך גם לכירופרקט -את הכאבים. בעבר ניסה דיקור דרך קופת חולים

 :הרגלים

 .ביום ליטר 2-1 כ מים שתיית

 .סוכר רק בחורף )חם מידי בקיץ( ללא צמחים חליטות. קפה שחור או נס קפה פעם בשבוע ללא סוכר

 לטעם מסויים, אוהב לגוון. טייהנ/העדפה אין

 כוסות בשבוע. 1-2חצי כוס יין בשבוע, בירה , מעשן לא

 .פעילות גופנית: בחודשים האחרונים לא עושה. לפני כן קצת רכב על אופניים או רץ

 אין העדפה.: צבע . וקרב/בוקר המוקדמות: ביום שעות. הכל חוץ מקיץ, לא אוהב את החום: עונה: העדפות

 שינה:

פעמים בשבוע(, לפעמים  3-)קורה כ 3:00, נרדם בקלות. מתעורר בערך בשעה 23:00-24:00הולך לישון בשעה בין 

שנים. רגיש מאד לרעשים  10-התחיל לפני כ .שעתיים של ערות ולפעמים לא-מצליח להירדם חזרה לאחר שעה

בזמן השינה. שינה עם חלומות, לרוב לא זוכר מה חלם )אין סיוטים(. נוחר בלילה. אם ישן לילה שלם, מתעורר בין 

 . גם לאבא ולשני דודים שלו יש את אותה בעיה בשינה.6:00-7:00

 :עיכול מערכת

(. אם הוא עסוק, יכול לדלג על 'סנדוויץקלה מאד )פרי או לא אוכל מסודר. לרוב אוכל ארוחת בוקר : תיאבון

 ות אוכל דג. לא זולל בין ארוחות.אבל לעתים רחוק 18ארוחת צהרים ולא לאכול עד הערב. צמחוני מגיל 

פעמים ביום, ללא מאמץ. לא שם לב לצבע, לא משתמש בהרבה נייר. אין עצירויות, היציאות נוטות  2-כ: יציאות

 אין שלשולים.יותר לרך אבל 

טחורים: בחודשים האחרונים הרגיש צריבה וגירוד בפי הטבעת ללא קשר ליציאות. נבדק אצל רופא שלא ראה 

טחורים בצורה ברורה אבל חושב שיכול להיות שהם לא בולטים כל כך. לפני מספר שבועות התחיל לשטוף עם 

 צינור מים לאחר יציאה במקום ניגוב עם נייר והבעיה פסקה.

  ללא ממצאים. :ועור נשימה
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 :ושרירים שלד

נמשך  בעיות מפרקים: לפני כחצי שנה התחילו כאבים בפרקי האצבעות בידיים עם קצת נימול, יותר ביד שמאל.

ללא ממצאים. באותו זמן החל גם כאב בכתף הנגדית  -. בצילום כף יד הכל תקיןכחודשיים ונעלם כמעט לגמרי

 שיים, לא נבדק, כיום עבר לגמרי .מעלה. גם נמשך כחוד)ימין( עם מגבלה בהרמת היד ל

גב תחתון: פעם בכמה חודשים מקבל התקף אקוטי של כאבים בגב תחתון שחולף לבד לאחר כמה ימים. החל לפני 

שנים בעקבות הרמת משקל כבד בצורה לא נכונה. בדרך כלל קורה לאחר תנועה חריגה עם הגב. נבדק  10-כ

כאלה במשך  םיאקוטייוגה מיטיבה מאד, כאשר הקפיד על יוגה לא סבל מאירועים ללא ממצאים.  -מערבית

 שנתיים רצופות.

קרע רצועה בקרסול ימין בזמן פעילות ספורטיבית ומאז יש רגישות. צריך לשים לב לא לעשות  16רצועות: בגיל 

 תנועות חריגות עם הקרסול בגלל חשש לנקעים.

 :ראש

 שנה. 20 -לעיניים, בערך כיש שקיות אפרפרות מתחת 

 :רוח ומצב אופי

איש שיחה, פעיל מאד, לוקח אחריות גם בעבודה וגם בפעילות לקידום השלום. עסוק מאד ויש עליו הרבה עומס 

 מלווה אותו לאורך שנים. -שגורם אצלו למתח

בקבוצות מרגיש תסכול רב מהמציאות במדינה. לדעתו המצב לא מתקדם לכיוון חיובי. הוא פעיל שלום 

 בפעילות. פלסטיניות, גר בעוטף עזה. למרות התסכול ממשיך-ישראליות

( עדיין שיער מלא, אפור, ללא סימני התקרחות, גוון העור הטבעי לא בהיר אבל ניכר 50חזות נאה, למרות גילו )

נשים חיוורון. נראה עייף )חוסר שינה( ועמוס. רגוע בדר"כ, לא מתפרץ למרות שלפעמים בא לצעוק על א

 צריך לקרות משהו באמת חריג כדי לגרום לו לצעוק(. -שמעצבנים אותו, )לדבריו

 :ומין הפרשה

 שתן בהיר בדר"כ.

 :לשון

לא יוצאת עד הסוף, לא רואים מחמם תחתון. סימני שיניים, מעט רטובה, חיוורת. חיפויי לבן, דק, נראה תקין. 

 חריץ לא עמוק חוצה את הלשון עד לגבול מחמם עליון. 

 

 העקרונות 8 לפי ניתוח

 .פנימי, עודף )כתוצאה של סטגנציית צ'י(, חסר

 חומרים: 

 ., דםShenצ'י, 

 איברים: 

 .(ת, בעקיפין פגיעה בלב, )טחולכבד, כליו

 סינדרומים: 

 .סטגנציית צ'י בכבד, חסר צ'י בכליות, )חסר צ'י בטחול(

 : אטיולוגיות

 מתח, עומס ותסכול בתוספת עבודה של שנים מול מחשב שגורמים לסטגנציית צ'י בכבד.

צ'י גורמת שהכבד לא מווסת את הצ'י בצורה תקינה לשאר האיברים, לכן תיתכן לאורך זמן פגיעה  סטגנציית

 שגורמת לאינסומניה. Shen -הצ'י ללב וב זרימת בויסות
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 .יבהק/בטחולאכילה לא סדירה תגרום לחסר צ'י 

 אסטרטגיה טיפולית

 .הטחול פיזור הכבד והסדרת תנועת צ'י הכבד, חיזוק צ'י הכליות, חיזוק צ'י

 .: שיאצו, טווינאשיטת טיפול

הסדרה ארגונומית של סביבת העבודה, התקנת תוכנה שמפסיקה את עבודת המחשב על פי : המלצות נוספות

 הגדרה, התעמלות על בסיס קבוע )למשל יוגה( פעמיים בשבוע. ביצוע תרגילים להגמשת הגב התחתון.

 

 תיאור הטיפולים

 :4-1טיפולים 

טיפולים אילו התמקדו בגב עליון, שכמות וצוואר תוך שילוב של שיאצו וטווינה, וכן עבודה על מרידיאן הכבד 

במנח אנטריורי. עבודה רבה נעשתה לפיזור והנעה של הגב העליון והשכמות, רוטציות של הכתפיים ומתיחה של 

ה יותר של הצוואר רור, ותנועה טוב, הרגשה של שחיםהשכמות. המטופל דיווח על הקלה מיידית לאחר הטיפול

 המטופל לא עוסק בפעילות גופנית למרות המלצותיי.יומיים ואז חזר לקדמותו. -זה החזיק יום אך

 :5טיפול 

המטופל דיווח שבמהלך השבוע החולף עבד שעות ארוכות מול המחשב מה שהחמיר את חוסר הנוחות שלו בגב 

תון. אין לו זמן לפעילות גופנית ולכן אין לו הקלה עד שמגיע לטיפול. העליון והצוואר ומעט גם את כאבי הגב התח

הטיפול התמקד בגב העליון ובצוואר, מרידיאני הכבד והכליות, נקודות חיזוק של הכליות והטחול ונקודה 

 לפתיחת סטגנציית הכבד. דיווח על תחושת הקלה לאחר הטיפול.

אין שיפור במצב הכללי, עדיין יש את אותו חוסר ייה בחו"ל. הגיע לאחר הפסקה של שבועיים בגלל שה :6טיפול 

טיפול שיאצו בשילוב טווינה על אזור הגב העליון והשכמות, מרידיאני הכבד . הנוגע לתלונה העיקרית נוחות

 והטחול. דיווח על הקלה לאחר הטיפול.

האחרון נהג הרבה, נסיעות שוב הגיע לאחר הפסקה של שבועיים בגלל עומס עבודה. במהלך השבוע  :7טיפול 

ארוכות שהחמירו את כאבי הגב התחתון שלו. הטיפול נעשה בחלקו על הגב העליון ובחלקו על הגב התחתון 

 בשילוב של עיסויי תאילנדי.  ,שהטריד אותו

פאלמינג, לישה, פיזור, שכמות. בסוף הטיפול כוסות רוח  -עבודה על מרידיאן הכבד, עבודת גב :8,9,10 יםטיפול

כל הטיפול. לאחר כוסות הרוח הייתה הקלה של  על אזור השכמות והגב העליון. דיווח על הקלה מסויימת בסוף

  מספר ימים אך לאחר מכן המצב חזר לקדמותו.
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 סיכום מטופל

, נראה צעיר מגילו אך משדר עומס ועייפות רבה שניכרת בחיוורון בפנים וכן מעיד על עצמו שהוא 50המטופל בן 

 בעומס עבודה ונמצא שעות ארוכות מול מחשב ובנסיעות רבות.נמצא 

שנים, והרגשת חוסר נוחות שגורמים לו לבצע  30התלונה העיקרית שלו היא כאבים בגב העליון ובעורף מזה 

תנועות של הצוואר בערך כל דקה על מנת לשחרר משהו, אך זה עוזר לכמה שניות בלבד. עומס בעבודה ומתח נפשי 

המצב, בנוסף המטופל לא מקיים שגרה של פעילות גופנית. מעיד שבעבר חווה הקלה בכאבים כאשר  מחמירים את

 הקפיד לעשות תרגילים. האבחנה המערבית היא עקמת קלה בגב אך לא ברור אם היא הגורם לכאבים.

מול מחשב  ית העיקרית היא סטגנציית צ'י כבד כתוצאה של עומס עבודה, מתח רב, עבודה של שעותהאבחנה הסינ

 ונסיעות ארוכות וכן הרגשת כעס ותסכול. אבחנות נוספות הן חסר צ'י בטחול וחולשת צ'י הכליות.

נפגשתי עם המטופל מידי שבוע או שבועיים במשך כארבעה חודשים. הטיפולים התמקדו ברוב הפעמים באזור 

אלמנטים של עיסויי תאילנדי  הטיפולים שילבו שיאצו וטווינה בעיקר עם מעטהגב העליון, שכמות וצוואר. 

 ובטיפולים האחרונים היה שימוש בכוסות רוח על אזור הגב העליון והשכמות.

 

 תוצאות הטיפול

בכל הטיפולים המטופל דיווח על הקלה בכאבים וכן על הרגשת שחרור. הרגשת ההקלה לא האריכה זמן ובדרך 

נס לשגרה של פעילות גופנית ולא הפחית את עומס ימים לאחר הטיפול. המטופל לא הצליח להכ 3כלל החזיקה עד 

 העבודה הרגיל שלו. 

 לסיכום ניתן לומר שהטיפולים לא הצליחו להביא להטבה משמעותית בהקשר של התלונה העיקרית.

 

 להמשך המלצות

 .להנעת אזור הגב, הצוואר והשכמות דקות ביום 15-במשך כלבצע מספר תרגילים  (1

 פעמים בשבוע )יוגה, הליכה, שחייה(. 3לפרק זמן של עד שעה, לפחות  לעסוק בפעילות גופנית קבועה (2

דקות תלויי במספר  5-שניות ל 30יה של בין ב ש"זורקת" את המשתמש להפסקה כפולהתקין תוכנת מחש (3

ה"קליקים" שהוא מבצע עם העכבר. הפסקות אליו צריכות להיות מנוצלות לקימה מהכסא וביצוע 

 כתפיים והגב העליון. בנוסף לנסות באופן יזום לעשות הפסקות ארוכות יותר.תרגילים להנעת הזרועות, ה

לסדר את עמדת העבודה בצורה ארגונומית כך שהישיבה יותר נוחה ומותאמת לגובה מסך המחשב, למנח  (4

 היד על השולחן וכפות הרגליים על הרצפה.

   אזור הגב העליון והצוואר.להמשיך בטיפולי שיאצו/טווינה מידי שבוע עד להשגת הקלה משמעותית ב (5
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 2מטופל 

 21.01.17 מטפל: דודו אהרוני

 ג"ק 66 :משקל   מ"ס 164 :גובה   נקבה: מין   54: גיל    ו.ע.: שם

 מקום מגורים: מודיעין          3+גרושה   שירות לקוחות בסוכנות רכב  :מקצוע

 בצוואר ובשכמות. םכאבים כרוניי תלונה עיקרית:  

 בימים האחרונים חלה החמרה בכאבים.  -סיבת הפניה

מטופלת מתלוננת על כאביי צוואר ושכמות כולל הרגשת נוקשות בשכמות מזה שנה, כמו כן עיקר הכאבים 

מתבטאים בעיקר בסוף יום עבודה, שעות הערב. הכאבים מופיעים מדי יום. הסבירה כי סוג הכאב עמום ושתמיד 

ידי קושי לעשות תנועות חופשיות עם הידיים ,כולל הרמה של דברים והזזת  נמצא שם. כאב זה מתבטא על

 הצוואר מצד לצד בחופשיות.

 על מנת להיטיב את הכאבים, לעיתים משתמשת בכרית חמה ומנוחה.

מדווחת על החמרה, כאשר יושבת דקות ארוכות מול מחשב וכאשר מתאמצת בעבודות הבית וכל מאמץ פיזי 

 שנדרשת לעשות.

לא התגלו ממצאים מיוחדים למעט  CTלפני כמה שבועות עשתה צילום  -נת התייחסות קונבנציונליתמבחי

 התכווצות שרירים בכל אזור הצוואר והשכמות. מדווחת גם על מתח נפשי ודאגות מרובות כבר כמה חודשים.

 הרגלים: 

 בוקר -שעות יום, אביב –עונת שנה  ,חום -עדיפות לקור/חום ,ללא -המלחה/המתקה

 . מלוח-טעם ,צהוב-צבע

   ללא התמכרויות -התמכרויות

 תזונה )קפה, חטיפים, חלב וכו'(

 כוסות תה עם כפית סוכר. 4שותה שתי כוסות נס קפה ביום עם כפית סוכר, בנוסף 

 עיכול:

  .אחת ליום בשעות הבוקר -תדירות יציאות

 .אחיד -מבנה

 שחרור מלאה.מלאות בבטן, אין הרגשת  -תחושה לאחר יציאה

 גזים. -תסמינים נלווים

מדווחת שכאשר אוכלת ארוחת צהריים בעבודה, לרב מדובר בארוחה "כבדה" מרגישה לחץ וכאבי בטן. מרגישה 

 נפיחות בבטן, מתמלאת בגזים ורק למחרת בבוקר כשנכנסת לשירותים מרגישה הקלה יחסית. 

 :נשימה

 ללא ממצאים

 :סקלטלית-מערכת מוסקולו

 עיקרית ראה תלונה

 ראש:

 :כאבי ראש

כאב  בחצי שנה האחרונה מרגישה כאבי ראש שמופיעים בשישי או בשבת, הכאב מתבטא באזור המצח וברכות,

על מנת להיטיב עם הכאב,  לדעתה הסיבה היא שאינה שותה מספיק כוסות מים. עמום שגורם לעיתים לערפול.

  כדור אחד ואם הכאב חזק יותר שותה עוד כדור.לעיתים מספיק  שותה כדור "אקמול פוקס" או "אדוויל".
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 הפרשה ומין:

 .צהוב–צבע השתן 

 .פעמים 5 -מספר פעמים ביום

   11בגיל     -מחזור ראשון גינקולוגיה:

 אינה מקבלת יותר מחזור . -שנים 6לפני      -מחזור אחרון

      .ימים 28בסביבות  -משך המחזור

 .ימים 5 -משך הווסת

  .לפני שנתיים -גינקולוגית אחרונהבדיקה 

  .איריטיביליות, חוסר שקט  -תופעות טרום ווסתיות

 . .לא זוכרת שהיו -תופעות בזמן הווסת

  .רבה -כמות הדם

   .אדום  -צבע הדם

  .קרישיות בדם  -איכות הדם

 :שינה

 .05:30 עד שעה  22:00משעה  שעות, 7.5 -משך השינה

 .ישנה ברצף -רציפות

 מהירה, אוהבת להירדם כשצופה בטלוויזיה. -הירדמותמשך 

 מהירה.  -התעוררות

 :אופי ומצב רוח

אבל גם נמצאת במתח ודאגות. משתדלת לעשות הליכות פעמיים בשבוע ולצאת לטיולים  טוב, -מצב רוח כללי

 בסופי שבוע.

שמופיעות במיוחד בעבודה, לכמה דקות ולאחר מכן זה עובר. כשזה  מרגישה אחת לשבועיים בערך, פלפיטציות

 קורה, עושה הפסקה כדי לעשות תרגילי נשימה שמקלים עליה.

 ורודה עם חיפוי לבן ללא סמנ"ש, דקה. לשון:

 .uL+tH אמצעי , מתגלגל חלש ב  68 דופק : דופק :

 אבחנת בטן:

 מטופלת לא הסכימה 

 

 : העקרונות 8על פי  ניתוח מקרה

 חום , עודף

 חומרים:

 צ'י  ודם

  Liv,Kid,SP, .Luאיברים: 

 סטגנציה של צ'י הכבד ועליית יאנג הכבד. -סינדרומים

  עיקרון טיפולי:

 .הנעת צ'י הכבד והרגעת יאנג הכבד

 .להניע צ'י ודם

,  כולל מנח צד עם מתיחות, טיפול מקומי בשכמות, ראש וצוואר. הנעה ע"י רוקינג, טווינאאסטרטגית הטיפול: 

 ברגליים. םרוטציות, מתיחה ופתיחה של הסקאפולות. עבודה על המרידיאניי
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 UB-18,UB-19 ,Pc-6 ,GB-34 , St-36,Liv-2 ,Liv-3 , 3Kid-,Kid-6 ,GB-20 ,GB-21 ,SI-10 נקודות:

,UB-21, UB-13,LI-10 ,Lu-9  לפתוח את מרידיאן ,GV,SI-3,UB-62. 

אמליץ למטופלת לעשות יותר ספורט, כגון : יוגה, פילטיס, טאי צ'י, צ'י קונג ,שחייה.   נוספות:הערות ושיטות 

לבדוק במקום עבודתה האם צורת הישיבה שלה מול המחשב תקינה. לקום מהכיסא כל רבע שעה לשחרור הגוף, 

 לעשות מתיחות מבוקרות של הצוואר והראש.

 

 טיפוליםתיאור ה

:מטופלת מתמסרת ורגועה בזמן הטיפול ,הטיפול היה איטי ומחזק. הייתה רגישות רבה באזור  טיפול ראשון

 השכמות והצוואר.

מטופלת הסבירה שיש שיפור קל, אך עדיין מרגישה כאבים. אמרה כי החלה לעשות מתיחות קלות   שני :טיפול 

בנוסף, גם  .לה להרגיש קצת יותר טובבמהלך יום העבודה והפוגות יותר ארוכות בישיבה מול המחשב דבר שעזר 

 סידרה את תנוחת הישיבה שלה מול המחשב.

דגש  .בטיפול זה נעשה טיפול בטווינא ,עם הנעה ופיזור, מתיחות מהטיפול התאילנדי ורוטציות בידיים וברגליים

 ובשכמות. GB-20על מרידיאני הכבד, טחול וכליות. לחיצות באזור 

דיווחה על שיפור בתחושה והפחתת הכאבים. סגנון הטיפול היה מניע, ומפזר שכלל  המטופלת :3+4+5טיפולים 

 טיפול מקומי ושילוב בטיפול דיסטלי.

מטופלת הייתה עקבית וכמהה לקבל טיפולים. אמרה שלאחר הטיפולים, מרגישה ביומיים שלושה הראשונים 

תר ביחס למה שהיו לפני שהחלה לקבל הטבה משמעותית , אך לאחר מכן, הכאבים חוזרים אך ברמה נמוכה יו

 טיפול בשיאצו.

ניתן היה לראות  .כשהגיעה, סיפרה שלרב מרגישה יותר טוב ושיש ירידה משמעותית בכאבים :6+7+8+9טיפולים 

ולהרגיש שהמטופלת עשתה שינוי באורח החיים שלה. בנוסף לשינויים הפיזיים שעשתה במקום עבודתה, היא 

כלים להתמודדות עם אורח החיים שלה ולהסתכל על החיים מנקודת מבט טובה יותר נרשמה לקורס שנותן לה 

 ומשחררת.

הטיפולים היו משולבים, כלומר: טיפולים שתוכננו מראש בהתאם לתלונה העיקרית וגם בהתאם למצבה 

בגב עליון הנפשי/פיזי שהגיעה באותו יום לטיפול. לדוגמא : במידה והייתה מגיעה נסערת וחסרת שקט עם כאבים 

וצוואר, הטיפול תחילה היה מפזר ומהיר שכלל מנח פוסטריורי , מנח צד עם מתיחות, לחיצות על נקודות 

 טיפול חזה, ראש ופנים. -מרגיעות ומורידות צ'י ולקראת סוף הטיפולים

ריצות כאשר הייתה מגיעה חלשה וחסרת אנרגיה, הטיפול היה איטי יותר ועמוק שכלל גם לחיצות על נקודות ממ

 ומחזקות.

 מטופלת המשיכה לקבל טיפול מפזר, מניע, מזרים צ'י ודם. :10טיפול 
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  סיכום טיפול

  .משרד בסוכנות רכב נהלתמ ,54מטופלת בת 

 מ"ר 1.64גובה :

 ק"ג 66משקל : 

 

 תלונה עיקרית

 בצוואר ובשכמות. םכאבים כרוניי

נוקשות בשכמות מזה שנה, כמו כן עיקר הכאבים מטופלת מתלוננת על כאביי צוואר ושכמות כולל הרגשת 

מתבטאים בעיקר בסוף יום עבודה, שעות הערב. הכאבים מופיעים מדי יום. הסבירה כי סוג הכאב עמום ושתמיד 

נמצא שם. כאב זה מתבטא על ידי קושי לעשות תנועות חופשיות עם הידיים ,כולל הרמה של דברים והזזת 

 מנת להיטיב את הכאבים, לעיתים משתמשת בכרית חמה ומנוחה. על הצוואר מצד לצד בחופשיות.

מדווחת על החמרה, כאשר יושבת דקות ארוכות מול מחשב וכאשר מתאמצת בעבודות הבית וכל מאמץ פיזי 

 שנדרשת לעשות.

לא התגלו ממצאים מיוחדים למעט  CTלפני כמה שבועות עשתה צילום  -מבחינת התייחסות קונבנציונלית

 שרירים בכל אזור הצוואר והשכמות. מדווחת גם על מתח נפשי ודאגות מרובות כבר כמה חודשים.התכווצות 

 

 אבחנה על פי הרפואה הסינית

 צ'י ודם.–מצב פנימי, עם עודף, העדפה לחום, חומרים 

  Liv,Kid,SP ,.Lu -איברים

 סטגנציה של צ'י הכבד ועליית יאנג הכבד.

 והרגעת יאנג הכבד, הנעת צ'י ודם.הנעת צ'י הכבד -הטיפול נעשה על ידי

טיפול מקומי בשכמות, ראש וצוואר. הנעה ע"י רוקינג, טווינא,  כולל מנח צד עם מתיחות,  :אסטרטגית הטיפול

 ברגליים. םרוטציות, מתיחה ופתיחה של הסקאפולות. עבודה על המרידיאניי

 UB, 19-UB, 6-cP, 34-GB, 36-tS, 2-ivL, 3-Liv, 3-idK, 6-idK, 20-GB, 21-GB, 10-SI-18 :נקודות

UB-21,UB-13 , LI-10,Lu-9  

 

 : תוצאות הטיפול

בהתחלת הטיפולים, דיווחה שלרב מרגישה הטבה ביומיים שלושה מטופלת קיבלה עשרה טיפולים מדי שבוע. 

לאחר הטיפול, אך לאחר מכן הכאבים היו חוזרים. ככל שהטיפולים התקדמו טווח ההטבה גדל וניתן לומר 

  שלקראת סוף עשרת הטיפולים הכאבים כמעט חלפו.

 

 : המלצותיי

 לקבל טיפול שיאצו לתחזוקה אחת לשבועיים. להמשיך .1

  לתמיכה נפשית.יישום הכלים החדשים שמקבלת בקורס  .2

 לבדוק במקום עבודתה האם צורת הישיבה שלה מול המחשב תקינה.  .3

 לעשות מתיחות מבוקרות של הצוואר והראש.ו לקום מהכיסא כל רבע שעה לשחרור הגוף .4

  לעשות יותר ספורט, כגון : יוגה, פילטיס, טאי צ'י, צ'י קונג ,שחייה. . 5
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 3מטופל 

 29/12/2016  יונה ףמטפל: יוס

 ג"ק 84 :משקל מ"ס 172 :גובה זכר: מין  51: גיל  ר.א: שם

 אלעדמקום מגורים:   6 נשוי+  קבלן גגות :מקצוע

   2017מרץ -ינואר תקופת טיפול

 עם תופעות של עצירויות וטחורים. ר.א. הגיע אלי עם כאבים באזור הצוואר והשכמות בצד ימין -_אר.מטופל 

 תקציר תשאול

  2017מרץ -ינואר תקופת טיפול 

 51גיל : 

 ק"ג  84  1.72גובה/משקל : 

  קבלן גגותמקצוע: 

 ילדים  6+  ימצב משפחתי: נשו

 תלונה עיקרית

 ף ימין סקפולה ימין.צוואר כתכאבי 

 . יםשנ 3ממתי: בערך 

אופי הכאב: מורגש כל הזמן , אבל נסבל . לאחר עומס על האזור, הכאב הוא חד בצד הלטרלי של הצוואר כאב 

 :משך. פיותימשתנה, לפעמים כואב רק בתזוזה והתחושה היא של שריר תפוס, לפעמים כאב חד בנקודות ספצ

 כשעובד: לחץ, דאגות , עומס על השרירים רבמגע. מחמיבחום וומיטיב  .כל כמה שבועות -שעות או ימים, תדירות

שלחתי אותו לבדיקת רופא  .עבודה שלו על הגגכל הזמן את היד נוצר עומס באזור, תנועה לא נכונה ב םומרי

 .C6-וסימנים להתחלת בלט ב C7-, בבדיקה יש לו בלט דיסק בCTוצילום 

 .שיאצו טווינה ודיקור פעם בשבוע למשך כחודשייםושה טיפולי מחמיר ע המצבשכ מטיב:

 הרגלים

 .מחמם מעורר, מייבש - כוסות ליום 5 :קפה

 .הרבה, מוסיף לפני שטועם :מלח

 .)חוץ מהעבודה על הגג שהוא לא כל כך פעיל כבעבר( לא עושה פעילות גופניתפעילות: 

לא  -ערב. סטהפאו  אורזבשר וירקות או עוף או ארוחה חמה עם  –צהרים גבינה. ' או סנדויץ -בבוקר  ארוחות:

עייפות, חולשת  .חסר צ'י טחול –נפיחות בבטן לאחר ארוחה  .מכל הסוגים נשנושיםסדיר, אוכל במשך הערב 

 .גפיים

 – מטיב ., מלפני שנתיים, בא והולך לא נבדק על ידי רופא, לפעמים מגרדסקרוםה רפריחה באזו :בעיות עור

מתמיד, כמעט כל הזמן, תחושה שהאף כל הזמן סתום ולא ניתן להוציא  :גודש באף .חום ,הזעה -מחמיר .מקלחת

 .ש' 10עשה ניתוח פוליפים לפני כמטיב או מחמיר,  את התחושה ע"י קינוח.

דק ואושר לא ידוע, נב - מחמיר /מטיב  ., האסלה מתמלאת דםשלוש בשנה האחרונה, פעם בחודשיים :טחורים 

 צעתי לו טיפול, והטיב עמו.על ידי רופא וה

צורה לא קבועה, לפעמים מתפזרת ולפעמים מגובשת כיחידה אחת, לפעמים טובה ולפעמים רכה  :צואההאור ית

, משך התקף יכול להמשך שנההתחיל לפני  :התקפי חרדה .בהיר: צבע שתן .לחות שמשאירה סימנים באסלה.

לפעמים  ,לפעמים כאבים בחזה :אפשרי פעמיים בשנה. אופי כאב ,פעם בכמה חודשים :תדירות. 'קד 5בסביבות 

 .מתח –מחמיר . מנוחה ונשימות -מטיבה. כמעט תמיד הזע ,לחץ בראש

 סקירת מערכות
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 בא והולךהסקרום,  באזורקטנה פריחה , עייפות, חולשת גפיים. נפיחות בבטן לאחר ארוחהחוסר פעילות גופנית, 

, טחורים, צואה עם סימני לחות. התקפי חרדה, כעס וביקורתיות כלפי עצמו, גודש באף(. לא נבדק על ידי רופא )

 צובר מתחים, חוסר החלטיות וביצוע.

בעבר,  :תסכול. לפעמים, מגיל הנעורים . אירטיבליות:כלפי עצמו, מגיל צעיר :כעס וביקורתיות :אופי ומצב רוח

שעות . זמן: קיץ :עונה אהובה. כן :חוסר החלטיות וביצוע. לפעמים :מתח. סכוללא חש ת ותהאחרונ תייםבשנ

 .הלילה

 .הרבה בשמש חיוור, נמצא, חם ופתוח, מרגיש נינוח, נראה קצת אתונעים לדבר שאדם  :הסתכלות :אבחנת גוף

   ון אמצעי,מעט חיפוי דק במחמם תחת כבד.הנקודות אדומות באזור  ,טחול וקיבה ,חריץ עמוק במרכז: לשון

 .חסר כליות, ריאות :בטן .גדושים Sub -ה 

סטגנציה של  .כבד ,טחול, ריאות, לב :איברים .ליחה ,דם ,צ'י: חומרים .פנימי, עודף, חסר :ניתוח :עקרונותה 8

 .צ'י הכבד, חסר צ'י טחול, חסר צ'י ריאות, חסר צ'י לב

פיזור סטגנציה והנעה של צ'י . להתרכז במחמם עליון, שם הכל נראה תקוע ,להניע ולחזק :אסטרטגיה טיפולית

  בקשתי ממנו לעשות הליכות שעה ביום. ריאות ולב, טחול ודם. חיזוק כללי,

 

 אבחנה סינית

 ., חסר צ'י טחול, חסר צ'י ריאות, חסר צ'י לב)על רקע של בעיות רגשיות( סטגנציה של צ'י הכבד

 במחמם עליון .תקיעות של זרימת הצ'י 

 .חסר בטחול, לחות וליחה, סטגנציה באזור הכבד :לשון

 .חסר באזור הכליות והריאות :אבחנת בטן

  .ליחה ,דם, צ'י: חומרים

 .טחול, ריאות, לב כבד, :איברים

 .פנימי, עודף מקומי, חסר צ'י

 אסטרטגיית טיפול

. טחול ריאות ולב של צ'י ודם. חיזוק כללי, פיזור סטגנציה והנעה. להניע ולחזק להתרכז במחמם עליון שיאצו,

  .רוטציות ומתיחות בכל הגוףדגש על 

  .L-C , 20,21-GB, 6,7-,5 דגש על חוליות  UBג'יאג'י עליון ו :נקודות

3-Liv, 4-LI, 6-Pc, An Mian ,1, טיפול חזה. נקודות כאב מקומיות באזור העורף-Kid והורדה לקרקוע. 
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 הטיפולים תיאור

גב עליון ועורף, רוטציות  ,שכמותב' תאילנדי מסאזרוקינג, תרגילים מפזרים של  ,עבודה חזקה של הנעה - 1טיפול 

 .עבודה מצונגה על מרידיאן הכבד, וחיזוק הטחול והריאות. ומתיחות בכל הגוף

נקודות כאב   C-6,7 ,L-5,4 ,GB-20,21 ,LI-4 Liv-3 ,Pc-6,An Mian. דגש על חוליות ,UB ג'יאג'י עליון ו :נקודות

 .לקרקוע והורדהKid-1  .מקומיות באזור העורף

אבל הוא הרגיש יותר מידי מפורק  כמה ימים אחרי הטיפול הראשון אמר שיש הטבה בכאבי הצוואר, :הערה

 אחרי הטיפול.

 .ג'יאג'י האיטי והעמוקוהאותן נקודות, אבל בעבודה איטית על כל הגב אהב את הפלמינג  – 2טיפול 

 רוטציות איטיות דגש על מתיחות. למחרת הטיפול דיברנו והוא היה מאוד מרוצה והרגיש הטבה 

 בכאבי הגב צוואר.

ון שהיה מאוד מרוצה והרגיש שיפור גדול בכאבים אחרי הטיפול, ו, מכי2כמו טיפול מספר  – 6,  5,  4,  3טיפול 

 לכל המפרקים.נתתי לו תרגילי מתיחה  למרות שזה החזיק לשלושה ימים בערך.

 והחצי השני של הטיפול מהטיפול   50%הוספתי טיפול חזה וחזרתי לטיפול יותר מניע ומפזר  – 7טיפול 

  יותר מחזק ומרגיע.

כמעט הכאבים ו, חיזוק מרידיאן הריאות והטחול מצונגה. המטופל מאוד מרוצה  7כמו טיפול  – 9,  8טיפול 

 ו שאם לא יעשה אותן במהלך היום הכאבים יחזרו. . לא מתמיד במתיחות, אמרתי לכליל נעלמו

 חרדה בתקופת הטיפולים.  פילא היה לו התק
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  :סיכום טיפול

 בעבודה פיזית. עובד , 51בן   6נשוי + מטופל ה

 .ק"ג 84 מ', 1.72 גובה/משקל: 

  :תלונה עיקרית

 ף ימין סקפולה ימין.כאבי צוואר כת

 . יםשנ 3בערך  ממתי:

מורגש כל הזמן , אבל נסבל . לאחר עומס על האזור, הכאב הוא חד בצד הלטרלי של הצוואר כאב אופי הכאב: 

 .פיותימשתנה, לפעמים כואב רק בתזוזה והתחושה היא של שריר תפוס, לפעמים כאב חד בנקודות ספצ

: לחץ, דאגות , עומס על השרירים רבמגע. מחמיבחום וומיטיב  .כל כמה שבועות -שעות או ימים, תדירות :משך

שלחתי אותו לבדיקת  .עבודה שלו על הגגכל הזמן את היד נוצר עומס באזור, תנועה לא נכונה ב םומרי כשעובד

 .C6-וסימנים להתחלת בלט ב C7-, בבדיקה יש לו בלט דיסק בCTרופא וצילום 

 פורק.אך המטופל הרגיש מ הטבה בכאבי הצוואר, לאחר טיפול ראשון הייתה 

 בטיפול השני, שיניתי את קצב העבודה, אותו הטיפול אך בקצב איטי. 

לשבוע, קיבל טיפול אחת  המטופל. צווארוהבכאבי הגב השינוי בקצב גרם להטבה ובהמשך הטבה משמעותית 

מטופל. הבסיס לכאב נבע מסיבות  ומכאבי צוואר ועורף , כאבים אשר מפריעים בשגרת היום יום במידה ואינ סבל

המשותף לשלושתם היה  .ית יאנג הכבד על רקע של חסר ייןיעל דם, סטגנצייתצ'י,  סטגנצייתשונות, חסר יין, 

  הסטגנציה והתקיעות אצל שלושתם. מעורבות של הכבד,

גב עליון מטופל היו כאבי צוואר, להחלק המעשי של העבודה מתאר סדרת טיפולים שערכתי למטופל כאשר 

 ושכמות, כאבים כרוניים, מצב של לחץ רגשי, מתח ועומס בעבודה, כאב מוחמר במנוחה והקלה בתנועה. 

 חולשה של הטחול. וחיזוק י ודם. היה צורך לעבוד על הרגעה של הלב ´י הכבד וחסר צ´של צ´ סטג הייתהלמטופל 

 י ודם, חיזוק טחול וכליות.´צי הכבד, הנעה של ´צ´ על פתיחה של סטג הייתה המטופלהעבודה על 

סדרת הטיפולים הביאה לשיפור ניכר בכאבי הצוואר וגב עליון )לעיתים הכאב חזר לאחר כמה ימים בצורה 

ואני חושב שבגלל גישתו השלילית  50% -100ל1-אך המטופל טוען שלא כל כך עזר לו הטיפולים ממופחתת( 

 לטיפול עם חוסר באמונה שהטיפול יעזור לו.

ת הסיבות השונות  הטיפולים באזור המקומי היו זהים והתגלו כיעילים, הקלו משמעותית על הכאב ואף למרו

לכל מטופל ותמך בחיזוק הגוף ובסיבות שהביאו אותו  ספציפיתהעלימו אותו. הטיפול המערכתי התומך הותאם 

 זונה תומכת.מצבים של חסר יין המלצתי על טיפול בצמחים ותב למצב של חוסר איזון ופגיעות.

כניסה לנקודות מפתח באזור הצוואר עם דגש על   נמיקושי, הבסיס הקבוע של הטיפול היה שיאצו לפי מצונאגה,

 .C-6,7, T-3,4,5,6  ועל קו הג'יאג'י גב עליון. כניסה בין חוליות UB-ה מרידיאן

שהמטופל היה מסוגל לקבל תה יעילה מאוד בפיזור הכאב, נעשתה בקצב יותר איטי בהתאם למה ישהי הטוינה

 לחזק את הכליות והטחול .ו לא לעשות רק פיזור, על מנת לשמור על איזון הגוףדאגתי  באותו טיפול.

שמירה מתיחות, ו כי הכאב יחזור במידה והוא לא יתמיד לעשות פעילות גופנית הדגשתי לכל מטופל את הנקודה

 שינה נכונה ואיזון נפשי.  ,הרגלי תזונהעל 

 הטיפול נצפו השינויים הבאים:בהמשך 

 .  הרחבת טווח התנועה על ידי מתיחות. אינו חש כאבוהמטופל אזור העורף והגב עליון שוחררו 

 חש עייפות ומרגיש מלא חיים.המטופל לא 

 

 פעילות גופנית ומתיחות לכל הגוף, תרגילי הרפיה ונשימות. כמו כן המלצתי למטופל לעשות -המלצות למטופל

 הליכה של שעה בבוקר מוקדם. וטציות לצוואר, שכמות וכתפיים.ר מתיחות,
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 ראש לכתף מבלי להרים את הכתף. הטייתראש ימינה ושמאלה או  סיבוב

 יר.וידיים תוך כדי הוצאת או הורדת יר,וידיים מעל הראש תוך כדי הכנסת או הרמת

שניות ולנשום למקום שכואב בזמן  20שאר בכל מתיחה לפחות יחשוב לההדגשתי כי מתיחות לגב תחתון ועליון, 

 המתיחה.

 :הדגשתי את הנקודות הבאות

 .בזמן ישיבה ממושכת לשבת זקוף .1

 .צוואר ישר ולא מצודד  .2

 .מצודד ולא ישר יהיה שהצוואר כך, העיניים גובה מול שיהיה המחשב של המוניטור את לכוון .3

 .למקם את העכבר והמקלדת קרובים ככל האפשר לגוף .4

 .הטלפון ביד, ולא בין הסנטר לכתףת רהחזקת שפופ .5

 .דקות משולחן העבודה ולבצע מתיחות לצוואר 30במהלך היום לקום מדי  .6

לא י דרצוי לא לישון על הבטן כ .למניעת לחצים על הצוואר אורתופדיתבלילה לישון עם תמיכה של כרית  .7

 וית לא טובה לצוואר.וזליצור 
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 סיכום מטופלים

. דומים של כאבי גב עליון, שכמות וצוואר אשר סבלו מסימפטומים מטופלים שלושהטיפלנו בבמהלך העבודה 

 .1-שנה אצל מטופל  30-אצל כל המטופלים מדובר בכאבים כרוניים שנמשכים בין שנה אחת עד לכ

שהתמקד בתלונה העיקרית וכן כלל מידע על כל מערכות הגוף העיקריות כאשר עברו תשאול מפורט המטופלים 

האבחנה  יא הגיע לאבחנה הסינית המדוייקת על ידי ניתוח המידע שנמסר. אצל שלושת המטופליםהמטרה ה

 הסינית המרכזית הייתה סטגנציית צ'י הכבד.

דקות. המרווחים בין הטיפולים נעו בין שבוע  55-50של עשרה טיפולים, משך כל טיפול היה  העבר סידר כל מטופל

  חודשים. 4-3ין לשבועיים וכל סדרת טיפולים נמשכה ב

שיאצו, קיו שיאצו, עיסויי  -שנות לימוד של מקצועות המגע למדנו והתנסינו במגוון שיטות טיפול 3-במהלך כ

. שיאצו וטווינה הן השיטות העיקריות בהם נעשה שימוש על כל המטופלים שכן הן יעילות ביותר תאילנדי וטווינה

צ'י הכבד והסדרת זרימת צ'י ודם. כמו כן נעשה שימוש בנקודות לחיצה שונות על מרידיאן  לפיזור סטגנציית

 נוספים על פי האבחנה הייחודית לכל מטופל. יםומרידיאניהכבד )אצל כל המטופלים(, 

כל המטופלים דיווחו על כאבים ו/או חוסר נוחות באזור הגב העליון, שכמות וצוואר ולכן נעשתה על שלושתם 

 על אזורים אילו. עבודת אמותוטווינה בעיקר כללה  העודף שנוצר מהסטגנציה אשר עבודת פיזור

דיווחו  3-ו 1מטופלים כל המטופלים באה לידי ביטויי השפעתו החזקה של אורח החיים. במהלך הטיפולים אצל 

דיווחו על החמרה בכאבים לאחר ישיבה ממושכת מול  2-ו 1על מתח ועומס כגורמים להחמרת הכאבים. מטופלים 

 מחשב. 

המטופלים קיבלו הנחיות כיצד לארגן את עמדת המחשב בצורה אופטימלית מבחינת גובה המסך ביחס לעיניים, 

ומלץ להם לקום תכופות מהכסא בזמן העבודה ולבצע תרגילים. ומנח הידיים ביחס למקלדת והעכבר. בנוסף ה

 המלצות אילו אמורים להיטיב את מנח הגוף ולהוריד עומס האזורים הכואבים.

בזמן תקופת כלל לא עסקו בפעילות גופנית  3-ו 1. מטופלים חוסר פעילות גופנית אצל כל המטופלים בלט גם הוא

ות הליכות פעמיים בשבוע. כל המטופלים קיבלו עשיא משתדלת לדיווחה שה 2הטיפולים ורק מטופלת מס' 

 .המלצות לעסוק בפעילות גופנית קבועה

היא היחידה שדיווחה על הקלה משמעותית בכאבים לעומת מטופל ו עשתה שינויי באורח החיים 2מטופלת מס' 

. מטופל זה ממשיך בשגרת שדיווח על הקלה רק בשעות הראשונות לאחר הטיפול עד כיומיים לאחר הטיפול 1מס' 

 דיווח בתום הסדרה שהטיפולים לא כל כך עזרו לו. 3יום עמוסה. מטופל מס' 

צ'י הכבד אך הדבר דורש התמדה  יכול להיות יעיל לטיפול בסטגנצייתהשימוש בטווינה ושיאצו נוכחנו לדעת ש

מפגשים על מנת לראות הטבה משמעותית אצל המטופל. כמו כן יש צורך  10-בטיפול וכן המשך הטיפולים מעבר ל

לעתים בשינויים קטנים בהרגלי העבודה כגון התאמת עמדת העבודה מול מחשב, אך גם בשינויים משמעותיים 

 נית.יותר בחיים כגון עיסוק קבוע בפעילות גופ

 ההרגשה הכללית אצל המטופלים בתום כל טיפול הייתה טובה ובד"כ דווח על הקלה מיידית ורגיעה.

חלון נוסף  ים באורח החיים ונראה שהטיפולים פתחודורש גם שינוין המצב הכרוני אצל המטופלים כפי שצוי

 להבנה והפנמה לתהליכים שאולי יקרו בעתיד ויאפשרו ריפויי טוב ומספק יותר.
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 סיכום העבודה

על פי הרפואה הסינית סטגנציית  בעבודה זו בחנו את השפעת טיפולי השיאצו על כאבי גב עליון, שכמות וצוואר.

סקרנו את הגורמים העיקריים לסינדרום זה בראייה סינית אשר  .המרכזי לכאבים אילו סינדרוםצ'י הכבד היא ה

ברפואה הסינית מגוון שיטות טיפול  צ'י( באיבר הכבד. ברוב המקרים קשורים לחוסר איזון )בעיקר סטגציית

 לכאבים אילו כפי שמוזכר בעבודה.

 , חבלה פיזית, ולחץ נפשי.בעיה עצבית הםבראייה מערבית הגורמים העיקריים 

חמורים אף  במקריםוהרפואה המערבית מציעה בעיקר שימוש בתרופות משככות כאב, זריקות סטרואידים 

 ניתוחים פולשניים.

, טיפולהמהטיפולים אשר ביצענו על שלושה מטופלים שונים ראינו את יעילות הטיפול בהשפעתו המיידית לאחר 

 אך רק במקרים מעטים ההקלה השפיעה לטווח ארוך יותר.

 ומיםרסינדה גם במצב המטופל, כלומר כמה שנים הוא נמצא בחוסר האיזון, האם קיימים יהשפעת הטיפול תלו

 איברים אחרים בנוסף על סטגנציית צ'י הכבד.  נוספים וחולשות של

נראה שאורח החיים של המטופל הוא גורם חשוב ואולי אף מרכזי להצלחת הטיפול. שאלות כגון האם הוא 

פרטים נוספים על ? וכן מה מרכיבי התזונה שלומקיים שגרה של פעילות גופנית? האם חי במתח ולחץ מתמידים? 

י ביטויי במהלך סדרת הטיפולים, והמטפל צריך לתת המלצות מקצועיות ולשקף מצב המטופל צריכים לבוא ליד

 למטופל את מצבו.

חוותה שיפור משמעותי יותר  ,בעבודה ראינו שמטופלת אשר קיבלה את המלצות המטפל ואף נקטה בפעולות

 משני המטופלים האחרים.

יש לציין שהטיפולים בוצעו על ידי סטודנטים בעלי ניסיון מועט בשיאצו, ולכן צריך להביא בחשבון את האפשרות 

לדוגמה כוסות רוח הן כלי מצוין לשחרור סטגנצייה  -הטיפולשנעשו טעויות באבחנה או שלא מוצו כל אפשרויות 

סיון או לחוסר ביטחון ייחס זאת לחוסר הנמאזור הגב העליון אך רק במטופל אחד צוין השימוש בהן. ניתן לי

 בשימוש בכוסות הרוח.

טיפולים( על מנת להביא לאיזון אצל  10כמו כן לעתים נדרשים טיפולים לאורך תקופה ארוכה יותר )מאשר 

 המטופל וזאת ההמלצה שניתנה לכל המטופלים בעבודה זו.

שך זמן יחסית ארוך, להכיר אותו, לשאול עבודה זו נתנה לנו כמטפלים את ההזדמנות לעבוד עם מטופל למ

 שאלות, להתייעץ ולהעמיק בידע עם כל טיפול וטיפול בדרך הארוכה והאין סופית להיות מטפלים טובים יותר.
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 ביבליוגרפיה
 

 מכתובת:  2017ליולי  15יצחק בכר, על כאבי גב עליון, נדלה  .1
pain/about-back-clinic.com/upper-https://www.gav 

 מכתובת:  2017ליולי  15ללא כותב, כאבי גב עליון, נדלה  .2
-%D7%92%D7%91-http://www.ilsi.org.il/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99

%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F/ 

 מכתובת 2017ליולי  15גב עליון חזקים, נדלה ללא כותב, כאבי  .3
-%D7%92%D7%91-http://www.painclinics.co.il/%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%99

%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F/ 

מכתובת:  2017יולי ל 15השדרה הצווארי, נדלה  עודד קליינר, הצוואר והכתפיים, בעיות בעמוד .4
https://sites.google.com/site/yogaoded/articles/our_neck 

 
 מכתובת: 2017י ליול 15, נדלה יצחק בכר, על כאבי צוואר .5

pain/about-clinic.com/neck-https://www.gav 

 2017יולי ל 15איך מתמודדים עם זה? נדלה  מה זה אומר? -סטגנציית צ'י כבדמיכל שלזינגר,  .6
 stagnation-qi-http://www.healthyu.co.il/liver  :מכתובת

 
מכתובת:  2017ליולי  18דר' רות גופן, דלקת מפרקים שגרונית, נדלה  .7

gnosis/Pages/rheumatoid_arthritis.aspxhttp://www.clalit.co.il/he/medical/medical_dia 

 
  מכתובת: 2017ליולי  18נדלה דר' שמואל יצחק, דר' נחשון רנד, כאב בצוואר,  .8

1190-http://www.infomed.co.il/article/ 

מכתובת:  2017ליולי  18ללא כותב, דלקת מפרקים באזור הצוואר, נדלה  .9
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  (11) נספח: שיטות טיפול ברפואה סינית

בנקודות דיקור מיוחדות שממוקמות  מצעות מחטים סטריליות חד פעמיותהדיקור נעשה בא -דיקור לצוואר תפוס

 ים ויוצר איזון והרמוניה.מחזק את האיברים הפנימי . הדיקור משפר את זרימת הדם והאנרגיה,המרידיאנייםעל 

  הדיקור יהיה גם בנקודות מקומיות בצוואר וגם בנקודות מרוחקות יותר בידיים וברגליים.

צבר של עלי לענה דחוסים בצורת סיגר שמדליקים אותו ומחממים באמצעות העשן שיוצא ממנו  -טיפול במוקסה

 את האזור הכואב או הפגוע. המוקסה משפרת את זרימת הצ'י והדם ומחממת את האזור הכואב.

ות האגודלים , לוחץ על נקודות בגוף המטופל באמצע  טיפול מגע שנעשה על בגדים, שבו המטפל -טיפול שיאצו

מטרת הטיפול היא להניע צ'י ודם, להגדיל את טווח התנועה של הצוואר ואם יש   כפות הידיים והמרפקים.

הקרנה למקום נוסף נעשה טיפול גם לאורך ההקרנה .שיאצו זה טיפול נעים ומרגיע שעוזר גם בהפגת מתחים 

 ולחץ.

בן בעזרת כלי זה מגרדים בתנועות נמרצות את העור, הטיפול מתבצע ע"י כלי עשוי מקרן של יאק או א -גוואשה

אבים שונים שנוצרים על ידי חסימה של כב עוזרת לטיפול  אדומות. גוואשהגירוי זה של העור יוצר הופעת נקודות 

בדרך . כאבים שונים בשריריםל מתאיםטובה של דם וצ'י.  זרמהולעודד  האזוראנרגיה והמטרה היא להניע את 

יה באזור הגב, צוואר, כתפיים וגפיים. הטיפול גורם לשבירה של כלי דם קטנטנים ומעודד את הגוף כלל הטיפול יה

  .החלמה והתחדשות רקמות של האיזור להצמיח חדשים ובכך מעודד תהליך

העיסוי על גבי  בשמן. תנועתעיסוי האזור ומשיחתו  מתבצעת ע"ישיטת טיפול באמצעות כוסות רוח  -כוסות רוח

דדת את נקבוביות העור להתחיל ולהיפתח ולאנרגיה לנוע ברמת רקמת העור והשרירים. כוסות הרוח הגוף מעו

מוצמדות לגוף על ידי יצירת ואקום פנימי בתוכן. היניקה יוצרת על פני הגוף סימן )שטף דם( המעיד על פגיעה 

גוון מצבים של חולי, ניתן לעשות שימוש בכוסות הרוח במ. בנימי הדם אשר מצויים ברקמת העור ותחתיה

  והעורף.הכתפיים  השכמות, הגבכאבים מקומיים באזור ואמצעי טיפולי זה מהווה מענה במצבים של 

. אם אנו ה אחת עם הטיפול בעזרת כוסות רוחהקזת דם היא שיטת טיפול המוזכרת בדרך כלל בנשימ -הקזת דם

מתוך העור לחלל הכוס מתאפשרת בכך הקלה יותר משמעותית, ובדרך  מסוימתמאפשרים לדם לצאת במידה 

כלל מיידית מכאב המרוכז באותו מקום. השיטה הזו יעילה במיוחד לכאבים באזור העורף, השכמות הכתפיים 

כאבי ובמפרקים שונים. במצבים שונים בהם הכאב אינו מאפשר מגע של שיאצו או הסעת כוס רוח על המקום 

יש מצבים  אקוטיים, ו"צליפת שוט" כתוצאה מתאונה טיפול כזה יכול להביא לריפוי/הקלה במצב.שכמות ועורף 

ללא כוס רוח כמות הדם יכולה להיות טיפות  רוח, בהקזהבהם נעשה שימוש רק במחט מיוחדת להקזה ללא כוס 

 ה יעילה ובמהירות.בודדות. השילוב של כוסות רוח והקזת דם במתן טיפולים מומלץ מאוד על מנת להשיג תוצא

מתמקדת בזרימת  הטווינה תורתהשרירים והגידים,  -משלבת טכניקות עיסוי לרקמות הרכות הטווינה -טווינה

אנרגית הצ'י כבסיס טיפולי, ובעזרת העיסוי פותחת את התעלות לזרימה מאוזנת של אנרגית הצ'י. הלחיצות 

הדיקור. א שהידיים והאצבעות מחליפות את מחטי נעשות באותן נקודות אנרגיה המשמשות באקופונקטורה, אל

המופעלת משלבת טלטולים עדינים, מתיחות והנעה של המפרקים. פעולות אלו גורמות להמרצת  התנועה

עיסוי הרקמות, חיזוק האיברים ולזרימת אנרגית הצ'י, התורמת לאיזון המערכת הגופנית והרגשית של המטופל. 

 כגון כתף קפואה, שרירים תפוסים, כאבי גב אורתופדיותם כרוניים ובעיות הטווינה יעיל ביותר להפגת כאבי

 .וכאבי צוואר שכמות

בקיץ הנקבוביות של העור פתוחות מאוד ורוח וקור הנכנסים לעור גורמים  -חשיפה לקור ורוח -קומפרסים חמים

, לכן יע בהחלמה מהירהלתפיסות ונוקשות שרירים. חשוב לשמור על המקום חם ולאפשר תנועה של דם כדי לסי

 דק לרכך את השרירים או המקום הכואב. 10-לפני כל טיפול ממומלץ לשים כריות חמות על מקום הכאב למשך כ

 


