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 תקציר העבודה

 בעבודה זו בחנו שלושה מקרים של סטודנטיות שתלונתן העיקרית היא סטרס.

 סטרס כשלעצמו לא מוגדר מחלה אלא מצב פיזיולוגי שמחליש ומתיש את מערכות הגוף והופך אותו פגיע,

 זאת עקב שחיקה ועומס המאפיינים את תחילת החיים העצמאיים והלימודים התובעניים.

 

 תוקפנות / התכנסות / שיתוק -סטרס מתבטא אצל כל אחד בצורה שונה 

 ונליות גם במצבים חברתיים רגועים ופשוטים.תגובות לא פרופורצי - תוקפנות

הסתגרות וכניסה כלפי פנים, חוסר התייחסות ותקשורת עם הסביבה, שקיעה עוד ועוד  - התכנסות

 בסיטואציה המלחיצה.

 חוסר יכולת להגיב לסיטואציות מלחיצות ואפילו סיטואציות פשוטות. - שיתוק

 

 ך בעיקר לכבדסטרס בראייה הסינית משוי

נובע מקשיים רגשיים, לחץ ממושך תסכול מהלימודים ומהתקדמות החיים לעיתים ואף  - ית צ׳י הכבדסטגנצי

לא מעט הסטגנציה מוחמרת ״במעגל רשע״ כשהיא מתלווה לחסר בטחול הנגרם בין היתר מתזונה לקויה 

שלרוב מאפיינת את הסטודנטים העובדים וגם מחוסר היכולת לספק את האנרגיה הנדרשת לתפקוד 

 היומיומי התובעני.

עקב השחיקה הרבה של הטחול מהסיטואציה התובענית והבקרה של הכבד על הטחול  - פלישת כבד לטחול

נוצר מצב של הצטברות של לחות דבר הפוגע יותר ומקשה אף יותר על הפעילות של הטחול וזרימת הצ׳י 

 שלו.

 

ם בתחילתם יהיו טיפולים בעיקר היות וסטרס הוא מצב של חסר וסטגנציה המוחמרת מחסר, הטיפולי

מניעים כשהחיזוק בהם חייב גם כן להתבטא במידת מה ובאופן יומיומי בשינוי תזונתי תומך, נמליץ על 

 תרגילים של נשימה עמוקה ותרגילים מניעים.

 

 שנים. 29-ל 21בחלק המעשי השתתפו שלוש סטודנטיות אשר סובלות מסטרס, טווח הגילאים נע בין 

 ה המעשית היא לבחון האם טיפולי שיאצו יקלו ו/או יפתרו את הסטרס והסימנים הנלווים אליו.מטרת העבוד

 כל המטופלות דיווחו על עומס מנטלי מהלימודים והעבודה שיוצר לפרקים גם חולשה פיזית.

מבחינה סינית כל המטופלות אובחנו כסובלות הן ממצב חסר והן ממצב עודף, האבחנות העיקריות שחזרו 

 ל כל המטופלות היו: סטגנציית צ׳י הכבד וחסר צ׳י טחול.אצ

 העיקרון הטיפולי היה הנעה, פיזור וחיזוק.

 

 תוצאות הטיפול: 

בכל המטופלות נצפה שיפור בהתנהלות היומיומית, תחושת הרגיעה והיכולת לתפקד בשגרה, נוסף שיפור 

 היכולת להתרכז וללמוד.
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 תן ואחרים התמעטו או פסקו לגמרי במהלך הטיפולים.גם הסימנים הנלווים של עצירות דלקות ש

לא נעלמה לגמרי אבל בהתנהלות נכונה יכול להיות גורם תורם  הוההוויהתחושה הכללית של הסטרס 

 ומקדם ולא גורם גורע.

 

הוכח כיעיל  -שילוב של טיפול תומך כגון תזונה, תרגילי נשימה תרגילים מניעים ופעילות גופנית מתונה  

 ביותר.
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 מבוא

ָחק )ָעָקה/לחץ( באנגלית:  , "סטרס" הוא מונח מתחום הפיזיולוגיה והפסיכולוגיה המציין תחושת Stressדְּ

( של האדם או החיה, כתוצאה מגירוי Homeostasisמצוקה הנובעת מפגיעה במצב האיזון )הומאוסטזה, 

 חיצוני מוחשי ופיזי או פסיכולוגי.

כגון  -דדות עם גורם הדחק וחוסר הסתגלות התנהגותי, פסיכולוגיבמצב זה עשוי להיווצר קושי בהתמו

כגון פגיעה במערכת העיכול, לחץ דם גבוה ודיכוי המערכת החיסונית.  -תחושת פחד וחרדה, או פיזיולוגי

הגירוי היוצר את הדחק עשוי להתקיים במציאות או אף רק בתודעתו או במחשבתו של אדם, והוא נתפס 

על השלמות הפיזית או הנפשית שלו, ישירות או בעקיפין, דרך איום או סיכון של משאבים כמסוכן או כמאיים 

 ואינטרסים.

להסתכלותנו, לחץ בסטודנטים נפוץ עקב האתגר בשילוב בין לימודים ועבודה. אורח החיים הסטודנטיאלי 

ינפורמציה רבה, הכולל עבודה במשמרות לא סדירות ובלילה. בין המשמרות המתישות קיים כורח לספוג א

 ולהשקיע רבות במבחנים ועבודות שצריך להיות מוכן אליהם בזמן קצוב ומוגדר.

כל אלו לכשעצמם יוצרים עומס רב, ומאחר והשגרה היא דבר נזיל לא מן הנמנע שיצוצו שיבושים נוספים 

ה מה ״כי ז -כמו בעל דירה מלחיץ, שכנים מרעישים, דירה ״מתפוררת״)תנאי מגורים לא אידאלים 

שמאפשר התקציב״(. במצב זה הסטודנט עלול לעבור ממצב לחץ היוצר ערנות ופוריות בעבודה, ללחץ 

 חיצונים או לשחיקה עצמית. םלפתוגניישוחק אשר הופך את הסטודנט לפגיע יותר 

בעבודה זו ננסה להוכיח שלשיאצו יש את היכולת לטפל לא רק בסימנים החיצוניים של הסטרס, אלא גם 

ולחץ הוא מעגל מרושע שמזין את עצמו, השיאצו יכול לתפקד  ןמכיוולהתמודד עם הסטרס בהמשך.  לאפשר

 כגלגל ההצלה במקום לחכות לסוף תקופת הלחץ או לקריסה תחת הלחץ.

 

 מבנה העבודה:

 .סטרס מבחינה מערבית: אטיולוגיה, אפידמיולוגיה, סימפטומים, אבחנה, בדיקות,  1

 אבחנה מבדלת ודרכי טיפול 

 .סטרס לפי הרפואה הסינית: אטיולוגיה, אבחנה מבדלת)סינדרומים( וטיפול.  2

 .הטיפול המעשי בשיאצו: תשאולים וניתוחם, תקציר טיפולים וסיכום. 3
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 רקע מערבי

הגוף  מתח מתייחס בדרך כלל לשני דברים: התפיסה הפסיכולוגית של לחץ מצד אחד, ותגובת - אטיולוגיה

אליו, מצד שני, הכוללת מערכות מרובות, ממטבוליזם לשרירים לזיכרון. באמצעות איתות הורמונלי, תפיסת 

(, שמכינה Fight-or-Flightהסכנה יוצרת מערכת תגובה אוטומטית, הידועה כתגובת ״הלחימה או בריחה״ )

עה חיצונית כמו הופעתו אם תופ -את כל בעלי החיים לעמוד באתגר או לברוח ממנו. אירוע מלחיץ 

הפתאומית של נחש בדרכך או אירוע פנימי כמו פחד לאבד את מקום העבודה שלך כאשר הבוס צועק עליך 

מעורר גל של הורמונים, כולל אדרנלין וקורטיזול, המגיעים דרך הגוף, קצב הלב המהיר, זרימת הדם, גיוס  -

השרירים לפעולה ועוד. בדרך כלל לוקח קצת זמן שומן וסוכר לאנרגיה מהירה, מיקוד תשומת הלב, הכנת 

 לגוף להירגע לאחר תגובת הלחץ הופעלה.

 

הצלת חיים כתגובה ללחץ נועדה לפתור בעיות קצרות טווח, מסכנות חיים, לא קשיים ממושכים כמו פקקי 

נים את תנועה יומיומיים או בעיות בחיי הנישואין. לעוררות ממושכת או חוזרת של תגובת הלחץ, המאפיי

 החיים המודרניים, יכולות להיות השפעות פיזיות ופסיכולוגיות מזיקות, כולל מחלת לב ודיכאון.

 

במהלך העשורים האחרונים, גאות עולה של מחקרים הוכיחה את הערך של עיסוק שוטף בפעילויות 

ובת הלחץ המכווצות את תגובת הלחץ, החל במדיטציה ליוגה ועד לפעילות גופנית מאומצת. מאחר שתג

מתחילה במוח עם תפיסת המתח, חוקרים בודקים כעת מה יכול להיות דרך בסיסית ויעילה ביותר לנטרל 

על ידי שינוי התפיסה של סוגים מסוימים של מצבים, כך שהם לא נראים כמתוחים במקום  -את הלחץ 

כמו תובעני ולא  -גמר  כגון בחינות -הראשון. מחקרים מראים כי לעזור לאנשים לראות חוויות מסוימות 

קשה, מגן עליהם מפני ההשפעות השליליות של מתח תוך מתן ההשפעות החיוביות שלה, במיוחד תשומת 

לב ממוקדת ועיבוד מידע מהיר יותר. שינוי חשיבה הלחץ לא רק ממזער את ההשפעות של מתח, מחקרים 

 (1)מראים, זה משפר את הביצועים ואת הפרודוקטיביות.

 

בטווח ת)מבחינת הרפואה המערבית לחץ הוא לא הבעיה עצמה אלא הגורם לבעיות אחרו - גיהאפידמיולו

הרחוק בעיקר( והוא אצל כולנו תמיד, כלומר מידה מסוימת של לחץ היא דבר נדרש לקיום שלנו כי אילולא 

וב אנחנו אותו הלחץ היינו שאננים ולא היה לנו מניע לתפקוד, לקיצון השני השפעה שלילית גם כן בה לר

ניפגש המתח והלחץ בין אם משתק או מבריח, לדוגמא: סטודנט שלא מרגיש בכלל לחץ מבחינת הצורך 

ללמוד ולהגיע להישגים לא ישקיע מאמץ בלמידה תרגול ובהכנת עבודות דבר שידרדר את הישגיו, לעומת 

שאלון אמריקאי והוא  זאת ההיפוך הוא סטודנט שגובל בהתמוטטות עצבים בכל פעם שרק מזכירים בוחן עם

מרוב אי שקט, מקרה  םלהירדלא עוזב את ספרי הלימוד עד הרגע שהוא הולך לישון בהנחה ובכלל מצליח 

 נוסף של קיצון זה הוא התלמיד שפשוט פורש כי הוא חושב שלא יוכל לעמוד במעמסה שנדרשת ממנו.

 את הסימפטומים ניתן לחלק לארבע קטגוריות שונות)יכולות להופיע יחד או בנפרד(: - סימפטומים

עומס מחשבתי, מחשבות תזזיתיות ומבולבלות שמקשות על ריכוז,  – בעולם המחשבותא.  

מחשבות חרדתיות ותסריטים לא נעימים ומפחידים, מחשבות מוזרות שמשרות תחושת אי נוחות וחוסר 
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מחשבות אובססיביות על נושאים שונים והתעסקות אובססיבית במחשבות על העבר או  בהירות כמו בחלום,

 העתיד, מחשבות מקוטעות או מעורפלות ומחשבות בעלות אופי "מטריד", "מקומם", "מזעזע" או "מציק".

תחושות של לחץ, חרדה, מועקה, בדידות, זעם, תסכול, חוסר אונים, אשמה,  –בעולם הרגשות ב.  

 , ריקנות, חוסר משמעות, עצבות, דכאון, אי שקט.חוסר ערך

נשימה קצרה, מכווצת, מאומצת או נוקשה, נשימה שטחית )לא מגיעה עד הבטן(  –בעולם הגופני ג.  

בגוף כמו בכתפיים, בפנים, במצח, בלסתות, בעורף,  נויםישועומס באזור הסרעפת, מתח קבוע באזורים 

, תחושות של עייפות וחוסר מוטיבציה, בעיות שונות במערכת העיכול באגן, בבטן ובחזה, כאבי ראש כרוניים

 שלשולים, עצירות, נפיחות בבטן, צרבת ועוד. –

חוסר סבלנות, התנהגות אימפולסיבית והפכפכה, נטייה להתמכרויות כמו אכילה  – התנהגותייםד.  

ת לצפייה בסדרות וסרטים, רגשית, הפרעות אכילה שונות, השתוקקות למתוקים, עישון סיגריות, התמכרו

פורנוגרפיה, התמכרות לעבודה ועוד, נטייה להסתגר ולהתבודד, התנהגות תוקפנית, התנהגות כאוטית 

 (2+3וחסר סדר.)

 

להלן רשימה של סימנים שכשלעצמם לא בהכרח מצביעים על סטרס אך כאשר  - אבחנה + אבחנה מבדלת

 הרה:כמות מהם מתקבצים יחד זו צריכה להיות נורת אז

דפיקות לב חזקות גם בזמן שגרה, הזעה או רעידות גם בזמן מנוחה, מתן שתן מוגבר ותכוף עם קושי 

בהתאפקות, כאבים לא מוכרים ומתחלפים, נשירת שיער, תחושת התעלפות, תחושת שריפה בגוף, הרגשת 

של מזון לא לעוס, בחילה בקיבה )"פרפרים בבטן"(, פה יבש ולעיתים קושי בבליעה, אכילה מהירה ובליעה 

התעייפות מהירה ותשישות, שתיית אלכוהול ועישון מוגברים, צורך דחוף בממתקים, עבודה או ספורט עד 

אפיסת כוחות, לחצים בחזה, כאבי ראש, כאבי צוואר וכתפיים, חוסר סבלנות וסובלנות, תחושה שאתם על 

ולא מהנה, אכילה מוגזמת או פחותה  קצה גבול היכולת, אובדן תחושת רעב וצמא, פעילות מינית מועטה

מהצורך, מיקוד ודריכות יתר, שימוש מועט בחוש ההומור, ביטול עצמי והזנחה, ויתור על זמן פנוי ותחביבים, 

התעצבנות ורגזנות מכול עניין, התנתקויות ממעגלים חברתיים והסתגרות, תחושה שהכל חסר טעם, בכי 

קצר חלש, עייפות, חוסר חשק כללי וחוסר אנרגיה, קשיים   ומצבי רוח קשיים, שכחנות וזיכרון טווח

 בהרדמות, שינה מלווה בסיוטים ומחשבות, שינה קלה והתעוררויות.

חלק מסימני הסטרס הרשומים מעלה יכולים להופיע כסימנים למחלות אחרות הקשורות בין היתר 

דם נמוך, אימון אינטנסיבי בחדר לחסר בוויטמינים ומינרלים)חסר תזונתי(, בעיה בהולכה העצבית, לחץ 

כושר, הרגלים התנהגותיים/אופי של אותו אדם, את אלו ניתן לבדוק על ידי ביצוע בדיקת דם, ביקור אצל 

 רופא המשפחה או רופא מומחה.

 

מכיוון וסטרס לא מוגדר כמחלה בפני עצמה אלא כחלק מהתגובה הפיזיולוגית שלנו לסיטואציות  - בדיקות

אין קנה מידה מדויק או מכשירים שיכולים למדוד את החוויה מכיוון וכל אדם יגיב בצורה  הקורות סביבנו

אחרת לאותה סיטואציה, לכן אלא אם האדם החווה את הלחץ )או מכר קרוב( לא יביא לתשומת הלב את 

הסימנים שצוינו מעלה יתכן והלחץ ימשיך כחלק ממרוץ החיים עד אשר יגיע לקריסה בין אם רגשית 

 תמוטטות עצבים( ובין אם פיזית )שבץ או מגבלת תנועה מרוב שרירם תפוסים(.)ה
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 מבחינת הטיפול בסטרס יש מספר אופציות שמתחלקות לתודעתיות ולפיזיות. - דרכי טיפול

 תודעתית )עצמאית( 

א. לנסות ולהתייחס לדברים בצורה קרה וברורה, נטולת רגש במקום התרגשות יתר, לדוגמא: קור  

 הנדרש מחובש המטפל בפצוע של תאונת דרכים.הרוח 

ב. לשים את הסיטואציה על סרגל פרופורציות ולהפחית מערכה על ידי הבנה שיש דברים גרועים  

 יותר שיכולים להיות ובכך להקטין מערך הסיטואציה הנחוות.

אינה ג. הכחשה של קיום הסיטואציה בכלל והימנעות כוללת ממנה, זו הברירה היחידה שלמעשה  

 .תורמת להתקדמות אמתית ופתרון של הסטרס אלא רק צוברת אותו בהיחבא עד לעימות הבלתי נמנע

 פיזית )חיצונית( 

לרוב ההבנה שהסטרס קיים היא בגלל התסמינים הגופניים הנלווים אליו היוצרים מגבלה או אי  

ה כשיצירת הרגיעה היא נוחות בתפקודנו היומיומי, האפשרות כאן היא בעצם לעבוד מהגוף אל התודע

עילות גופנית)כושר( היפנוזה פ ,במספר דרכים: נשימה עמוקה, דמיון מודרך, עיסוי, יוגה, טאי צ׳י, צ׳י קונג

מדיטציה ותפילה, למעשה גם שמירת שגרה יומית כבסיס ליום או לשבוע נותנת תחושת יציבות וציפייה 

 למשהו ידוע במקום רנדומליות וחוסר ביטחון.

״כלום״( הריכוז הפיזי -ההתעסקות התודעתית שלנו נמצאת בפעולות הרשומות כאן)או ההתרכזות בכאשר 

שהגוף משקיע עובר גם הוא אליהן ובכך מצמצם את התחושות הפיזיות הנלוות לסטרס ומשם מצמצם את 

 הסטרס עצמו.
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 רקע מבחינת הרפואה הסינית

 

 - Jing -נשמה או נפש, ו - Shen סוגי צ'י קוטביים:על פי הרפואה הסינית האדם נוצר ממפגש בין שני 

התמצית החומרית שנוצרת במפגש בין ביצית וזרע. לשני האספקטים הללו יש השפעה הדדית על גופו, 

נפשו ודעתו של האדם, ומכאן שפגיעה באחד מהם תוביל, ללא טיפול, בפגיעה באספקט האחר. "בני אנוש 

  (4.1)(. איחוד צ'י השמיים והארץ מכונה ישות אנושית".Jing)( והארץ Shenמקורם בצ'י השמיים )

ההבנה הפילוסופית הזאת הובילה לפיתוח שיטת טיפול הוליסטית, המבחינה במעברים של פתולוגיות      

מהרובד הרגשי לפיזי ולהפך, ומטפלת בגוף ובנפש כמכלול תוך הבנה שסטרס הוא פתוגן פנימי שיכול 

 רובות.לחולל מחלות ובעיות מ

בפרק זה נגדיר סטרס בראיה סינית, נתאר חלק מהמהלכים הפתולוגים שגורמים לסטרס בתקופת      

 לימודים ארוכה ונפרט את דרכי הטיפול שהרפואה הסינית מציעה. 

 

 -מהו סטרס בראייה סינית

כהלכה, חיי הרגש "להבטחת זרם הצ'י יש חשיבות רבה מבחינת מצבנו הרגשי. אם תפקודו תקין, הצ'י זורם 

מאושרים. אם התפקוד כשל זרימת הצ׳י מעוכבת, הצ׳י מושבת וגורם לתסכול רגשי, דכאון וכעס מדוכא..." 

(5.1.) 

במצב תקין הכבד מסייע בהנעת הצ'י לכיוון הרצוי )ריאות כלפי מטה וטחול כלפי מעלה( ומאפשר לאברים 

רגשיים )כלומר /םמנטלייל, בשילוב עם לחצים לבצע את תפקידם כהלכה. חסר וחולשה של הריאות והטחו

  מצב עודף( יכולים לגרום לשיבוש בזרימת הצ'י ולהשפיע על תפקודים פיזיים ונפשיים.

 צ'י הכבד. תסטגנציימכאן ניתן להגדיר סטרס כאחד הביטויים הנפשיים של 

טחול והקיבה, בעיקר סטגנציה של צ'י הכבד מתבטאת לכשעצמה ויכולה להשפיע על איברים סמוכים כמו ה

אם אלו מוחלשים כמו במקרה של סטודנטים. מהלך פתולוגי זה נקרא פלישה של הכבד, והוא מתאפיין 

בזרימת צ'י לקויה הפוגעת בתפקודים הפיזיולוגים והנפשיים של האיבר הנפלש. במצבים אלו נראה סימנים 

 זוק.מעורבים של חסר ועודף, לכן ננקוט גישה טיפולית של פיזור וחי

 

 -סטגנציה של צ'י הכבד .1

הכבד הוא האיבר הייני של אלמנט העץ. הוא אחראי בין היתר על זרימת צ'י חלקה לכיוונים שונים, בהתאם 

 לכיוון הפונקציונלי של האיברים, ובכך מסייע בתפקודם. "הכבד כמוהו כגנרל הקובע אסטרטגיה" 

. זרימת םהמרידיאניית מכשולים החוסמים את (. כחלק מתפקיד זה הוא ממונה על הזרמת צ'י והסר4.2)

וגם לתקשורת ואינטראקציה עם הסביבה. פגיעה מהסביבה  םיזיולוגייפהצ'י התקינה קשורה גם לתהליכים 

שלילית עם  האינטראקצייכולה לתקוע את הצ'י, מאידך, צ'י תקוע יכול לגרום לתקשורת לקויה ואפילו 

 הסביבה. 

חץ ממושך, כעס ותסכול. "אם צ'י הכבד ישבות במשך זמן ממושך, הוא יפגע קשיים רגשיים, ל -אטיולוגיה

 (5.2")ןלדיכאובאופן חמור בסיבוב הצ'י, יביא לכעס מתמשך, תחושת עלבון עצורה או 
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(, דכאון, כעס, גלובוס היסטריקוס, קושי 5.3מצבי רוח משתנים, סטרס "הרגשת מתיחות") -סימפטומים 

ונפיחות באפיגסטריום והיפוכונדריום, דיסמנוראה. בעיות עיכול וקשיי נשימה יכולים להופיע  כאב ,בבליעה

 קיימת חולשה מוקדמת של בריאות או הטחול בהתאמה.. כאשר

 צבע תקין או סגלגל, סאב לינגואל גדוש וסגלגל.  -לשון

 מיתרי במיוחד ביד שמאל.  -דופק

 

 -י סטרס )או הביצה והתרנגולת של הסטודנט המותש( . כיצד חסר בטחול מוחמר וגם מחמיר מצב2

הטחול הוא האיבר הייני של אלמנט האדמה. הוא אחראי על טרנספורמציה וטרנספורטציה, כלומר עיבוד 

)צ'י המזון(, ושינוע שלו לריאות לייצור צ'י כללי, וללב לייצור דם. מכאן שהטחול,  Gu Qi -של מזון ושתיה ל

א איבר עיקרי בתהליך ייצור הצ'י והדם וחולשה שלו תשפיע ישירות על משק כמקור הצ'י הנרכש, הו

 (4)האנרגיה הזמינה של האדם.

לחולשת צ'י הטחול, אשר סובל משתיה ומזונות קרים, לא מבושלים,  אטיולוגיהתזונה לקויה היא  -אטיולוגיה

מונה על המרת המזון והעברתו, קשים לעיכול או ליחתיים )שומנים, סוכרים ומוצרי חלב(. "כיון שהטחול מ

התזונה משחקת תפקיד חשוב ביותר בדיסהרמוניה של הטחול. נאמר על הטחול שהוא מעדיף מאכלים 

 (5.4)חמים ויבשים"

האספקט המנטלי של הטחול הוא תהליך הלמידה, שינון והטמעת ידע, בעיקר זה הקשור לתחום       

. משמע, הטחול משפיע על יכולתנו לחשוב, ללמוד, מקצועי או עיסוק. "הטחול משמש משכן למחשבה

לימוד מופרז, עבודה רוחנית וריכוז יתר לתקופות ארוכות מחלישים  להתרכז, למקד את מחשבתנו ולזכור.

  (5.5).את הטחול"

צואה רכה/ שלשולים. חסר תאבון או תאבון מוגבר עם חיבה לפחמימות. חולשת גפיים עד  -סימפטומים 

ות. חולשה ממושכת תגרום להצטברות של לחות, ואז נראה נפיחות ומלאות בבטן אטרופיה. עייפ

 של בלבול, חוסר ריכוז וקושי בשינון.  םימנטליובאפיגסטריום, וכן תסמינים 

 הלשון תהיה חיוורת, רופסת או תפוחה עם סמנ''ש.

 יתכן והדופק יהיה ריק. 

 

ודנט ומייצרים קרקע לא יציבה המתבטאת בחולשת תזונה לקויה ומאמץ מנטלי ממושך אופייניים לחיי הסט

של הטחול, גורמת לירידה  םימנטליצ'י הטחול. שילוב החולשה הפיזית והעייפות עם פגיעה באספקטים ה

בתפוקה של הסטודנט. מאחר וקיים רגולטור חיצוני, קרי מוסד הלימודים, על הסטודנט להמשיך בקצב 

העץ, מחיל עליה בקרת  -. בו בעת, האלמנט המבקר את האדמההלמידה הנדרש עם פחות צ'י זמין מבעבר

יתר בדרישה לייצר יותר תוצאות )ציונים טובים למשל(, עם פחות אנרגיה. מהלך פתולוגי זה נקרא פלישת 

 כבד לטחול.

 

 ב. פלישת כבד לטחול2 .

בעת מצבי דחק ממושכים ותזונה דלה האופייניים לתקופת לימודים ארוכה, הטחול נחלש ויש  - אטיולוגיה

הצטברות של לחות, מה שפוגע בזרימת הצ'י שלו ומחלישה אותו אף יותר. במקביל, זרימת צ'י הכבד 
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משובשת עקב התביעה החיצונית למאמץ יתר, ופוגעת בזרימת צ'י הטחול. זהו מצב משולב של חסר צ'י, 

 צ'י ועודף לחות. תסטגנציי

התסמינים משולבים בין פתולוגית החוסר והעודף. נראה סימנים אופייניים לסטגנציה של צ'י  -סימפטומים 

, בורבוריגמוס, שלשול ובחילה. במקרים IBSהכבד ובראשם, כולל אי שקט וסטרס וכן בעיות עיכול כולל 

ת הכבד לטחול מלווה בפלישה לקיבה, המתבטאת רבים, עקב סמיכותם וחלוקת התפקידים ביניהם, פליש

 צרבות, שיהוקים וגיהוקים, הקאות וחוסר תאבון. -במרידת צ'י הקיבה 

 הלשון והדופק יראו תמונה משולבת, בהתאם לפתולוגיה הדומיננטית. 

 

 דרכי טיפול ברפואה הסינית

נתנו מערבות חוסר צ'י לסטודנטים, שלטע תניויהאופיבעבודה זו בחרנו להתמקד בפתולוגיות סטרס 

במערכת העיכול ותקיעות צ'י של הכבד. עקרון הטיפול במצבים מעורבים ברפואה הסינית הוא לפזר את 

הסטגנציה, כלומר להרגיע ולהפחית סטרס וחרדה, ולחזק את מערכת העיכול בפרט ואת בגוף בכלל. השינוי 

לב האלמנטרי ביותר להתקדמות הטיפול, התזונתי ושיפור אורח החיים ושעות השינה הינו הטיפול המשו

ומטפל גם בעודף וגם בחוסר. בנוסף על המטפל לזהות את הפתולוגיה היותר אקוטית לטיפול הספציפי 

 ולשלב את הפיזור והחיזוק בטיפול המגע באותו הטיפול.

 הרגעה ותמיכה רגשית במטופל תלווה את כל הטיפולים, בין שהם מפזרים או מחזקים. 

 

 'י הכבד, פיזור והנעה של צ'י ודם באמצעות טווינה, גוושה, כוסות רוח בהנעה. עיסוי תאילנדי. ויסות צ

 .Liv-3,13,14. GB-34. Pc-6.LI-4 -נקודות

 חיזוק כללי והרגעה בשיאצו, קיו שיאצו. עבודה על החזה וכשנוצר אמון גם על הבטן.

 Pc-6,8. Ht-8. SP-7. CV-14,15. Kid-4עבודה על כל כף היד.  -נקודות

 חיזוק צ'י הטחול והקיבה בשיאצו ותזונה.

 SP-3,6,15. St-25, 36. CV-4,6,12 -נקודות
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 סיכום העבודה המעשית

 שם מטפלת: אריאלה 

 13.11.17ה: תאריך קבל

 תשאול ועשרה טיפולי שיאצו וטוינה עם שימוש בכוסות הרוח. 

 לעיתים קצת יותר.הטיפולים נערכו בביתי על מזרן שיאצו בערך פעם בשבוע, 

 

 ע.נ , תל אביב. גרה עם בן זוג. גובה ומשקל תקינים.

 לשלשולים בעיקר במצבי דחק.  הינטימעי רגיז, חרדה.  -ת.ע

 שנים עם בן זוגה ואין לה משפחה בארץ. 7חשוב לציין כי היא עלתה לארץ לפני 

  

 רפואית סטוריהיה

 עיכול

כחמש שנים )עד לפני שנתיים(, במהלך השנתיים עברה לתזונה טבעונית עם עלייתה ארצה במשך 

חודשים האחרונים חזרה לאכול מוצרי חלב. כשהייתה  4האחרונות חזרה לאכול ביצים, עוף ובקר. ב

ק''ג(. כיום  7יציאות רכות או שלשול ביום. כתוצאה מכך גם ירדה במשקל )כ 7כ  -טבעונית שלשלה הרבה

ערב(, לרוב אין שלשול והיא גם חזרה למשקל הנוכחי התקין  1רים, צה 1בבוקר,  2יציאות רכות ביום ) 4יש 

בשנה האחרונה. היציאות הן רכות ודביקות, קשות לניגוב. אין התרוקנות מלאה בבקרים. אחרי כל ארוחה 

 יש בורבוריגמוס.

גיל(, צרבות מופיעות כמעט כל יום. אחרי ארוחה תקינה )לא ענקית ומפוצצת, אלא רק קצת יותר גדולה מהר

מזון שומני או מטוגן, יין ואגוזים. לכן היא נמנעת מאלו. מוצרי חלב מטיבים עם תחושת הצרבת. ציינתי 

 בפניה שמדובר בהקלה סימפטומטית בלבד ושבטווח הארוך החלב מחמיר לרוב מצבי צרבת.

ליחה קמה בבוקר רעבה מאוד, ומוצאת את עצמה רעבה כל שעתיים בערך במהלך היום, אולם אינה מצ

)ככה מסתדר לה  22:00לאכול הרבה בלי לחוש בצרבת, לכן הארוחות קטנות יחסית. אוכלת ארוחת ערב ב 

 למצב שינה(. סלהיכנמבחינת רעב ושובע, כמו כן אומרת שהאוכל עוזר 

סובלת מגזים רבים, בעיקר בערב. הגזים מלווים בכבדות ונפיחות, כאבים דוקרים שהופכים תוך כמה דקות 

ם. לרוב לא מתאפקת כי זה לא בריא. ירקות טריים ואוכל קר מחמיר את הגזים. טרם מצאה משהו לעמומי

 שיפחית אותם.

סובלת מדלקת חניכיים כרונית עקב מבנה שיניים צפוף, המתפרצת כל חודשיים למשך שבוע ומטופלת 

 בנוגדי דלקות. למניעה היא מקפידה על פלוס וצחצוח שיניים יסודי.

הפה עם סוכריה או מסטיק ואינה בטוחה אם  ןריענועיקר בבוקר, לאחר מכן מקפידה על טעם מר בפה ב

 הטעם מלווה אותה כל היום.

  

 גניקולוגיה



 

12 

 3הופיעו לפני  ש.פוליציסטיותסובלת משחלות פוליציסטיות וחוסר איזון הורמונלי. יובש מערכתי וגם וגינלי. 

לת ממצבי רוח משתנים וגם גרד וגינלי מהביוץ עד קבלת שנים, לאחר שהפסיקה ליטול גלולות. כמו כן סוב

, מטופלות ע''י נטילת גלולות נגד הריון. כאמור, .פוליציסטיותש-המחזור.  גם אחותה ובת דודתה סובלות מ

שנים. כעת צורכת חומצה פולית דרך קבע. לפני שבוע התחילה טיפול  3ע.נ הפסיקה עם נטילת גלולות לפני 

 בפורמולות צמחים.

יום עם ווסת קצרה ודלילה. בחצי שנה האחרונה המחזור ארוך  42. מחזור ארוך של 13מחזור ראשון בגיל 

 אך סדיר. לפני כן היה נעלם לחודשיים או שלושה לעיתים.

PMS  המלווה באי שקט נפשי, שינויים חדים במצב הרוח, בלבול, סטרס וחרדה, נימולים בכל הגוף ובעיקר

ים ובחודש האחרון גם כאבי מפשעות שמקרינים אל הירכיים והרגליים לאורך מרידיאן ברגליים, כאבים בשדי

Liv. 

 הווסת דלילה, ביום הראשון עם הרבה קרישי דם, לאחר מכן הופך דליל ורדרד עם מעט קרישים.

 הרבה הפרשות שקופות בימי הביוץ, ולבנות ומועטות יותר לאחר הביוץ.

 השתן שקוף והיא שותה הרבה.

  

 ימהנש

 ברונכיטיס בגיל שנתיים עד שלוש. טופלה אצל הומאופת ומאז לא סבלה שוב.

. טופלה באנטי היסטמין יומיומי במשך שנה. מאז לא טופלה 14אטופיק דרמטיטיס מילדות, החמיר בגיל 

בכדורים אלא נמנעת ממעוררי תגובה כמו חומרי ניקוי ותכשיטי מתכת. כשכן מופיעה פריחה היא באזור 

 (.Liv(, ובמפשעות )ממש על GBהבטן והחזה )ממש לאורך  בצדיעם האלרגן וגם המגע 

חודשים עם חברים, מאז סובלת מנזלת קשה ויבשה באף  4לפני פחות מחצי שנה נסעה לשיט של 

ובסינוסים מקסילריים. כשהיא מניעה את האזור תחת לחץ הנזלת היבשה משתחררת בקינוח האף והיא 

 ות.יכולה לנשום יותר בקל

  

 שלד-שריר

שנים האחרונות. בשנה האחרונה נוטה יותר לכאבי גב וברכיים לאחר  7עורף וצוואר תפוס באופן די קבוע ב 

סובלת מכאבי מפשעות ונימול בעיקר  PMSעמידה או מאמץ ממושכים. כפי שצוין בסעיף הגניקולוגי, ב 

 ברגליים.

  

 ראש

לכאבי ראש אך אם יש הם יהיו עמומים. אחרי הוסת יש  הנטיי. אין 18מגיל  2-מרכיבה משקפיים 

סחרחורות קלות במעבר משכיבה לישיבה. מדווחת על יובש כרוני בפה ובגרון מאז הילדות, צמא מוגבר 

 וצורך לשתות גם כשאין צמא כדי להרטיב את הגרון.

  

 שינה
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בלימודים כמו תקופת בבוקר. נרדמת בקלות אלא אם יש לחץ משמעותי  6-7ישנה מחצות הלילה עד 

מבחנים )ואז מחשבות של ביקורת עצמית מלחיצות אותה(. היא זזה הרבה בלילה )בן הזוג אמר לה( אבל 

 אין לה סיוטים. היא זוכרת חוויות חיוביות מהחלומות אך לא את הפרטים.

 

 אופי ומצב רוח

ם בשבוע, פעם נהנתה חשה לחוצה ובאי שקט בגלל העומס של העבודה והלימודים יחד. עובדת פעמיי

ללכת לעבודה אך כעת מרגישה שזה בזבוז של זמן יקר בו היא יכולה להשקיע בלימודים. מצבם הכלכלי 

השתפר מאוד בשנה האחרונה, ועלה רעיון שתפסיק לעבוד לתקופה, אך היא חרדה שאם לא תעבוד הם 

 חוסר אונים.יחזרו למצב הכלכלי הקודם והקשה, וכמו כן שתאבד את עצמאותה ותהיה ב

חשה חרדה אך לרוב שומרת בפנים, נמנעת מהתמודדות עם הרגשות שלה וגם לפתור בעיות מול אנשים 

אחרים כי היא מפחדת לפרוץ את הסכר ולהתחיל לבכות ובכך להביך את עצמה. בשנה האחרונה מתקשה 

ומבקרת את עצמה לקבל החלטות וזקוקה לחיזוקים ואישורים מהסביבה. זאת כי אינה סומכת על עצמה 

הרבה. אולם כאשר כבר החליטה וחוזקה על ידי הסביבה, היא מסוגלת לבצע את ההחלטה ביעילות 

 ואכפתיות רבה.

 ללופים ומחשבות טורדניות שמעוררות בה חרדה ואי שקט. סלהיכננוטה 

היא סובלת מגלובוס היסטריקוס ברגעים בהם אינה מצליחה לבטא את עצמה מרוב חשש מהבכי. על כן 

מעימותים ולשמור בפנים את דעתה. העדר הביטוי העצמי מובא בתקיעות בגרון, מחנק  עלהימנמעדיפה 

ותחושה של בכי תקוע. עם בן זוגה וחברים קרובים היא מרשה לעצמה להתבטא ביותר חופשיות כי אינה 

 חוששת מלבכות לידם.

 

 הרגלים

 העדפה למלוח, מתוק. קור וחורף, שעות הבוקר.

 קולה כל ערב.-ביום. קוקטיל של עראק גריותיס 4-8ה ביום, קפ 3-5

 כדי להתנתק. -כל ערב הטלוויזי

 

 תזונה

פירות במהלך היום. בצהרים ירקות בתנור, סלט, קציצות בשר. בערב  1-3דייסת קוואקר כמעט כל בוקר, 

 לחם, ירקות וגביע קוטג' או טחינה.

 לשון

 סמנ''ש בולטים.כתמתמה וחיוורת, חיפוי דק לבן. דקה עם 

 דופק

. יש תחושה Livמהיר )אבל היא שתתה קפה שעה לפני המדידה(, חלש, מורגש בבירור כמעט ורק בעמדת 

 שאינו אחיד/רוטט/מרצד אך לא הצלחתי לזהות חוסר סדירות מובהק.

 גב
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מעט יותר,  סלהיכנ, במגע ואף בהסתכלות בלבד מורגש גודש, אך במגע יותר ממושך ניתן TW Stגודש ב 

 מהמגע. תינהנהמטופלת 

 בטן

, תחילה המטופלת קפצה מהמגע אך אחרי הרגעה הכניסה Livשאינו מוקל במגע. רגישות ב  SPגודש ב 

 מהמגע. תינהנעמוקה והמטופלת  תהיהי

  

 חסר פנימי. עודף על רקע חסר פנימי. חום.  -העקרונות  8ניתוח לפי 

 ולחות.צ'י, דם, ליחה  -חומרים מעורבים

 SP+St, Liv+GB -איברים

 עליה לארץ ומעבר לטבעונות שנעשה במקביל )השפעה על אלמנט האדמה(. -אטיולוגיה

חסר צ'י הטחול. תקיעות צ'י ודם הכבד על רקע חסר דם הכבד. חום וליחה בקיבה. לחות  -םסינדרומי

 במחמם התחתון.

  

 נעה והרגעת הכבד.חיזוק הטחול וסילוק ליחה לחות. הזנה ה -עקרון טיפולי

  

 ארבעת השערים וששת הפרחים כאסטרטגית טיפול משולב של הנעה, פיזור וחיזוק. -נקודות לטיפול

 Liv3+LI4,. GB-34 -להנעת הכבד ופתיחת סטגנציות

 UB- 17, 18, 20, Liv8, ששת הפרחים SP6,  SP10 -לחיזוק דם

 Pc6 -לבעיות עיכול על רקע אי שקט נפשי

 .St40, SP9 -ותלסילוק ליחה ולח

 שכמות.-כתפיים-מגע מפזר לצוואר תפוס כרונית ועבודה על נקודות רגישות באזור צוואר

  

נחזק את הטחול ונאפשר סילוק יעיל יותר של לחות ע''י שינוי תזונתי מהותי לאוכל יותר חמים ומזין ושקילה 

 מחדש של החזרת מוצרי החלב לתפריט.

הקיבה ע''י הפחתה בצריכת האלכוהול והסיגריות. ייצוב אלמנט הרגעת הכבד יחד עם סילוק החום מ

האדמה ע''י קבלה והכלה של קשיי המטופלת ומרחקה הגדול ממשפחתה. תרגילי יוגה )בעיקר תנוחות 

 עמידה(, תזונה והרגעה.

  

   -תיאור ופירוט הטיפולים

 SP6ר והשכמות. עצירה ב חיזוק. מנח צד קיו שיאצו, עבודה על הצווא -אחרי מחזור 13.11.17 .  1

St36. 

הנעה. אנטריורי תאילנדי מכפות  -לפני מחזור, עדכנה שהיא לא שקטה והגוף שלה כואב 4.12.17 .  2

תפירה ועצירת דם. פוסטריורי רוקינג גב עליון ואגן.  Liv GBהרגלים לאגן, הנעה של האגן. עבודה על 

  .UB40רוטציות עם 
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. הגיעה PMSעדכנה שהטיפול הקודם ממש עזר לה והיא ישנה טוב למרות ה  11.12.17.      3

 פורמניםהנעה עדינה. פוסטריורי  רוקינג עדין מהגב העליון לכיוון האגן, הנעה של האגן.  -במחזור

ה לאגן . טיפול ופתיחת חזה. הנעה עדינPc. +Pc6ואיליה קרסט. אנטריורי רוטציות לזרועות ועבודה על 

 וגב תחתון )טכניקות גב(, סיום בכפות הרגליים.

עדכנה שמאז המחזור היא עייפה אבל לא ישנה כל כך טוב, מרגישה שהלוז שלה לא  22.12.17.      4

פוסטריורי ששת הפרחים, עבודה על סקפולות, גב  -מאפשר לה למלא מצברים. לפני ביוץ. חיזוק והנעה

 Liv Liv3' Liv8' SP10 SP9 נגה ּ ים. אנטריורי מצוופורמנתחתון 

הנעה.  -"לא כזה נורא" בעיקר כובד בגב התחתון וחשק למתוק PMSלפני מחזור עם  5.1.17.      5

. GB+ GB34' ועבודה על GB30ים סקרו איליה. פורמנפוסטריורי רוקינג מגב עליון לתחתון, אגן 

 .LI4יחד עם  Liv +Liv3אנטריורי טיפול בטן, מצונגה 

חיזוק. למדה מלא שעות מול המחשב והגיעה עם כאבי שכמות עזים אז -אחרי מחזור 15.1.17 .  6

 +עשינו טווינה פיזור של אזור הגב העליון והשכמות. כוסות רוח על הגב העליון. פלמינג טמבינג גב עליון

. 10, 9, 6פלמינג+  SPבילטרלי על ששת הפרחים. מנח אנטריורי רוטציות לרגליים, עבודה על  לחיצות

Liv + פלמינגLiv3 מצונגה .St+St36 ,40  .סיום בכפות הרגליים . 

עדכנה שהטיפול הקודם ממש עזר לה לישון, היא הסכימה לעצמה לא לחזור ללמוד  22.1.18.      7

חיזוק. פוסטריורי ריכוך וששת הפרחים  -אחרי הטיפול כדי להרגיע את הגב וזה עזר. אחרי מחזור

. Kid3. המשך רגליים וקרסוליים+UB40ג. כניסה לשכמות. אגן, פורמנים, רוטציות עם בפלמינג וטמבינ

 SP4  Pc6פתיחת צונג   SPבמצונגה. מעבר על  LivּLiv8פוסטריורי 

הנעה. אנטריורי צוואר חזה רום כתף, טיפול בטן מלא, רוטציות לרגליים,  -סביב הביוץ 29.1.18 .  8

. כפות ידיים. Pc+Pc6.  רוטציות לידיים עבודה על St+St40מצונגה . Liv3בתאילנדי + Livעבודה על 

ועבודה  UBפוסטריורי רוקינג מגב עליון לגב התחתון, רוקינג לאגן וכניסה לנקודות רגישות. מעבר על 

 על כפות רגליים.

ות עם ים סקרו אילה. מתיחפורמנפוסטריורי רוקינג מגב עליון והרבה עבודה על אגן  -הנעה 5.2.18 .  9

. אנטריורי רוטציות לרגליים עם יד על הבטן הליכה על הרגליים  GBומעבר על אזור  UB40לחיצה על 

לחיצות על פנים הרגל בתאילנדי. תליה של השוקיים על הברכיים טכניקות גב  SPמהאגן ומטה אזור 

 מתקדמות, נענוע האגן ויישור של הסקרום עם ברכיים כפופות.

הליכת פיל גב עליון ומרפקים. ששת הפרחים. פורמנים ואגן.   -בסוף הווסת, חיזוק 19.2.18.  10

עם יד על  Pc6מצונגה .  Pc. אנטריורי רוטציות זרועות Kid3 ,6רגליים וכפות רגליים וגיד אכילס+ 

, St + St36 ,38 ,39. מצונגה SP+SP6 ,9 ,10הבטן באזור שלו. טיפול חזה. רוטציות רגליים מצונגה 

 . עבודה על כפות הרגלים.40

  

 ד. סיכום טיפול

 פירוט התלונה העיקרית

 סטרס ומעי רגיז, המתבטא במצבי לחץ בצואה רכה ושלשולים.
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 סקירת מערכות

. נרדמת בקלות אך השינה לא שקטה, צורכת PMS-סובלת משחלות פוליציסטיות ותזונה טובה ובריאה. 

ר תפוס כרונית על אף הטיפולים האורתופדים, יובש כרוני בפה ובגרון וצמא באופן יומיומי. צווא הולואלכ

 מוגבר, נטייה לסחרחורות בתום הווסת. 

 

 אבחנה סינית

 חסר צ'י הטחול. 

 תקיעות צ'י ודם הכבד על רקע חסר דם הכבד. 

 חום וליחה בקיבה. 

 לחות במחמם התחתון.

 

 עיקרון טיפולי

 הזנה הנעה והרגעת הכבד.חיזוק הטחול וסילוק ליחה לחות, 

 

 אסטרטגית טיפול

 סילוק ליחה ולחות., חיזוק דם, הנעת הכבד ופתיחת סטגנציות, פול משולב של הנעה, פיזור וחיזוקטי

  שכמות.-כתפיים-מגע מפזר לצוואר תפוס כרונית ועבודה על נקודות רגישות באזור צוואר

הרגעת הכבד יחד עם סילוק החום מהקיבה ע''י , רלוונטיותר מחמם ומזין ונקודות חיזוק הטחול עם מזון יות

  .רלוונטיתהפחתה בצריכת האלכוהול והסיגריות ושימוש בנקודות 

 

 תוצאות הטיפול

שסביבו הוחרפו בעיות העיכול והחרדה, מבחינתה זה היה  PMSהשיפור הכי משמעותי היה בחומרת ה

ממש קריטי כי היא הרגישה לא עצמה בימים האלה, מה שהחמיר את החרדה גם בשאר הימים בחודש. 

כמו כן היא מקפידה יותר על מתיחות לצוואר ולכתפיים ולאחרונה גם פחות נתפסת. מבחינת תזונה חוץ 

על ר ובעיקר לועסת יותר לאט שזה כרגע הדבר שהכי מקל לה מלפני מחזור היא אוכלת יותר מסוד

 הנפיחות.

 

 המלצות להמשך

 להמשיך בשגרת כושר ומתיחות. .1

 להקפיד לאכול לאט וללעוס הרבה. .2
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 שם מטפלת: לוסיאנה

 טווינה על מיטה, עם שימוש במגנטים והמלצות תזונה\שיאצו

 

 04.10.17ב. נ"ש תשאול .

 

 29בת 

 מורה לפילאטיס

 קטנה לאח אמצעי ואחות גדולה, יחסים שלהם טובים וקרובים.אחות 

 בערך, גרה עד הצבא אצל האם. 14אמא ואבא התגרשו כשהייתה בת 

 גדלה ברחובות, יחסים עם אבא בעייתיים אך השתפרו לאחר מות של האם

 המחלה(.חודשים לאחר גילוי  5שנים, התדרדרות מהירה )נפטרה  3אמא נפטרה מסרטן מעיים לפני 

 

 1.64גובה 

 קילו, שיער יחסית יבש וגם פניה)חיוורון מט וסגלגלות( 50מראה רזה דק 

 רווקה גרה עם שותפים בתל אביב.

 לא לוקחת תרופות, רק פרוביוטיקה.

 .18עד  12מגיל  OCDלקחה כילדה תרופות כריטלין ונוגדי דיכאון לטיפול ב

 תרכז וללמוד.בשליטה ומעשנת מריחואנה כדי לה OCDמאז מצב ה

 

 :תלונות עיקריות

כאב כרוני בכתף ימין כתוצאה מדלקת שהתפתחה מפריקת הכתף בילדות, המקרין לצוואר וגורמת  (1

רוח  -לתפיסות כרונית )מתפרץ בארך כל שבועיים מאז כיתה א( הכאב מיטיב בחום ומגע חזק 

 מחמירה.

 מאז שהיא זוכרת את עצמה. אינסומניה עם חרדות וחוסר שקט )סטרס( כרוניים. האינסומניה (2

 

 עיכול

IBS .אובחן לפני שנתיים, התפרץ ישר אחרי מות האם, מתבטא בשלשולים מלווים בכאב במצבי לחץ רגשי 

עפרונות, קצת קשות  -, לפעמים נחשים דקים יציאות ליום בעלי מבנה רך ודביק עם צורה עד שלשול 4כ

נפיחות, ריח חריף \מדי פעם מולווים בגזים ללא כאבי בטןלהוצאה, כפעמיים בבוקר )יותר מוצלחות(, בערב 

 .לאחר אכילת בשר, תחושת הקלה לאחר היציאה, טנזמוס בחודש האחרון

, צרבות בעיקר כששותה אלכוהול ובהתאם לתזונה )צום או אכילה טעם מר בפה מדי פעם, לא שמה לב מתי

 נמנעת מאלכוהול. -מרובה( 

 .ותלאחר אכילה יש מלאות בלי נפיח
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שינויים בתיאבון, שגורמים להרגלים לא קבועים, יכולה לעבור שעות מרובות בצום, לא אוכלת ארוחת בוקר 

, בדרך כלל הארוחות קטנות, בערב היא יותר רעבה ולפעמים עושה בינג׳ של 12:00לפעמים עד שעה 

 חטיפים ו"גונק" מאוחר בערב.

 ת( לאחר כמעט כל ארוחה )מעטה או לא(.אכילה לא סדירה, מרגישה כבדות בטנית )ללא נפיחו

 

 נשימה

 .קוצר בשאיפה במצבי לחץ

 אביב.\פריחה בקפל כף היד ובית השחי מתפרצת יותר בעונות מעבר -דרמטיטיס -אטופיק

צמא תמידי, גלובוס היסטריקוס במצבי לחץ )כשלא  -עור יבש, שיעול יבש בערבים, בא והולך, יובש בגרון 

 עצמה(, צרידות מאז הילדות )פיץ׳ נמוך יחסית(.מצליחה לבטא את 

 

 סקלטלית-מערכת מוסקלו

 כמו בלמידה -כאבים כרוניים בכל גב עליון, בעיקר כשהיא יושבת הרבה שעות  -בעיות צוואר ועורף 

 מגבלות תנועה כרונית בכתף הימין בשל דלקת בילדות.

 אסימפטומטית. -)סחבה דברים כבדים בצבא(  19מגיל  L3\L2בלט דיסק באזור 

 כבר כשנתיים שאין כאבים. -טופלה עם תרגולי פילאטיס והכאבים עברו תוך כמה שנים 

 חודשים וסבלה מנימולים במעבר ממזג אוויר לח לקר ובצקות ברגליים 6בטיול במזרח לפני  תהיהי

 מתרגלת פילאטיס כל יום.

 במצבי לחץ. -לפעמים תחושה של מלאות וכבדות בחזה 

 

  ראש

 ך כלל לא, אבל אם יש כאב ראש הוא בצדדים ונוטע להיות עמום.בדר

 כמה ימים מרגישה טיניטוס באוזן שמאל, חושבת שאולי היא סתומה, לחץ עוזר.

 (.9\8גיל  -בשתי העיניים, עם עדשות תמיד )התדרדרות התחילה בכיתה ג 

 בעיקר בשינוי מנח משכיבה לעמידה. -סחרחורות 

 קרקפת יבשה. -גירודים 

 עייפות בעיניים בסוף היום.

 

 הפרשה ומין 

 .דלקות שתן בחיים 4כרוני,  -תמיד צמאה, גרון יבש ומגרד 

 

 גניקולוגיה 

ימים, עם  3-4ימים, משך הווסת  33, מחזור אחרון בתחילת החודש, משך המחזור 13גיל מחזור ראשון 

 מעט קרישים, דם אדום הופך לבהיר )ורוד( להקראת הסוף.
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בכי, תחושה חוסר יציבות(, תאבון מוגבר, \מצבי רוח משתנים וקיצוניים )התפרצויות כעס PMSסובלת מ

 הגוף לקראת המחזור, יובש בנרתיק, הפרשות ״קוטג׳״ בביוץ. בצדיאבי כ ,שלשולים

 

 שינה

 שעות 6-7-ג'וינטים גדולים בערב, כשהיא לומדת בבית גם מעשנת ג׳וינט אחד, משך השינה כ 2-מעשנת כ

, מתעוררת עייפה כאילו היא לא ישנה בכלל או כאילו היא התעוררה באמצע 08:00עד  02:00-כלל מבדרך 

 השינה.

חוסר שקט, נכנסת למחשבות חרדתיות וכתף ימין מציקה לה, מרגישה חוסר נוחות בגוף  -קושי להירדם 

 ולפעמים פלפיטציות.

 מדי פעם קמה באמצע הלילה לעשות פיפי )שותה הרבה מים(.

ימים(, יש לה  25 - 19קת שיניים וזזה הרבה בשינה, יש לה שיתוקי שינה מהילדות ובא בתקופות )חור

 הם טריגרים. NSAIDSאפיזודה של שיתוקי שינה כל חודש לערך ואלכוהול או כדורים 

 חווייתיים.\חלומות צלולים -חולמת הרבה כמעט כל לילה 

 

 אופי ומצב רוח 

שיעורים פילאטיס לשבוע, בדרך כלל  5היא לא מתקדמת בחיים, מלמדת לחוצה, בסטרס כלכלי, מרגישה ש

המצב רוח יותר טוב בעבודה מאשר בבית, תסכולים באים והולכים סביב זה שאין לה בן זוג קבוע ועדיין גרה 

עם שותפים )למרות שמגדירה את היחסים בינה ובין השותפים כטובים מאוד(, תסכולים וסטרס מגבירים 

 .PMSב

 -( מרגישה גלובוס במצבים של חרדה ולחץ, קשה לה לקבל החלטות OCDאובססיבית ) -דיכאונית קצת 

אך כשמקבלת אין לה בעיות בביצוע, שומרת כעס בפנים ומדי פעם מתפרצת, מאד ביקורתית, בעיקר כלפי 

 ה.מבחוץ מאוד חזק תינראמלאת אנרגיה אופטימיות וחוש הומור,  תינראאחרים אך גם כלפי עצמה, 

 עץ. -טונוס שרירים חזק 

 

 הרגלים 

 נוטה להמליח את האוכל.

הזמן שהיא  11מעדיפה קור לעומת חום )אך לא של מזגן(, אוהבת את כל עונות השנה, את הלילה )

ג'וינטים כל ערב,  2מרגישה הכי מלאת אנרגיה( ,צבע סגול ולבן, אוכלת ארוחת ערב מול הטלוויזיה, מעשנת 

 עמיים בחודש, שותה כוס קפה אחד וחליטות תה במשך היום.שותה אלכוהול פעם פ

 .(" במאנץ'"אכילה של חטיפים וממתקים, כל מני נשנושים )בעיקר כשהיא  - "בינג'ים"מדי פעם יש לה 

 

 לשון 

 , סגלגלה, נקודות אדומות בטיפ ובצדדים, רטובה, דקה.רפויהחיוורת, 

 .חיפוי דק לבן במחמם התחתון

 .לסטגנציה סאב לינגואל מעיד
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 בטן 

 עמוקה SPו  LIטונוס מאוד גבוה בכל הבטן, בלי נפיחות אך כניסה ב 

 Htאי נעימות ב Livרגישות יתר ב

 דופק

 (Kidחוטי, קצר )כמעט שלא היה ב -Luו SPימין 

 גדול ומהיר Livב Htחלש ב

 

 העקרונות: עודף + חוסר, חום 8

 יין וצ׳י\נוזלי הגוף\חומרים: דם

 לב, טחול ומעי הגסאיברים: כבד, 

 LIמרידיאן ה

 סינדרומים:

 כבד פולש לטחול

 חסר יין הכבד

 סטגנציה צ׳י הכבד

 חסר דם בלב

 חסר צ׳י הטחול ומעי הגס

 בכתף הימין LIלחות קרה תקועה בערוץ 

 

 אטיולוגיה:

 חולשת יין הכבד מולדת, טיפוס עץ מובהק.

 העץ פולש. -החלשת האלמנט האדמה אחרי מותה של אמא 

 בשל אבל. Lu-בשל אובדן פתאומי של אדמה ופגיעה ב LI-שה של ההחל

 לחות( לא לגמרי פתורה בכתף הימני.)דלקת 

חימום מערכות ופגיעה ביין, בנוסף סטגנציית צ׳י בשל אינסומניה ועישון מריחואנה בלילה וסטגנציה צ׳י 

 .הכבד בשל חסר בכבד ורגשות

גנציה צ׳י הכבד וייצור דם פגוע מחזור חסר יין וחסר צ׳י בשל סט -חסר דם הלב מזרימת דם פגועה בחזה 

 .הטחול

 

 נקודות וטיפול:

 ודם Qi, SPחיזוק ה

 פתיחת סטגנציה

 Livחיזוק יין 

 Htחיזוק דם ה

 SPפיזור לחות קרה ממרידיאן ה
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 הרגעת נפש

 

Liv3 + LI4 - לפתיחת סטגנציה, Liv8 - חיזוק יין הכבד 

UB20 UB17 UB18 UB15 -  הלבחיזוק דם 

SP6  -  חיזוק אדמה 

SP9 -  פתירת לחות 

LI11 - פיזור חום 

St36 - חיזוק צ׳י ודם 

Ht7 Ht3 - הרגעת הנפש וחיזוק הלב 

SP3 - חיזוק אדמה ופתירת לחות 

SP4 + Pc6 - צונג 

Pc6 + SP4 - יין וואי 

UB23 Kid3 Kid6 - חיזוק כליות ויין 

Pc6 - הרגעת הנפש, פתיחת החזה 

 

 ט הטיפוליםתיאור ופירוג. 

 Livוהנעת ה Stו SPגב עליון וצוואר ,חיזוק  LIפתיחת יאנג צ׳יאו, הנעת  - 11.10.17 - 1טיפול 

 SP6, St36, Kid3 UB62 + SP3נקודות 

התלוננה על כאב כתף ימין חזק, צוואר חצי תפוס בצד ימין. ביום שני של המחזור,  - 18.10.17 - 2טיפול 

. הנעת צ׳י GB21ו SP9בירכיים רגיש וכואב. שימוש במגנטים ב GBשל הכאב חזק בבטן התחתונה. האזור 

. GB34, Liv3+LI4,Kid1,GB20,SP6. שימוש בSP, חיזוק GBו Liv. הנעת SPו LIגב עליון וידיים ערוץ ה

 אחוז במשך הטיפול. 80כאב ותפיסות השתפרו כ

בימים באחרונים מקשה מאד הגיעה עם כאב ראש בילטרלית וכאב כתף מתון.  - 27.10.17 - 3טיפול 

. שימוש Liv, חיזוק Stו Pc SP, חרדתית. פתיחת יין וואי. ג׳יאג׳י על הגב, הנעה בגב עליון, חיזוק םלהירד

 . כאב ראש נעלם כשעה אחרי הטיפול.Pc6 +SP4 SP6 St36 Liv8ב

עליון מתון. סיפרה על לחץ בלימודים, התרגשות וחרדות משל חבר חדש, כאב גב  - 6.11.17 - 4טיפול 

 Pc6, Liv3+LI4, SP6, St36. יין טנג, Livהנעת צ׳י ה Pc Ht SP Stהנעת גב עליון וצוואר, חיזוק 

סבלה מתחושת חוסר יציבות בחיים )גם ממערכת יחסים חדשה(, הייתה אמורה  - 13.11.17 - 5טיפול 

 Livצוואר, טיפול חזה ובטן )אזור לקבל מחזור בעוד שבוע, היו מצבי רוח, פלפיטציות ובכי. הנעת גב העליון ו

  Liv3+LI4 Pc6 CV17 GB20עם  Livו Pcהיו רגישים(. עבודה על  Pcו

סיפרה על מחזור התעכב, כאב שדיים, עצבנות רבה פתיחת צונג, הנעת גב עליון  - 21.11.17 - 6טיפול 

 SP4 +Pc6 GB20בבטן. שימוש ב  St30. עבודה על אזור GBו Pc, LI, Livוצוואר וטיפול בטן. עבודה על  

GB34 Liv3 LI4.המחזור הגיע יום אחרי הטיפול . 

סיפרה על לחץ בלימודים ושלשולים בשבוע האחרון. טיפול לחיזוק דם וצ׳י. הנעת  - 13.12.17 - 7טיפול 

 Liv8ו Ht7, LI4, St36 SP6. שימוש בנקודות Livו Stו LI Ht SPהגב העליון עם ג׳יאגי על הגב. חיזוק ה
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. םלהירדהייתה ביום אחרון של המחזור. סבלה מיובש בגרון, כאב כתף מתון, קושי   - 27.12.17 - 8טיפול 

. SPוחיזוק ה Liv, טיפול חזה וחיזוק הPcו LIרבה עם החבר באותו שבוע. פיזור גב עליון וצוואר, עבודה על 

 CV17ו  LI4 Pc6 SP6 LI8, אמניאן,UB10שימוש ביין טנג, 

, הוא אתוהייתה עם מצב רוח יחסית ירוד בשבוע האחרון. בעיות עם בחור שיוצאת  - 03.01.17  - 9 טיפול

מבלבל אותה והיא לא סומכת עליו. לא מבינה איפה הם עומדים ומפתחת חרדות על זה. פתיחת היין וואי 

יין טנג  Pc6 + SP4 SP6 Liv8 St36. שימוש בSPו St Pc Livעם מגנטים. פיזור גב העליון וצוואר, חיזוק

 GB20ו

באותו שבוע נפרדה מהחבר. ההחלטה הייתה שלה והיא הרגישה שלמה עם זה.  - 10.01.17 -10טיפול 

 Pc6 Liv8 St36. שימוש בStו LI Pc Livכאב כתף עמום. פיזור גב עליון וצוואר. ג׳יאגי, טיפול בטן. חיזוק ה

St25 SP6 Liv3+LI4 

 

 ד. סיכום טיפול

מאז גרה עם האם והיחסים עם אב  14, הורים התגרשו כשהייתה בת 3,קטנה מבין 29פרטים: בת 

חודש מהגילוי(, רווקה וגרה  5שנים הידרדרות מהירה)לאחר  3מורכבים, האם נפטרה מסרטן מעיים לפני 

 אך כיום נוהגת לעשן מריחואנה כמרפא. OCDעם שותפים בת״א, כנערה טופלה בתרופות ב

 . כאב כרוני בכתף ימין.2אינסומניה בשילוב עם חרדות וחוסר שקט כרוני, . 1תלונה עיקרית: 

 

 אבחנה מערבית: לא אובחנה מערבית)בנוגע לסטרס וגם בנוגע לדלקות(.

 

פירוט תלונה עיקרית: האינסומניה נמצאת מאז שזוכרת את עצמה ולא מצליחה לקשר לגורם תורם, הכאב 

לדותה, הכאב מקרים לצוואר וגורם לתפיסות כרונית)יש בכתף ימין התפתח מאז פריקה של הכתף בי

 , מוטב בחום ומגע, מוחמר מרוח.6התפרצויות של הכאב כל כשבועיים מאז הייתה בת 

 

יציאות ביום במבנה רך ודביק עד שלשול  4-מלפני שנתיים מתבטא ב IBSסקירת מערכות: מאובחנת עם 

ר, אוכלת לא מסודר)לרוב ללא ארוחת בוקר עם זאת קשה להוציא, בעלות ריח חזק אם אוכלת בש

(, קוצר בנשימה במצבי לחץ, אטופיק דרמטיטיס בקפלי כף היד ובית 12:00כשהארוחה הראשונה רק ב

השחי בזמן עונות מעבר, כאבי גב עליון בעיקר לאחר שהיה סטטית באותה תנוחה כמו בשיעור בלימודים, 

ג׳וינטים בערב  2-(, מעשנת כ9חילה עם משקפיים בגיל , שמה עדשות מגיל צעיר)התL2-L3 -בלט דיסק ב

( ומתעוררת עייפה, חורקת שיניים, חווה 08:00 -וקמה ב 02:00 -הולכת לישון בשעות מאוחרות)בסביבות

הם טריגר, מרגישה לחוצה ונמצאת  NSAIDSשיתוקי שינה בערך פעם בחודש כאשר אלכוהול או כדורים 

חוסר התקדמות בחיים)זוגיות/העובדה שגרה עם שותפים(, מאוד בסטרס כלכלי, נמצאת בתחושה של 

 ג׳וינטים ביום. 2ביקורתית כלפי אחרים וכלפי עצמה, נוטה להמליח את האוכל, מעשנת לפחות 

 

 אבחנה סינית: 

 כבד פולש לטחול.
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 חסר יין הכבד.

 סטגנציה צ׳י הכבד.

 חסר דם בלב.

 חסר צ׳י הטחול ומעי הגס.

 בכתף הימין. LIץ לחות קרה תקועה בערו

 

 אסטרטגית טיפול:

 הנעה והרגעה. -שיאצו 

 הנחיות תזונה.

 לעבור לשעות שינה מסודרות יותר.

 

על פיזור העודף ואז קרקוע  התיהיטיפולים בהם ההתמקדות  10דיווח על הטיפולים: נ״ש. טופלה במהלך 

 הרגעה וחיזוק.

כמגמה כללית, בסוף הטיפולים נותרו התלונות נ״ש. לא הרגישה שיפור חד בתלונה העיקרית אלא רק 

 העיקריות.

 בעדיפות ליותר וארוחת ערב קטנה. םצהרייניתנו המלצות תזונה לארוחת בוקר כדבר מחייב, 

 ניתנו המלצות לסידור שעות השינה.

 

  :נצפו השינויים הבאים בעקבות הטיפולים

 .הטיפולים נצפה שיפור בתחושה הפיזית, בהמשך טיפולים הסתמן שיפור בתחושת התפיסות 2לאחר 

 פרידה מחבר, לחץ מלימודים לאירועים חיצוניים: לא נצפה שיפור או חוסן כלשהו רגשית מבחינת תגובה

 וחוסר התרוממות בנושא הזוגי.

 

 : להמשך המלצות

 להמשיך עם שגרת התזונה. .1
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 שם מטפל: גבריאל

 

 שימוש בכוסות רוח. ( ועשרה טיפולי שיאצו וטווינה עם12.3.17תשאול)

 הטיפולים נערכו בבית המטופלת על מזרן שיאצו בערך פעם בשבוע, לעיתים בהפרש של שבועיים

 

 54משקל  170גובה  20ק.ל. רווקה בת 

גרה ברעננה אצל סבה וסבתה, עלתה לארץ מקנדה עם החבר בשביל להתגייס לצה"ל ושירתה שנתיים 

ם אינטנסיביים של לימודי קדם רפואה במכינה )הלימודים עצמם כחובשת בגבול עזה, כיום מתחילה לימודי

 יתקיימו בהונגריה במידה ותצליח לסיים את המכינה(

 

 ת.ע

מרגישה בלחץ תמידי, כל הערה הופכת אותה לדרוכה, כל משהו שמשתנה לה בחיים מכניס אותה  -סטרס 

 ללחץ, יודעת שקשה לה לשחרר.

הצליחו לאבחן את הגורם )בוצעו בדיקות בכל פעם שהייתה דלקת( לא  -בנוסף: דלקות שתן חוזרות 

 אושפזה שלוש פעמים עקב כך בשנתיים האחרונות.

 

בעבר בשני טיפולי דיקור, הפסיקה כי יקר לה )לא הגיעה לשלב  תהיהיטיפולים קודמים ברפואה המשלימה: 

 שבה הרגישה תוצאות(

 

 תרופות:

 האשפוז האחרון היה כחודשיים לפני תחילת הטיפולים -לווריד באשפוז האחרון קיבלה אנטיביוטיקה  -

 יום 10פעמיים ביום ל -גר׳  500כהמשך טיפול קיבלה אנטיביוטיקה  -

 כל יום עד לפני חצי שנה )נפרדה מהחבר שלה כי בגד בה( - Cerazetteגלולות נגד הריון)סרזט( -

 

 יתים ללא ריח בכללפעם ביום )בד״כ בצהריים( לע -יציאות תקינות  -עיכול 

 תזונה לא מסודרת: 

 לרוב משהו חם שהיא מכינה. -כריך שהכינה בערב שלפני, ערב  -לא אוכלת בבוקר, צהריים 

 

 14גיל מחזור ראשון  -גניקולוגיה 

 מחזור אחרון לפני שבועיים, משך שבוע

 סדירות: כל חודש

 בדיקה גניקולוגית אחרונה: לפני חודש

 נים ואמוציונליות יתר במהלך המחזור.מעידה על נטייה לחצ׳קו
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 אוקסיפיטלייםאין מגבלות תנועה, נוטה לתפיסות בצוואר ובגב העליון ולכאבי ראש  -שלד, ראש -שריר

 כשנמצאת בתקופה לחוצה.

 

 שעות 7-6משך השינה: כ  -שינה 

 רציפות השינה: רציפה

 איכות השינה: קמה עייפה 

 00:00-ל 23:00משעה: בין 

 6:00עד שעה: 

מתעוררת בבוקר ללו"ז מסודר של לימודים, קצת קשה לצאת מהמיטה אבל מזיזה את עצמה כי אין 

 ברירה)הלימודים בת"א והיא מתניידת באוטובוסים(.

 

 חיובית שמחה וחברתית. -אופי ומצב רוח 

נוטה לחשוב הרבה לפני שעושה ובונה מגדלים באוויר. בנוסף לא משחררת מחשבות על דברים שלא 

תדרו כמו שהיא תכננה/השתבשו לה ואיך הייתה יכולה לעשות אחרת, נוטה להאשים את עצמה גם הס

 שיודעת שהיא לא האשמה.

 

 הרגלים/ העדפות:

 ין הרגליםא

 אין העדפה לטעם ספציפי

 לשון:

 מנ״ש, אדמדם חיוני, חיפוי לבן דקס

 בטן:

 טונוס אחיד מעט רך-יתר הבטן ב SP-וחסר ב Liv-עודף ב

 

 העקרונות: 8פי ניתוח ל

 פנימי

 עודף וחוסר

 חומרים: צ'י

 איברים: כבד, טחול

 סינדרומים: סטג׳ צ'י כבד, )על רקע( חסר צ׳י טחול

 

 עיקרון טיפולי: פיזור הסטג׳, חיזוק צ׳י טחול

 ע"י הנעה, מתיחות, חיזוק "וקרקוע"

 

 נקודות לטיפול 
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 GB20,21 Liv3+LI4, -להנעת הכבד פתיחת סטגנציות והורדה של המתח 

 SP6,St36 -לחיזוק צ'י 

 

 ג. תיאור ופירוט הטיפולים

הגיעה עם כאבי ראש אוקסיפיטליים ובמצב רגשי מאוד לחוץ ומתוח בגלל הפרידה,  - 18.3.17 .1

טיפול מניע בעיקר בגב עליון רגליים וידיים, כבר בסוף הטיפול הרגישה הקלה, הערה: כששהיתי 

 מים והחוותה על מסלול המרידיאן )בהתאמה(.אמרה שמרגישה זר GB20,Liv3בנקודות 

אמרה שכאבי הראש חלפו בלילה שלאחר הטיפול, עדיין מרגישה מתח בגלל הפרדה  - 22.3.17 .2

 .מהחבר וכמות הלימודים במכינה, טיפול אנטריורי ופוסטריורי בדגש מחזק ומקרקע כולל טיפול חזה

האחרון)אומרת שציפתה לזה בגלל שהפסיקה הופיעו הרבה חצ׳קונים בגב מאז הטיפול  - 25.3.17 .3

עם הגלולות(, נושא הפרידה עדיין מטריד אותה במחשבות כשלא שקועה בלימודים אבל פחות 

 .מאשר בעבר, טיפול מניע בדגש בטן ורגליים

מדווחת שפחות לחוצה ומתוחה מפעמים קודמות, גם השינה הפכה סדירה ויותר קל לה  - 1.4.17 .4

 .לפני השינה( טיפול בדגש מחזק כולל טיפול בטן )פחות מהרהרתםלהירד

קרובה שיש לה להעביר באנגלית מול ראש המכינה,  פרזנטציההגיעה מתוחה בגלל  - 15.4.17 .5

 .ובנוסף עולה בה שוב מועקה מהפרידה, טיפול מחזק כולל חזה והנעה של מחמם עליון

אחרים פעורי פיות בסוף  עברה את הפרזנטציה בהצלחה מדהימה)השאירה תלמידים - 29.4.17 .6

הפרזנטציה וציון לשבח מראש המכינה(, עדיין קצת דואגת מהמשך הלימודים כי הציבה רף וציפיות 

״מה עכשיו״)לימודים/עבודה(, -גבוהות ממנה, הטיפול היה השתחררה מהצבא וקצת דואגת מ

 .ימבחינה פיזית אין החמרה אלא שיפור, העניין עכשיו הוא יותר הפיזור המחשבת

התחילה  -מרגישה יותר יציבה ועם תחושה שהדברים זזים נכון, סף הלחץ נמוך  - 13.5.17 .7

 .להתאמן בחד״כ

 .סיגלה לעצמה שגרה של ארוחות ואימונים -ללא שינוי  - 27.5.17 .8

התאמנה חזק מדיי באותו יום והגיעה ״תפוסה״ כולה, הטיפול היה בדגש מניע ומתיחות,  - 10.6.17 .9

רה למצב תקין, בנוסף ציינה ששמה לב שמאז תחילת הטיפולים כבר אין לה צריבה בסוף הטיפול חז

 .במתן שתן

פיזית לא מראה סימני לחץ אבל קצת מוטרדת מלהתקדם לזוגיות אחרת, חברה שלה  - 17.6.17 .10

 מנסה לשדך לה מישהו)העובדה שחושבת על זה לדעתי דווקא טובה(.

 

 ד. סיכום טיפול

ת במכינה קדם רפואית בינ״ל, את הלימודים התחילה ישר אחרי שירות צבאי , סטודנטי20פרטים: בת 

, עלתה לארץ ללא המשפחה הקרובה בשביל להתגייס יחד עם 3כחובשת קרבית בגבול עזה, בכורה מבין 

 החבר)נפרדה ממנו במהלך השירות הצבאי כי בגד בה(, גרה אצל סבה וסבתה.

 וצמות משתנות( ודלקות שתן חוזרות.תלונה עיקרית: תחושה תמידית של סטרס)בע
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 אבחנה מערבית: לא אובחנה מערבית)בנוגע לסטרס וגם בנוגע לדלקות(.

 

פירוט תלונה עיקרית: תחושה תמידית של לחץ, בין הגורמים המעוררים: שינויים בשגרת היומיום, לימודים 

ואציות שמכניסות אותה אינטנסיביים, מרחק מהמשפחה)גרים בקנדה(, נטייה לחזור ולחשוב על הסיט

 לסטרס ולא על הפתרון שלהן.

 

, יציאות תקינות)פעם ביום(, אוקסיפיטלייםסקירת מערכות: נטייה לתפיסות בצוואר, בגב העליון וכאבי ראש 

שעות  6-7תזונה לא מסודרת)לא אוכלת בוקר, צהריים דל, ערב ארוחה גדולה(, מחזור סדיר, ישנה כ 

, נטייה לחשיבה במעגלים על איך הייתה יכולה לעשות יותר טוב ולהלקות את רציפות אבל מתעוררת עייפה

 עצמה על זה במקום לצמוח מהסיטואציה, אין הרגלים.

 

 אבחנה סינית: 

 סטגנציית צ׳י הכבד.

 חסר צ׳י טחול.

 

 אסטרטגית טיפול:

 הנעה והרגעה. -שיאצו 

 הנחיות תזונה.

 הכנסת פעילות כושר מניעה לשגרת היום.

 

על פיזור העודף ואז קרקוע  התיהיטיפולים בהם ההתמקדות  10דיווח על הטיפולים: ק. טופלה במהלך 

 הרגעה וחיזוק, נוסף על כך כל טיפול התחיל בדיבור על השבוע שהיה מבחינת תחושותיה ומצבה הנפשי.

״מרגישה זרמים״ -ק. הרגישה את השיפור דיי מהר וגם תו״כ חלק מהטיפולים החוותה על מסלול מרידיאן ש

 לאורכו בגלל לחיצה עליו, דברים שעודדו אותה להקשיב להמלצות.

 בעדיפות ליותר וארוחת ערב קטנה. יםצהריניתנו הנחיות תזונה לארוחת בוקר כדבר מחייב, 

 

  נצפו השינויים הבאים:לאחר עשרת הטיפולים 

 כאבי הראש ולאחר מכם חלפו לגמרי.בהתחלה הקלה ב .1

 )ללא הרהורים לפני שינה(.םלהירדמבעבר, קל יותר  פחות תחושת לחץ .2

 רגרסיה של מתיחות בגלל פרזנטציה קרובה מול המנהל של המכינה. .3

 התחילה להתאמן בחד״כ, מרגישה יותר יציבה ותחושה של שליטה וכיוון בחיים. .4

 הצליחה לסגל שגרה של ארוחות ואימונים. .5

 בת שתן מאז תחילת הטיפולים.צרי אחת שלא חוותה אפילו פעם בראייה לאחור אומרת .6

 אין סממנים פיזיים לסטרס ובודקת אפשרות להתקדם לזוגיות אחרת. .7

 המלצות: 

 להמשיך עם שגרת התזונה והכושר. .1

 ליישם שגרה של מדיטציה אישית ״רגע ביום״ כדי לא להיכנס לתוך מעגל של מחשבות מלחיצות. .2
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 סיכום של כל המטופלים

 

שסובלות ממצב סטרס מתמשך עקב הלימודים ושגרת  29 - 21צעירות בנות טיפלנו בשלושה מטופלות 

טיפולים  10היום הלוחצת, לכל מטופלת נערך תשאול ואבחנה לפי הרפואה הסינית וכל מטופלת גם קיבלה 

שנבנו ע״ב הסינדרומים הסיניים שנתקבלו מהתשאול, המפגשים נערכו בבית המטפל או המטופלת אחת 

 הלך כשלושה חודשים.לשבוע שבועיים במ

 

מתוך שלושת התשאולים למדנו שפגיעה באלמנט האדמה בשילוב עם סטגנציה של צ'י הכבד הם הגורמים 

 העיקריים בסטרס. 

בשלושת המקרים ראינו חולשה של הטחול המתבטאת בחוסר תיאבון בבקרים וויתור על ארוחות, תזונה לא 

(. בנוסף קיימת פגיעה באלמנט האדמה, Yiקשיים בריכוז )מספקת, רגישות למזונות, משקל נמוך יחסית, 

בין אם מות הורה או מעבר למדינה זרה. הניתוק מהסביבה התומכת יוצר פגיעה נוספת באלמנט האדמה 

 םיהאופייניומחריף את חולשת הטחול. כמו כן המקרים מציגים נטייה לפיקסציה וקושי לשחרר ולעבד חוויות 

 לאלמנט אדמה לא מאוזן. 

. המאמץ Yi -מאחר ומדובר בסטרס בקרב סטודנטים, ניתן לקשר את חולשת הטחול גם לאספקט המנטלי

המנטלי הכרוך בלימודים, שעות העבודה הקשות והעדר פנאי לאכילה יוצר עומס נוסף על הטחול ומכך 

 לחולשה נוספת בייצור הצ'י והדם.

 

פלישה לטחול. הסטגנציה מתבטאת בתפיסות בשלושת המקרים יש מעורבות של סטגנציה של צ'י הכבד ו

, כאבי מחזור PMS -בצוואר וכתפיים הנשלטים ע''י הכבד, כולן מציגות תופעות של הכבד בהקשר גניקולוגי

 ושחלות פוליציסטיות, ושתיים מהן מציגות רגישות של מערכת העיכול הקשורה למצבי המתח.  

גם לעבוד, ובנוסף כולן הולכות לישון אחרי השעה מאחר ושלושתן לומדות, צריכות לעמוד בדרישות ו

 המומלצת ברפואה הסינית, קיימת החמרה נוספת בסינדרומים של הכבד. 

 

בשלושת המקרים קיים חסר צ'י ודם, המתבטא בהיפרסנסטיביות, חולשה כללית וסחרחורות, כל הגורמים 

 לעיל יוצרים החמרה בחוסרים וגם בסטגנציה על רקע החוסר.

 

המטופלות מציגות סינדרומים של חסרים במערכת העיכול ואלמנט האדמה, וכן סטגנציה של צ'י.  שלושת

הסיניות לסטרס ובין  האטיולוגיותבין  קורלציהשה של הכבד לטחול, מכך שיש שתיים מהן מציגות פלי

 המקרים שהצגנו.
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 סיכום העבודה

 

. שת הסטרס והסימנים הנלווים אצל סטודנטיםאת תחובעבודה זו בחנו האם טיפולי שיאצו יכולים להפחית 

מתבטא ומה הם הטיפולים המוצעים כיום.  הסטרסבהיבט מערבי וסיני, איך  סטרסבדקנו איך מוגדר 

מסתמן שסטרס הוא דבר נפוץ מאוד אצל סטודנטים במידה כלשהי בין אם כמשתק ובין אם כפוגע בתפקוד 

בעיות עיכול, תחושת חוסר מוצא, חוסר לב, הזעה,  . הסימפטומים העיקריים הם רעד, דפיקותהשוטף

לסטרס  תוההתייחסושמתייחסות לסימפטומים הנלווים מתמקד כיום בתרופות המערבי . הטיפול ביטחון

 .עצמו היא מועטה

בין אם כסטגנציה ובין אם כפלישה  עם מעורבות איברים נוספים לכבדבעיקר  מקושר הסטרסבהיבט סיני 

 .בפיזור הכבד וחיזוק האיברים החלשים. טיפולים ברפואה הסינית יתמקדו של הכבד

 הלבהייתה מעורבות של לכבד על סמך האבחנות והטיפולים שביצענו למדנו שבהסתכלות סינית בנוסף 

בחוסר שקט אצל שלושת המטופלות התבטאו  או מצגת חשובה תופעות הפיזיולוגיות לפני בחינההוהטחול, 

 ומתח רב.בבטן 

במידה ניכרת, תרמו לשינה טובה יותר  הסטרס הפיזיאצל שלושת המטופלות טיפולי שיאצו הורידו את רמת 

מתחת לפני נוספים עם זאת לא חלפו כל התלונות אצל כל המטופלות כך שנותרו דברים  ולשיפור בביצועים

 .השטח
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