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 תקציר

עם זאת נדמה שהרפואה המערבית מתייחסת אליה  1שנה. 200-תסמונת העייפות הכרונית מוכרת כבר כ

מעט בחשדנות. סביר להניח כי אותה חשדנות היא פועל יוצא של קושי באבחון, שמות רבים וחסרי אחידות 

 שניתנו לתסמונת, חוסר במחקרים, ויכולת מוגבלת בריפוי של הלוקים בתסמונת. 

נתקלנו במקרים רבים של עייפות אצל במהלך הניסיון הקצר שלנו כמטפלים, בשנתיים האחרונות, 

מטופלים. החלטנו להתמקד בעבודה זאת במטופלים שהתלוננו על עייפות מכרעת, כזאת שנמשכת כבר 

 מספר חודשים, מונעת מהם לחיות באופן מיטבי ומחלחלת באופן הרסני לחיים שלהם. 

פחות, ותסמינים אחרים תסמונת העייפות הכרונית מתאפיינת בתשישות הנמשכת על פני כחצי שנה ל

שאינם חולפים או מוטבים לאחר מנוחה. חלק מהסימפטומים של התסמונת הללו דומים לאלה המופיעים 

 (, אך התסמונות שונות.Fibromyalgiaבדאבת השרירים )פיברומיאלגיה, 

 3אוסטרלים. 250,000-וכ 2בריטים, 200,000-על פי ההערכה לוקים בתסמונת כמיליון אמריקאים, כ

ההערכה היא ששכיחות המחלה  4, לפי המופיע באתר קופת חולים הכללית2012-2009-בישראל, נכון ל

 . 2%ומכלל החולים שמבקרים במרפאה השכיחות היא  0.5%היא של ,  באוכלוסייה

לתסמונת השפעה מקיפה על כל תחומי החיים של הלוקים בה, האישיים, המשפחתיים, המקצועיים, 

הלוקים בתסמונת מתקשים בתפקוד נורמלי, נדרשים לשעות מנוחה מרובות, שלא החברתיים. אנשים 

 בהכרח מקלות או משפרות את מצבם, מוגבלים בפעילויות חברתיות ומתקשים בעול הפרנסה.

מבחינה סינית, אין לתסמונת ביטוי בכתבים, והיא מתארת מצבי עייפות. אותם מצבים המעידים על 

נראה שהחסרים, אצל המטופלים המתוארים בעבודה זאת, הם עמוקים והם  חסר וחולשה אצל המטופלים.

תוצאה של שנים ארוכות שבהן חיו באופן לא מאוזן ועם סינדרומים שהלכו והשתקעו אצלם. לשלושת 

או דכדוך  לדיכאון נטייההמטופלים שלנו חיים עירוניים מתוחים, שמרחפים מעליהם ענני חרדה ומתח, 

, חווה משבר/אתגר 2( חווים משבר / אתגר של אמצע החיים. מטופלת 1+3ופלים שלנו )קיומי. שניים מהמט

 של אמצע שנות העשרים. 

מבחינה סימבולית, מצב של עייפות מתמשכת, הוא מצב בו הגוף והנפש הולכים ומתנמנמים, 

עצמם לטיפול הם הביאו את  -נרדמים, מתרחקים מערות וערנות. המטופלים שהגיעו אלינו עשו מאמץ אדיר 

ח להזיז את עצמם לשום מקום ולקראת כל מטרה. בכך, הם לקחו אחריות על מצבם ובמצב שלא היה להם כ

 והחלו לעזור לעצמם. בעבודה הזאת, היה לנו הכבוד והזכות ללוות אותם בדרכם. 
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 מבוא

תלוננים על עייפות. אנחנו חיים בעולם מעייף, החברים שלנו עייפים, אנחנו מתעייפים, המטופלים שלנו מ

כמעט לכולנו חסרים לפחות כמה שעות שינה, לילה, כמה לילות כדי לקום מחודשי כוחות. נדמה  לתחושתנו

שהעולם המערבי, על הקצב שבו הוא מתנהל, אי הוודאות התעסוקתית, התזונה הקלוקלת, המחשבות 

שהתרחקו מאיזון, מהטבע, מעבודה העודפות, אורח החיים האינטנסיבי ועוד שאר הצרות המאפיינות חיים 

פיזית מבורכת, מאפיינים לא מעט מהאנשים סביבנו. "אלה שלא מצייתים לחוקי היקום מביאים על עצמם 

אסונות ועונשים משמיים", נכתב בספר הרפואה הפנימית של הקיסר הצהוב, חואנג די, דמות מיתולוגית 

ת מציית כיום לחוקי היקום? והאם עייפות כרונית באמ מאתנומי  5שנה. 5000-שלפי המסורת חיה לפני כ

 היא אחד מהאסונות שהבאנו על עצמנו באי ציות לאותם חוקים?

הקצר שלנו כמטפלים, בשנתיים האחרונות, נתקלנו במקרים רבים של עייפות אצל  הניסיוןבמהלך 

ת שנמשכת כבר מטופלים. החלטנו להתמקד בעבודה זאת במטופלים שהתלוננו על עייפות מכרעת, כזא

מספר חודשים, המונעת מהם לחיות באופן מיטבי ומחלחלת באופן הרסני לחיים שלהם. העבודה הזאת היא 

 סדרות טיפולים לאנשים שגם כמה שעות או כמה לילות של שינה, לא יצליחו להועיל להם.  3סיכום 

העייפות הכרונית, המטופלים שלנו, מראש, לא פנו לטיפול מערבי. כשהתחלנו להתעמק בתסמונת 

פתחנו תחילה את "מרק, המדריך הרפואי השלם", אותו ספר אדום עב כרס שהפך לסוג של "תנ"ך" רפואי 

כללי זניח של כמה שורות בודדות שאין בו להציע כל רקע, ידע או הבנה  תיאורמערבי פופולרי. מצאנו 

-ל לידינו אמנם יצא לאור לפני כהספר שהתגלג 6לתסמונת שכמות הלוקים בה עצומה ועולה משנה לשנה.

שנה, אך הוא לוכד בתוכו את תפיסתה של הרפואה המערבית הן בכלל, והן ביחס לתסמונת העייפות  16

הכרונית. כשהעמקנו בבחינת העייפות הכרונית והיחס כלפיה מבחינת הרפואה המערבית, הבנו עד כמה 

 ודאות מבחינת יכולת הטיפול בה.    התסמונת והלוקים בה, סובלים מחוסר יחס, בלבול, ואי ו

אחד הקשיים העיקריים שעולים, ברפואה המערבית, ביחס לתסמונת הוא מורכבות האבחון שלה. 

מהלוקים בתסמונת זאת כלל אינם מאובחנים כך מבחינה מערבית. ברפואה הסינית, המתבססת על  90%7

מוגדרים כ"עייפות כרונית". ההנחה שלנו  כתבים עתיקים, יש התייחסות רבה למצבי עייפות, אך הם אינם

שעייפות כרונית היא תולדה של החיים המודרניים. אם כי אין לנו מספיק מחקרים ומידע לדעת על  הייתה

 מצבים דומים לכך לאורך ההיסטוריה האנושית.

בעבודה שלפנינו נסקור את התסמונת של העייפות הכרונית, על מורכבותה. נסקור את הגישה 

הסינית, נתאר את שלושת המטופלים שלנו ואת הטיפולים בהם טיפלנו בהם. לשמחתנו, טיפולי השיאצו 

ם של הטיבו עימם. הטיפולים כללו המלצות על פעילות גופנית הדרגתית, שינוי תזונתי, התעניינות בשלומ

העברת האחריות מטיפול שיאצו פאסיבי, לשינוי  -המטופלים ואמפטיה רבה למצבם. כמתואר בסיכום 

אקטיבי מבחינתם של המטופלים בתזונה ופעילות גופנית היא אחד ההישגים הגדולים של המטופלים ושל 

 הטיפולים, בנוסף לשיפור והקלה במצבם. 
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 רקע מערבי

 רקע כללי

על פני  הנמשכתתסמונת העייפות הכרונית, המכונה גם תסמונת התשישות הכרונית, מתאפיינת בתשישות 

כחצי שנה לפחות, ותסמינים אחרים שאינם חולפים או מוטבים לאחר מנוחה. חלק מהסימפטומים של 

סמונות (, אך התFibromyalgiaהתסמונת הללו דומים לאלה המופיעים בדאבת השרירים )פיברומיאלגיה, 

 שונות.

לתסמונת השפעה מקיפה על כל תחומי החיים של הלוקים בה, האישיים, המשפחתיים, המקצועיים, 

החברתיים. אנשים הלוקים בתסמונת מתקשים בתפקוד נורמלי, נדרשים לשעות מנוחה מרובות, שלא 

 ה. בהכרח מקלות או משפרות את מצבם, מוגבלים בפעילויות חברתיות ומתקשים בעול הפרנס

תחילת המחלה יכולה להיות הדרגתית או פתאומית. הלוקים בתסמונת סובלים הן מהתסמינים 

של הממסד הרפואי לגבי  9ומייחס אמביוולנטי, לעיתים מתנכר ומזלזל, 8השונים, הן מבורות של הרופאים

 10.התסמונת, ותקפותה

 
 סימפטומים זהים11 לדאבת השרירים לתסמונת העייפות הכרונית12

 וחולשה עייפות ●

 כאב כללי וחולשה ●

 הפרעות שינה ●

 סחרחורות ●

 כאבי ראש ●

 קהות, עקצוצים ●

 ה בזיכרון גרוע, בלבול, עצבנותפגיע ●

 '(ים )נפיחות, שלשולים, עצירות וכובעיות מעי ●

 חרדה / דיכאון ●

 

 ההבדלים בין דאבת השרירים לתסמונת העייפות הכרונית

לבלבל ולהתבלבל בין שתי התסמונות בגלל הסימפטומים הדומים שלהן. שיטות הטיפול בהן גם  13יש נטייה

מציע את האבחנה כי אנשים הלוקים בדאבת  .Foundationrthritis A14הן דומות. ד"ר ג'ון קיפל מאתר 

השרירים יתלוננו בעיקר על כאב, בעוד שהתלונה העיקרית של הלוקים בתסמונת העייפות הכרונית תהיה 

 של עייפות. 

הללו צמחו מתוך תחומים רפואיים שונים. חוקרי דאבת השרירים הם  15המחקרים של שתי התסמונות

קים, בעוד שחוקרי תסמונת עייפות כרונית הם לרוב אימונולוגים בעיקר ראומטולוגים ומומחי דלקות פר

)מומחים בתורת החיסון(. יתכן ובשל כך פיברומיאלגיה נחשבת כהפרעת מערכת השריר בעוד תסמונת 

 עייפות כרונית נקשרת כביטוי לזיהומים ויראליים. 
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צת לעיתים קרובות נכתב כי תסמונת העייפות הכרונית פור 16hronicpaindisorders.comCבאתר 

בעקבות מחלה מידבקת או לאחר ניתוח או טראומה, ואילו דאבת השרירים, עם זאת, מתחילה בדרך כלל 

  .בעקבות טראומה, ופחות בשל מחלה מידבקת

 טרמינולוגיה 

 לתסמונת העייפות הכרונית שמות נוספים:

 מחלת היאפים או שפעת היאפים 

 Myalgic Encephalomyelitis – ובקיצור ME  ,משמעות המונח היא דלקת במוח ובחוט השדרה(

 המערבת גם כאבי שרירים(

 CFIDS – Chronic Fatigue and Imune Disfunction Syndrome  

 CFS – Chronic Fatigue Syndrome  

 Postviral Fatigue Syndrome  

 

 היחס הרפואי לתסמונת

אבחנה, כמו גם על הקושי וחוסר הידע, חוסר ריבוי השמות שניתנו לתסמונת מעיד, גם הוא, על הקושי ב

הוודאות, והעמימות ביחס של הרפואה המערבית כלפי התסמונת. עדות לאופן שבו השמות השונים של 

 התסמונת משפיעים על הטיפול והיחס הטיפולי בה נמצאת בדוגמה הבאה. 

 ME, הן 2015קטובר , שיושם באו10בסיווג המחלות הבינלאומי של ארגון הבריאות העולמי, גרסה 

(. עם זאת, "תסמונת ICD G93.3מקודדות באופן זהה ומסווגות כהפרעות של מערכת העצבים ) CFSוהן 

 17העייפות" מסווגת תחת הפרעות נפשיות והתנהגותיות.

היחס כלפי התסמונת מצד הממסד הרפואי נע בין בלבול וחוסר החלטיות ועד הטלת ספק בקיומה או 

נכתב כי קהילת הבריאות עדיין מטילה  18המרכז האמריקאי הבינלאומי למידע ביוטכנולוגיבחומרתה. באתר 

, דבר העשוי להסביר את מאמצי המחקר המצומצמים של התסמונת ME -ספק בקיום או בחומרת ה

בתחומים שאינם פסיכיאטריה ופסיכולוגיה. בסקירת התסמונת באתר המרכז הבינלאומי האמריקאי למידע 

גי נכתב ששם התסמונת, "העייפות הכרונית" גורם ליחס מזלזל וחשדני מצד הציבור כלפי הלוקים ביוטכנולו

בעולם המערבי לא עייף או רוצה לזכות בהכרה על עייפותו. נכתב גם כי כדי לשנות  מאתנובה, כי הרי מי 

סימפטום את יחס דעת הקהל לתסמונת יש לקרוא לה בשם "דלקת המוח המיאלגית"  שאינו מתאר את ה

שלה, כלומר עייפות, אלא את מקורה, בדיוק כמו שמחלות אחרות נקראות על שם מקורן או על שם החוקר 

שגילה אותן ולא מתארות את הסימפטומים. "אם נעניק למחלה שם בעל צליל רפואי יותר, יהיה אפשר 

פסיכולוגיה חברתית לשנות את האופן שבו אנשים מתייחסים אליה", אמר ד"ר לאונרד ג'ייסון, מרצה ל

 19באוניברסיטת דה פול בשיקגו.

מתברר, שהפקפוק של הממסד הרפואי בתסמונת, גורף ברחבי העולם. כך למשל בכתבה 

הכתבה תיארה מחקרים שנעשו אך עדיין לא הואילו כדי  20שהתפרסמה השנה בגארדיאן האוסטרלי.

 250,000-צריך כדי להוכיח ש שהממסד הרפואי יתייחס לתסמונת ברצינות. בכתבה נשאל "מה עוד

 אוסטרלים לוקים בתסמונת?".
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גורמים למחלה: -אטיולוגיה   

 סטרס פיזי או נפשי.  ●

 , חיידקים, כימיקלים.מווירוסיםהנגרמים  –זיהומים  ●

 רגישות לחומרים כימיים מסוימים.  ●

 חולשת מערכת החיסונית. ●

 דיכאון וחרדה. -סיבות פסיכולוגיות / פסיכיאטריות  ●

 מזונות מעובדים, צריכת פחמימות פשוטות, חוסר במינרלים וויטמינים. -דלה תזונה  ●

 תת פעילות של בלוטת יותר הכליה.  -חוסר איזון הורמונאלי  ●

 חוסר או עודף ברזל.  ●

 המיטוכונדריון הוא תחנות הכוח של התא.  -היחלשות המיטוכונדריה  ●

 נטייה גנטית.  ●

 בידוד חברתי. ●

 שילוב גורמים גנטיים וסביבתיים.  ●

 

בסיכון אוכלוסייה -אפידמיולוגיה   

וחקר קבוצות אתניות ורמות הכנסה מצא כי אוכלוסיות הנמצאות פחות  2006-ב 21מחקר שנעשה בארה"ב

נשים מהלוקים בתסמונת הן נשים, אם כי  60-85%בסיכון הן של אפרו אמריקאים, היספנים וקווקזים. 

 מניחים שכמות הגברים הלוקים בתסמונת אינה מדויקת שכן הם אינם מדווחים עליה. 

 59-40.22גילאי שכיחות המחלה היא בעיקר ב

 250,000-וכ 23בריטים, 200,000-על פי ההערכה לוקים בתסמונת כמיליון אמריקאים, כ

 24אוסטרלים.

ההערכה היא ששכיחות  25, לפי המופיע באתר קופת חולים הכללית2012-2009-בישראל, נכון ל

, 2017-כון ל. נ2%ומכלל החולים שמבקרים במרפאה השכיחות היא  0.5%היא של ,  באוכלוסייההמחלה 

  20-40.26מרבית החולים הם נשים לבנות בגילים 

הוכח כי לאנשים בעלי הפרעות פסיכיאטריות, כמו דיכאון וחרדה, קיים  2008-ב 27במחקר שפורסם

סיכוי גבוה יותר בעתיד להיות מאובחנים בתסמונת התשישות הכרונית, ומכאן אפשר להניח כי לעיתים 

 פשר את התפתחות תסמונת העייפות הכרונית. הפרעות פסיכיאטריות יכולות לא

 

 סימפטומים

 תשישות שלא חולפת לאחר מנוחה. ●

 חולשה. ●

 תחושה הדומה לזו של שפעת. ●

 כאבי ראש. ●

 כאבי שרירים ופרקים. ●

 כושר גופני נמוך. ●

 פגיעה בזיכרון ובריכוז. -בעיות קוגניטיביות  ●

 תסמונת המעי הרגיש. ●

 הרגשת סחרחורת. ●

 אלרגיות. ●
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 או עלייה במשקל.אובדן משקל  ●

 בלוטות לימפה רגישות. ●

 בעיות שינה. ●

 דיכאון, חרדה.  -בעיות נפשיות  ●

 דופק מהיר או לא סדיר )דפיקות לב(. ●

 

 חומרת הסימפטומים, וכמות הסימפטומים, יכולים להשתנות במהלך המחלה. 

 אבחנה

דאות את המחלה. כל אחד מהתסמינים הללו יכול להופיע במגוון מחלות אחרות ולכן קשה לאבחן בוו

( או EBVלעיתים מי שלוקה בתסמונת חלה קודם במחלת הנשיקה, אשר יכולה לנבוע מנגיף אפשטיין בר )

 . CMV-מ

 

 אבחנה מבדלת

האבחנה המבדלת של תסמונת העייפות הכרונית רחבה מאד וכוללת בתוכה שלל תופעות ומחלות בהם 

, גידולים, מחלות לב, הפרעות אנדוקריניות, הפרעות זיהומים, תופעות לוואי של תרופות, השפעת כימיקלים

מטבוליות, מחלות נוירולוגיות או הפרעות חמורות במערכות שונות בגוף. לכן, קביעת הסיבה לתסמונת היא 

 אחד מהאתגרים האבחונים הגדולים ברפואה. 

 

  טיפולים

 בתסמינים בלבד. מאחר שמנגנון התסמונת אינו ברור ומובן, אין לה תרופה והטיפול מתמקד 

 הטיפול מתמקד בהקלה והפחתה של הסימפטומים: 28אין טיפול יעיל לתסמונות,

 

 (.CBTטיפול פסיכולוגי קוגניטיבי או התנהגותי ) ●

 תרופות אנטיביוטיות או אנטי ויראליות, או הורמונליות, או תרופות לטיפול בכאבים. ●

 תמיכה רגשית. ●

גילו כי  2015-תכנית הדרגתית של פעילות גופנית. במחקר שנערך באוניברסיטת אוקספורד ב ●

פעילות גופנית הדרגתית וטיפול קוגניטיבי התנהגותי המעודד חשיבה חיובית, השפיעו לטובה על 

הלוקים בתסמונת. רוב הלוקים בתסמונת חשבו שפעילות גופנית עשויה להזיק להם. )עוד על מעגל 

 ( 12בהמשך העבודה בעמוד  -של הימנעות מפעילות גופנית, והטבה עם קיומה  הקסמים
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 רקע מבחינת הרפואה הסינית

 הרך ביותר בעולם רוכב על הקשה ביותר,"

 חסר היש חודר לתוך חסר החללים,

 לפיכך אני יודע את היתרון שבאין עשיה

יגיעו אליו. את חסר היש אי אפשר למצות, את אין מקום שלא  -הריק, האין, הרך והחלש  -)הערת המתרגם 

 הרך ביותר אי אפשר לשבור. אם נכליל מאלה נבין שיש יתרון לאי עשייה(

 -התורה שבלא מלים, היתרון שבאי עשיה 

 2943ספר הדאו, עמ' …" רק מעטים בעולם הגיעו לאלה.

 

יד לאדם שמשהו לא כלי תקשורת המשמש את הגוף כדי להג 30ברפואה הסינית "המחלה, או הכאב הם

בסדר." אם נהרהר לרגע במחשבה על הציטוט שלעיל, הלקוח מתוך ספר הדאו, נבין שלחסר היש, אותו 

ח והאנרגיה, גם לו יש מקום. ושהוא חלק, כמקובל והאין המאפיין מצבי חולשה, כלומר האין או חוסר הכ

 ביסוד התפיסה הדאואיסטית, מ"הדרך". 

הגישה הסינית, לעומת זאת המערבית, מטפלת באדם ולא בתסמונת או במחלה, כשהמחלה היא 

פעמים רבות ביטוי לדיסהרמוניה בין נפש לגוף וביטוי לאורח חיים לא מאוזן, המחלישים את הגוף. הטיפול 

פעה על מצב הסיני מתייחס לאדם, לאורחות חייו, לתזונתו, להרגליו, לבחירותיו, למחשבותיו. לכל אלה הש

 בריאותו של האדם. 

, טקסט שנכתב בתקופת שושלת סוי, Zhubing Yuanhou Lun -בפרק על "תסמונת העייפות" ב

 31סוגים של סימפטומים 70תועדו כמעט  618עד  581שושלת הקיסרים אשר שלטה בסין בין השנים 

 Zhubing Yuanhou -שתיארו עייפות. המונח "עייפות כרונית" לא הופיע באותם כתבים. הסימפטומים ב

Lun  חולקו לשתי קבוצות: סימפטומים סומטיים וסימפטומים פסיכולוגיים. הסימפטומים הסומטיים )מצוקות

פיחות, כאבי ראש, כאבים גופניות הנובעות מעניינים נפשיים( כללו עייפות, תחושת כבדות, ברכיים קרות, נ

 במפרקים וכאב שרירים. הסימפטומים הפסיכולוגיים כללו דיכאון, חרדה, חוסר שקט. 

 באותו הטקסט נכתב כי הסיבות לכל הסימפטומים שתוארו לעיל, וגרמו למצבי עייפות, נגרמו על ידי:

 חסרים בחמשת האיברים, כלומר בלב, כבד, טחול, ריאות וכליות. ●

 דם, יין ויאנג, הנגרמים על ידי פלישת פתוגן חיצוני., Qiב סרים ח ●

 .פעילות מאומצת פיזית, מינית או נפשית ●

 חשיבה, פחד, כעס, חרדה, שמחה, דאגה, צער. -מצבים רגשיים חריגים של שבעת הרגשות  ●

 .כעס, מתח, תסכול פוגעים בכבד -

 .עודף חשיבה המשפיע על הטחול -

 .והריאותדאגה מחלישה את הטחול, הכליות  -

 .צער פוגע בריאות; התרגשות משפיעה על הלב -

 פחד פוגם בכליות; לחץ רגשי מתמשך פוגע בכליות.   -

 תזונה לקויה.  ●

 

 את הסיבות שלעיל אנו מכירים כמשפיעות על שלל סוגי מחלות. 
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כרפואה מונעת, לעומת הרפואה המערבית הפועלת על פי רוב בדיעבד, כלומר  32הרפואה הסינית נתפסת

רק אחרי הופעת כאב, או אחרי פריצת המחלה. ניתן לדמות את גוף האדם ברפואה הסינית כמשול לגן 

שכדי לתחזק אותו ולשמור עליו יש להשקותו, לטפחו, לעקור ולנכש עשבים שוטים, לתחח ועוד ועוד שלל 

 ות של גנן הקשוב לעונות השנה, למיקרוקוסמוס ולמקרוקוסמוס, ובאופן כללי לקוסמוס. מלאכות עדינ

"במערב, הגוף נתפס יותר כמכונה... שאפשר להחליף או לתקן את חלקיה. התפיסה הזאת של 

הקטנת הגוף לחלקים היא רדוקציוניסטית. אנחנו נוטים לחכות עד שמשהו יתפוצץ, ורק אז נחפש את 

ה את התיקונים הדרושים. זהו אחד ההבדלים המהותיים בין המודלים המזרחיים המכונאי שיעש

והמערביים. במערב, אנו נוטים לקבל טיפול רק לאחר אבחון מחלה, בעוד שברפואה הסינית אנחנו לומדים 

 33לדאוג לעצמנו בכל הרמות כדי שנוכל להישאר בריאים ולכן המחלה לעולם לא תתפתח".

טיפלנו, כמתואר בהמשך העבודה, חיים בעולם מערבי, באורח חיים מערבי שלושת המטופלים בהם 

ותחת תפיסה של הרפואה המערבית. גופם, מחשבתם והתנהלותם הם תולדה של העולם המערבי. הם 

, הם הגיעו אלינו לא למטרת רפואה מונעת, כלומרהגיעו אלינו בדיעבד, אחרי שהבחינו בעייפות מתמשכת. 

תקנת. בחרנו להתמקד, על פי עקרונות הפילוסופיה של הרפואה הסינית, בטיפול כולל אלא לצורך רפואה מ

 בהם עם המלצות לשיפור איכות החיים מבחינת תזונה, פעילות גופנית, ופעילות מנטלית ורגשית. 

 

 אטיולוגיה

 .דקיוירוס או חי -חדירת פתוגן חיצוני  ●

 .טראומה רגשית -רגשות  ●

 .אורח חיים מתוח, אינטנסיבי ולא קשוב לגופנפש ●

 

 דרכי טיפול: הנחיות, טכניקות

 המלצות תזונה

להימנע ממזונות מחלישי צ'י כמו מזונות מעובדים, משומרים, מתועשים, מטוגנים; וכן ממזונות  ●

ליחה, המכילים סוכר לבן, קמח לבן, מוצרי חלב, מיצים ממותקים, מזון שמן ומטוגן, כמו  מייצרי

 שחזרנו ולמדנו בלימודים.

אכילת "מזון שמניע את האנרגיה כלפי מעלה": חריף, מתוק ובעל אנרגיה מחממת או ניטראלית:  ●

שר, גזר, גויאבה, דבש, אורז, אורז מתוק, אננס, אפונה, אפרסק, בוטנים, בזיליקום, ביצה, בטטה, ב

דובדבן, דלעת, הרינג, זרעי חמניות, זרעי שומר, זרעי שומשום שחורים, זרעי שמיר, חמאה, חלב, 

טונה, יין, כבד בקר, כרוב, כרוב סיני, ליקוריץ, לפת, מיורן, נבט חיטה, סוכר חום, עוף, עלי דפנה, 

קוס, קליפות תפוז ואשכולית, שרימפס, ערמונים, פאפאיה, פולי סויה שחורים, קולורבי, קרפיון, קו

 .34שיפון, שעורה, תאנה, תירס, תמרים, תפוח אדמה, תרד

בלי להסיח את הדעת או להתיש את  -המלצה להקדיש לאכילה את המקום והזמן הראוי להם  ●

 35מערכות הגוף מול מסכים או במהלך העבודה.

 פיות של המטופלים. המלצה למזונות מותאמים לאכילה לפי הפתופיזיולוגיות הספצי ●
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 המלצות לפעילות גופנית:

 פעילות מחזקת צ'י: 

המלכותי האוסטרלי לרופאים הציעה הנחיות קליניות לטיפול  'קבוצת עבודה שהתכנסה בחסות הקולג

לבצע   CFSד"ר פול לאם טוען כי התברר שיש לעודד אנשים עם  36בלוקים בתסמונת העייפות הכרונית.

משימות פיזיות ואינטלקטואליות, באופן הדרגתי. במאמר מוזכר מעגל הקסמים שעליו יש לדון עם המטופל. 

באותו מעגל קסמים הימנעות ראשונית מפעילות גופנית עלולה להוביל להימנעות לטווח ארוך מכל פעילות. 

טלות או התקשרויות חברתיות בשלבים המוקדמים של העייפות הכרונית, אנשים רבים עם נוטים לדחות מ

עד שהם מרגישים טוב יותר, ואז לדחוף ולהפעיל את עצמם יתר על המידה בימים טובים כדי לפצות על זמן 

אבוד. המלצתו של ד"ר לאם היא לפעילות מחזקת צ'י כמו טאי צ'י, תחומה בזמן, במפגשים קצרים ומדודים, 

הפנימי בו משתמשים, מתאימים ליכולותיו של  כשאת משך ועוצמת הפעילות, המאמץ הפיזי, והכוח

 המטופל.  

 

  כנית אימונים / פעילות ספורטיבית אישית:ת

כנית פעילות/אימון אישית קבועה לאורך זמן תהמלצה נוספת של ד"ר לאם היא לגבש במשותף עם המטופל 

שמתחילה ברמת פעילות אשר ניתן להשיג ללא החמרה של הסימפטומים. "חשוב להיות מודעים לכך 

, מידת העייפות יכולה להשתנות באופן בלתי צפוי מיום ליום משבוע לשבוע, ולכן  CFSשלאנשים רבים עם 

נית והנפשית שתאפשר תנודות כאלה". היתרון של טאי צ'י, יש לדון במפורש בגמישות ברמת הפעילות הגופ

לפי ד"ר לאם, הוא שבמצב של החמרה בעייפות, אפשר לתרגל את הטאי צ'י בעזרת הדמיון, וגם בכך יש 

 פוטנציאל הטבה במצב המטופל. 

 

 עוצמת העדינות:

ות הכרונית, נכתב ששם לעצמו למטרה למצוא תשובות ללוקים בתסמונות העייפ Health Rising,37באתר 

כי הצ'י קונג הוא התרגול האידיאלי למצבי עייפות כרונית. הצ'י קונג אידיאלי גם בשל יכולתו לשחרר, לעורר 

ולחזק צ'י, וגם בזכות היותו איטי, עדין ואינטגרטיבי כך שגם כמה דקות של תרגול יפחיתו את רמות המתח 

מגלם את הרעיון הטאואיסטי: "אני ביקום. היקום נמצא בגוף ויובילו להרפיה. בנוסף נכתב כי הצ'י קונג 

בתוכי". בזמן מחלה, כלומר במצב של אי נוחות גופנית, נכתב שם, אנחנו נוטים להתנתק מהגוף. "הצ'י קונג 

מזמין אותנו לחבר את הנשימה, הרגשות ותחושות הגוף שלנו. ככל שאנו עם בסיס איתן יותר, כך אנחנו 

מהאדמה, וככל שאנחנו פתוחים ורגועים יותר, כך אנחנו יכולים לקבל את הצ'י הקוסמי  יכולים לקבל צ'י יותר

  38".סביבנו

 

 פתולוגיות

מצבים של עייפות כרונית לא תוארו בכתבים עתיקים של רפואה סינית. יתכן שתסמונת זאת היא תולדה של 

. עם זאת, מטפלים בני זמננו ברפואה סינית מתייחסים לתסמונת כאל מודרנייםחיים מערביים או חיים 



12 

 

הפתולוגיות המאפיינות מצבי עייפות כרונית, למשל מצביע על  Douglas Yi Wang,39תופעה קיימת. ד"ר 

ולא  אקופונקטורהמתאר את תסמיניהן וממליץ על נקודות הדיקור בהן. ההתייחסות שלו היא של 

 לשלב בטיפול צמחים. אקופנסורה, והמלצתו היא

טוען כי היכולת להקל או לפתור את הפתולוגיות הללו תהיה מיטבית אחרי  Douglas Yi Wang ד"ר 

שעשוי להמשך זמן  Kidney deficiency and phlegm obstruction -כשלושה חודשים, למעט הטיפול ב

ד למי שלוקה בתסמונת באופן אקוטי רב יותר. הטיפול בעייפות הכרונית, כך הוא טוען, התגלה כיעיל במיוח

-שלושה ולא יותר. "בדרך כלל, במהלך תהליך הטיפול, הסימפטומים ישתפרו ב  -בפרק זמן של כחודשיים 

 20-30- -חודשיים הבאים יהיה שיפור ב-בחודש וחצי הראשונים. במהלך החודש וחצי 80%-ל  %70

 עלמו. יהאחוזים הנותרים והסימפטומים י

 

 :Douglas Yi Wangייפות כרונית לפי ד"ר פתולוגיות ע

 : Spleen Yang Deficiencyעם חסר יאנג בטחול  Spleen Qi Deficiencyחסר צ'י בטחול  -

עייפות ללא סיבה ברורה הנמשכת לאורך זמן, חוסר מנוחה נפשית, תיאבון ירוד, בטן נפוחה, שלשולים, 

 וחיפוי לבן דק. דופק חלש.גפיים קרות. לשון חיוורת, נפוחה, עם סימני שיניים 

 UB20, UB 6SP, 12 CV, 6 CV , 21נקודות מומלצות: 

 Liver, Spleen, Stomach Disharmonyו/או  Liver Qi Stagnationית צ'י הכבד יסטגנצ -

עייפות גופנית ונפשית, כאבי ראש, דיכאון, אנחות, לחץ בחזה וכאבים בהיפוכונדריום, תסמונת המעי הרגיז, 

 בפה. לשון כהה, עם חיפוי  לבן דק. הדופק הוא דק.טעם מריר 

  25t , S19 t, S14, Liv 3, Liv 4, LI 34, GB 20, GB 8GBנקודות מומלצות:  

 Heart Yin Deficiencyחסר יין בלב   ו/או Heart Blood Deficiency חסר דם בלב -

שינה מופרעת בחלומות, גלי חום, הזעות שינה, נדודי , , שכחהדיסאוריינטציהעייפות, דפיקות לב, עצבנות, 

 לילה, פנים חיוורות. הלשון חיוורת או עם קצה אדום מעט, עם חיפוי לבן דק. דופק חלש, מהיר או מסוחרר.

 UB 15, UBSP1, SP7,  tH6,  tH ,6 17נקודות מומלצות:

  Kidney Qi and Yang Deficiency מצבי חסר בכליות

עייפות, כאב או כאב של הגב התחתון, חולשה בברכיים, תחושה קרה בכל הגוף, שלשול בבוקר, השתנה 

תכופה, קוצר נשימה המחמיר עם תנועה. לגברים תהיה אימפוטנציה; לנשים בעיה במחזור. הלשון מוגדלת 

 וחיפוי לבן דק. הדופק הוא חלש ועמוק. שוליים מסולסליםוחיוורת, עם 

   ,UB GV3,  id, GB 34, K6SP6,  CVRen 4 ,4 23ת: נקודות מומלצו

Phlegm Obstruction and Dampness Retention-  
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, צ 'י שזיף בור, לחזה בחזה, פנים נפוחות ורגליים, ישנוניותליחה חסימת לחות שימור: עייפות, אדישות, 

 עם מעיל לח או שמנוני. דופק חלקלק או מלא. עודף משקל או תחושה כבדה של הגוף. לשון דוסקי

 . CV9,  SP40,  t5, S TW 22 נקודות מומלצות: 

Heat Toxicity-  

עייפות, כאבי גוף, שרירים ומפרקים כואבים, כאב גרון, בלוטות לימפה נפוחות סביב הצוואר, חום קל וגלי 

 ולפעמים מהיר. hreadyTאדומים מעט. הדופק הוא צף או  וקצותיהחום. גוף הלשון 

 21SP, 2, Liv 44 t, S11, LI 4, LI 14 GV נקודות מומלצות:

פתולוגיה נוספת לאלה שהוזכרו  Tom Fungמונה  Vitality 40במגזין הקנדי המקוון  שפרסםבמאמר 

 חסר יין בריאות.  eficiencyDin YLung לעיל:

סימנים כלליים של חסר יין וסימנים ספציפיים של חסר יין בראות  41תסמינים לפתולוגיה של חסר יין בריאות:

כמו יובש, שיעול יבש, כיח דביק קשה להוצאה, שיעול דמי, גרון יבש וכואב וצרידות. חסר יין כללי של הגוף 

מוביל לסימני יובש וחום. כאשר הם מתבטאים בריאות ההשפעה היא על הגרון, דבר המתבטא בשיעול יבש 

ת. אם חסר היין מתפתח לאש תחול פגיעה בכלי דם אשר מובילה לדימום כהמופטיזיס או או בצרידו

 אפיסטקסיס.

  



14 

 

  סיכום העבודה המעשית

 

ם נע טווח הגילאי במסגרת העבודה המעשית טופלו שתי מטופלות ומטופל אחד שסובלים מעייפות כרונית.

 . בתדירות של בין פעם בשבוע לפעם בשבועייםהתבצעו כעשרה טיפולים  ם.שני 48 -וחצי שנים ל 27בין 

 .2018מסגרת הזמן של הטיפולים : ינואר עד יולי 

טכניקות מצונגה בשילוב טווינא,  לפי טכניקות העבודה היו שיאצו על מזרן בכל המנחים, בעיקר שיאצו  

עבדנו עם בנוסף לטיפולי השיאצו  .ושימוש בגוואשה, מגנטים, מוקסה שנעשו בקצב איטי תיאלנדימעיסוי 

ודירבנו אותם לחזור או להתחיל בפעילות גופנית המלצות תזונה על נשימות, נתנו להם שלושת המטופלים 

 .המותאמת לרמת המסוגלות שלהם

 .ובמסגרת הקליניקה בתמורות ת/בית המטופלת, ב/הטיפולים נערכו בבית המטפל מיקום הטיפולים:

 שלושה. -שבועיים במשך כחודשים וחצי -מפגש אחד בשבוע תדירות טיפולים:

 דקות. 50-טיפולים, משך כל טיפול כ 10 עבר סדרה בתכל מטופל  מספר ומשך הטיפולים:

ולים בוצעו בצורה תשאול על פי הרפואה הסינית. הטיפשל ה: בוצע תשאול מקיף וניתוח ת עבודהוטכניק

  ובניית מערכת אמון בין המטופלים למטפלים. חה, תוך הסבר ושיהמגע עומק הדרגתית מבחינת

מעקב , השבוע שחלף אירועיתחושות פיזיות ונפשיות וכן על הטיפולים נפתחו בשיחה קצרה על  .1

 , ובחינת השיפור בהרגשה. המלצות שניתנוה אחר ביצוע

 בטן.או  אבחנת גב ערכנובתחילת הטיפול,  .2

, וכן התלונה סינדרומים שאובחנו בתשאולה עיקרית,התלונה לפי הלפי האבחנה, נעשה טיפול ה .3

 . הספציפית ליום או לזמן הטיפול

 המלצות לשבוע הקרוב.וסיום טיפול, התנתקות,  .4
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1מטופל   

 מודל הטיפולים

. אורך כל טיפול כשעה. 2018סדרת הטיפולים נערכה בבית המטופל בין החודשים פברואר לאפריל  

  הטיפולים כללו שיחה של כעשר דקות על החיים, מצב הנפש, הרוח והגוף. 

 

  לתקציר התשאו

  פונט אחיד לכל העבודה. מטפל: יעקב בליץ

02/04/2018תאריך:   

 פרטים כלליים

 . מתגורר בתל אביב.3 נשוי + 48ג.נ זכר בן 

 ק"ג. 70מ'  משקל:  1.75גובה: 

עובד כעורך וידיאו עצמאי, עבודה הכרוכה בישיבה ממושכת מול מחשב. בגלל התנודות בענף, שרוי בלחץ 

ואי ודאות כלכלית. מרגיש שהוא מגיע לגיל שבו יש עדיפות לצעירים, ושהעבודה שלו בסכנה. הגיע לטיפול 

 ושזה הרגע האחרון "לפני שהוא חוטף מחלה רצינית". כי הרגיש שהוא "שוקע" 

 תלונות עיקריות

עייפות גוברת במהלך היום בחצי השנה האחרונה בשל ירידה תלולה בהכנסה הכלכלית. מתקשה  ●

"להחזיק מעמד" במשך יום שלם בעבודה. הוא הולך כמעט כל יום לישון כמה שעות במשך היום, 

 . דבר שגם מוריד את הכנסתו הכלכלית

 סובל מחרדות, אינסומניה, עייפות, עצירות במשך שנים, וגסטריטיס )דלקות בקיבה(. ●

 תרופות

 שנים אחרונות לאחר ש"נמאס" לו מחוסר השינה והחליט לטפל בעצמו. 5-נוטל כדורי שינה ב

 נוטל תרופות נגד דיכאון וחרדות, תרופות לדלקות בקיבה.

 מערכת עיכול

עצמו". יציאה אחת ביום בשעות הבוקר, לרוב יבש וללא ריח מיוחד אך סובל מעצירות "מאז שזוכר את 

לאחר מאמץ וישיבה ממושכת. מלווה לעיתים בדימום עקב טחורים פנימיים. בסיום אינו מרגיש לעולם מרוקן 

ובערך פעם בשבוע סובל מעצירות במשך  יומיים/שלושה. סובל לעיתים מבורבוריגמוס ובחילות. חש בלחץ 

 ובמלאות בבטן. לאחרונה חש גם בצרבות. וכאבי בטן

 מערכת נשימה

 ללא בעיות מיוחדות. סובל מאלרגיה לאבק ופרחים בעיקר בעונות מעבר המתבטא בכאבי גרון.

 לעיתים מזיע במצבי לחץ.

 

 מערכת מוסקולו סקלטלית
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 הזמן. סובל לעיתים מכיווצי שרירים ברגלים בשעות הלילה. גב עליון ושכמות נוקשים ותפוסים כל

 לעיתים סובל מכאבים בעקבים. יש לו תחושת נימול ברגליים ובכפות הידיים.

 ראש

סובל לעיתים רחוקות מכאבי ראש בעיקר עקב מחסור בשינה. סובל מנסיגת חניכיים. מרכיב משקפיים מגיל 

 5. עדשות מספר 16

 פיץ' גבוה. –סובל מטיניטוס לעיתים רחוקות 

 הפרשות ומין

 מאון וחייב לשתות בעיקר קר, לרוב בלילה.מרגיש לעיתים צי

 סובל מנוקטוריה.

 שינה

(. סובל מאינסומניה. התעוררות פעמיים/שלוש בלילה כולל להשתנה 22:00-05:00שעות בלילה ) -7ישן כ

 שנים. שינה חלשה ולא איכותית. בזמן השינה סובל מחוסר שקט ולעיתים חלומות לא טובים.  20-מזה כ

 אופי ומצב רוח

ב רוח ירוד ברוב הזמן. מאוזן בעזרת כדורים. שומר כעס בפנים ואז מתפרץ, נטייה לבכי )כשללא מצ

 כדורים(.

 נוטה להיעלב בקלות. בעל סף תסכול נמוך, חסר מנוחה וסובל משינויים במצב הרוח.

מתוח  מעיד על עצמו כביקורתי, דיכאוני, אובססיבי, סובל מפחדים וחרדות, רגישות יתר, חוסר החלטיות,

 ולעיתים גם חש בפלפיטציות.

 חרד לבריאותו, מצב וביטחון כלכלי ומצב ביטחוני.

 הרגלים

 מעדיף חורף, קור, שעות יום, צבע כחול, וטעם מתוק. 

 נמנע מלאכול בשר, אוכל חטיפים רבים ולא אוכל בצורה מסודרת. בערב בעיקר "מנשנש שטויות".

 שותה כליטר ביום בעיקר בגלל צימאון אבל גם "כי צריך". 

 סיגריות ביום.  20-מעשן כ

 לשון

 לשון מעט ארוכה ועבה, חיוורת עם מעט חריצים. מתקפלת בקצה.

 אבחנת בטן

 SPורכות באזור  Htנוקשות באזור 

 ניתוח תשאול

העקרונות 8  

 פנימי, חסר, יין, חום.

 חומרים
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דם, צ'י , Shen 

  איברים

Ht, SP/St, Liv  
 

 סינדרומים

 חום בקיבה

 סטגנצית צ'י הכבד

 חסר דם הכבד והלב

 חסר צ'י בטחול

 

 עיקרון טיפולי

 צ'י הכבד סטגנציתסילוק חום מהקיבה. פתיחת 

 חיזוק דם הכבד והלב

 חיזוק צ'י הטחול

 נקודות עיקריות:

 SP6+10, Liv3, UB17+18+20+21, Ht3+7, Chong, St25  
 

 תיעוד טיפולים

 .Liv, SP, Htמסונגה, עם דגש על מרידיאנים   .1

 .Liv, SP, Htמטופל מדווח כי לא חל שינוי ממשי. שוב עבודה מסונגה, עם דגש על מרידיאנים  .2

 מטופל מדווח כי חל שיפור קל וכי ישן מעט טוב יותר. .3

 לחיזוק דם. SP6עבודת קיו, עבודה על ששת הפרחים +  .4

וטיפול  Stמטופל מדווח כי השינה השתפרה פלאים, עדיין סובל מהגסטריטיס. עבודה פיזורית עם דגש על  .5

 סיגריות ביום. משתדל לעמוד בכך. דיברנו על האפשרות לאמץ כלב.  5בטן מניע. החליט לעשן 

נה ויש מטופל מדווח כי ישן טוב יותר ועל כן פחות עייף ביום יום. כמו כן התחיל להקפיד על תזו .6

 שיפור בגסטריטיס. 

, חיזוק מרידיאן הלב. מטופל מדווח כי העייפות פחתה וכי השילוב Livקיו, עם עבודה פיזורית על  .7

 של תזונה וטיפולי השיאצו שיפרו את החיוניות היומיומית שלו.

. מטופל מדווח כי מרגיש טוב, למעט החרדות שעדיין Ht, Liv, SPעבודה על ששת הפרחים,  .8

  קיימות.

ישן טוב  –. מטופל מדווח כמו בטיפול שעבר Liv, SP, St, Htמוקסה על ששת הפרחים, מסונגה,  .9

 יותר, מרגיש פחות עייפות, חרדות עדיין קיימות.

קיו וטיפול בטן. ללא שינוי מטיפול אחרון. החליט להפסיק את סדרת טיפולי השיאצו ולעזור לעצמו  .10

 בעזרת הפחתת העישון והליכה. 
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 סיכום טיפול

 .ג.נ שם המטופל:

 גר בתל אביב עובד כעורך וידאו, עבודה הכרוכה בישיבה ממושכת מול מחשב 48גיל: ם: פרטי

 חולשה ועייפות תמידית. :תלונה עיקרית

 : גסטריטיס, דיכאון/חרדות והפרעות שינה.אבחנה מערבית

: סובל מבעיות שינה ומעייפות כרונית. עייף מאד במהלך היום. חרד כלכלית. בגלל פירוט תלונה עיקרית

 העייפות הולך לנוח כמה שעות בכל יום, דבר שמדרדר את הכנסתו.  

בשעות הערב והלילה, גב ושכמות תפוסים. לעיתים צמא  סובל מעצירות, כיווצי שרירים  :סקירת מערכות

 וריה. למשקה קר בשעות הערב וסובל מנוקט

 מעיד על עצמו כנוטה להיעלב, חרדתי, אימפולסיבי, וחרד ובריאותו.

 .סטגנציית צ'י הכבד חסר דם הכבד והלב חסר צ'י בטחול, חום בקיבה :אבחנה סינית

 :אסטרטגיית טיפול

 סילוק חום מהקיבה. פתיחת סטגנציית צ'י הכבד

 חיזוק דם הכבד והלב

 חיזוק צ'י הטחול

 המלצות תזונה בעיקר להתחיל את היום עם ארוחת בוקר, הקפדה על שעות שינה. 

 טיפולים. 10: המטופל עבר סדרה בת דיווח על הטיפולים

במהלך הטיפולים המטופל דיווח על הקלה בתחושות ובהרגשה פיזית ונפשית יותר טובה, הטיפולים 

 בקליניקה הרגיעו אותו והכניסו לו לחיים קצת שקט.  

 שך הטיפול )עשרה טיפולים( נצפו השינויים הבאים:במ

 הקלה במידת העייפות. 

 הפחית בצורה משמעותית את עישון הסיגריות. 

 המטופל אימץ אורך חיים בריא יותר והחל להקפיד על תזונה בריאה יותר.

 אימץ כלב.

 התחיל לעשות הליכות. 

 .שיפור במצב הרוח

 המלצות:

להיעזר בנטורופת/ית כדי להסדיר ות באופן הדרגתי פעילות גופנית, הומלץ למטופל להתחיל לעש .א

 ולהיטיב את ועם התזונה שלו. 

 הומלץ להפסיק לעשן או להפחית באופן ניכר את כמות הסיגריות ליום.  .ב

עם התקדמות הטיפולים, המטופל חש הקלה במידת העייפות. הפחית בצורה משמעותית את עישון  .ג

בענייני תזונה, הוסיף לתפריט ירקות, הפחית ב"שטויות". סיפר כי אחרי הסיגריות. התחיל להקפיד 
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הטיפול השביעי, אימץ כלב עם משפחתו, והחל ללכת אתו בפארק הירקון מדי ערב. סיפר כי 

 ההליכה עושה לו טוב.
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 2מטופל 

  מודל הטיפולים

 כשעה.  -טופלה במסגרת הקליניקה בתמורות. אורך כל טיפול 

 

התשאול תקציר   

 מטפל: עמית אזולאי

2018יוני,  -מאי תאריך:  

 פרטים כלליים:

 רווקה. 48משקל:  1.57עיסוק: מטפלת בתינוקות, גובה:  27.6ל.נ תל אביב , נקבה, גיל 

 טופלה ברפואה סינית בדיקור, לפני כשנה וחצי. 

 .Cלוקחת עכשיו כמוסות של ויטמין 

 

 תלונות עיקריות

  בשנים האחרונות התחיל לחץ דם נמוך שגורם  –עייפות תמידית וחולשת מערכת חיסון

להתעלפויות. בחום, כשהיא לא שותה מספיק מים, כששותה אלכוהול, פעם זה לא היה קורה. נוטה 

ימים לשבוע. מנוחה ותזונה מיטיבים  2-3בין   -לחלות במחלות המלוות בחום, משך מחלה ממוצע 

, קור. בבדיקות דם התגלו ערכים נמוכים של אווירמירים: עומס ועבודה שינויי מזג מאוד, מנגד מח

 ברזל. 

  התמודדויות של החיים, עבודה משפחה, לימודים. בבקרים כשהיא קמה יש  –חרדות / סטרס

 נפילות של מצבי רוח, בזמן ווסת, בדיקור עבדה על העניין. 

  רח הרחוק כמה חודשים. לוקה בנפילות של מצבי רוח שנים, טיילה אז במז 6לפחות  -מצב רוח ירוד

תי קותחושת דאון, תלויי תקופה, מרגישה בגוף התכנסות חזקה, נסגרת, הראש "מתפוצץ" בכאב ר

צידי, כאבי בטן חזקים הצביעה על אזור ההיפוכונדריום, נעילות לסת בעיקר בלילה, מתעוררת עם 

 כאב. 

 מערכת עיכול

דקות,  2-3ביום, בבוקר כשקמה ועד אחרי הצהריים, בערב בדרך כלל לא. משך  פעמים 3-4תדירות יציאות 

 .מאמץ קל אך כשנמצאת בסטרס מאמץ יותר קשה )עצירות(

 .תחושת הקלה לאחר מכן -מבנה מתפזר מימי 

תקין, כשבועיים לפני המחזור יש תיאבון מוגבר, ושבועיים אחרי אין תיאבון ומרגישה מלאות.  –תיאבון 

 בבקרים שהיא קמה אבל לא כל בוקר, משתחרר במשך היום, הופיע לפני כחודשיים. – בחילות

עברה ניתוח  -מרגישה אחרי כל ארוחה בטן נפוחה, משך כמה שעות. כחודשיים. הרניה  -מלאות בבטן 

 ילה לפני כשנתיים, עדיין סובלת מכאב בעיקר שמרימה את התינוקות, צד ימין, חיה עם זה.ק
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 מערכת נשימה

כאשר חולה. הברוכינטיס לא מלווה בליחה מכיוון שיש לה מחיצות סתומות מהסינוסים אז  –ברונכיטיס 

הנזלת לא יוצאת החוצה וגם לא הליחה. בדרך כלל צריכה לייבש אותה. עושה אדים עם שמן אקליפטוס.  

 אם זה ממש חמור לוקחת נוסידקס.

 שנסתם.כאשר חולה, אחת לכמה חודשים מרגישה –סינוסיטיס 

 מערכת מוסקולו סקלטלית

שנים, עשתה  6-במאמץ יש כאב בקרסול מרגישה שהקרסול זז, יש גמישות יתר. לפני כ –בעיות מפרקים 

 טרקים במזרח הרחוק עם נעליים לא טובות ומאז יש כאבים(. צד  ימין כואב יותר, קרסול לטרלי. 

 רק בזמן ווסת. כמה ימים. -גב תחתון

 , קורה בעומס נפשי / פיזי, כאב בעל אופי דוקר.כואבכאבים בעקבים, בצד ימין יותר  -עקבים

 , דיקור מיטיב. יוגהבכל בוקר כשקמה, כאב ברכות והלסת לוקח כמה שעות עד שעובר,  -כאבי ראש 

 .מחמירים: סטרס, אלכוהול, סמים

 צעיר.בעיות שיניים מגיל 

שמיעה לא טובה, כשהייתה קטנה ראו ירידה קטנה בשמיעה, ואמרו מהתיכון מרגישה שה –בעיות שמיעה 

 לה שאין לה מה לעשות עם זה.

 לעתים רחוקות, בימים עמוסים מאוד או כשחם מאוד, משהו מתוק עוזר. –סחרחורות 

 הפרשה ומין

 צבע שתן לרוב בהיר/שקוף/לבן.

מש קשה לה להתאפק ולעתים מעידה שיש לה שלפוחית רגיזה, מרגישה בהרבה מקרים שמ -בריחת שתן

 מגיעה למצבים שבורח, הבריחה לא שכיחה.

 גינקולוגיה

 ימים )חום( 6ימים משך ווסת  28למאי משך מחזור  6-7מחזור אחרון  12גיל מחזור ראשון 

 מחזור סדיר, בדיקה גינקולוגית אחרונה לפני הרבה זמן.

 תחתונה, בטן צידית.תי וגב תחתון, בטן קכאבי ראש ר -תופעות בזמן הווסת

דם ובחמישה ימים הנותרים פחות מצבי רוח, רעב מוגבר. כמות דם: ביום הראשון יש הרבה  –תופעות לפני 

 .דם

 עוד ביום הראשון סובלת מכאבי רחם, מרגישה מעין התכווצויות.

 , צהבהב לבן.חוםכמה ימים לפני ווסת צבע   -הפרשות מן הנרתיק 

 שינה

 .. שינה רציפה7:30עד שעה  1:00משעה  –משך השינה 

 איכות שינה טובה אך מלווה בחלומות / סיוטים לעתים רחוקות יש הזעה. נרדמת מהר.

 מתקשה מאוד לקום בבוקר.  
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חודשים שלא מעשנת קנאביס. זוכרת חלומות ומרגישה אותם גם  4-כ-חלומות/סיוטים  –תסמינים נלווים 

 חורקת שיניים בלילה. ביום כשערה. חלומות טובים ויש גם שפחות.

 

 אופי ומצב רוח

, בעיקר טובעייפות כללית, רוב הימים מרגישה בדאון וגם יש שעות שנמצאת במצב רוח  –מצב רוח כללי 

 בשעות הערב. נוטה לכעוס, לשמור בפנים. בעיות קשב וריכוז. 

 תיאור המטופל

מבנה גוף קטן. יושבת כפוף, שפת גוף שמשדרת עייפות וחוסר חשק, מחייכת, טוענת שהיא יודעת להדחיק 

הכל גם דברים כבדים ואישיים ולהזיז אותם הצידה, נראית עייפה וכבויה. נראה שזקוקה לתמיכה נפשית, או 

 –פשי/מנטלי. ביקורתיות בעיניים. בעלת חוסן נ Shenלתמיכה כלשהי. נראית עצורה, חסר לה את ניצוץ ה 

 פנימית לפי עצמה.

לפני כחצי שנה הרגישה כחודשיים שהיא בדיכאון ונוטה לאפטיות.  -, בבוקר כשקמה; דיכאוןיש –פלפיטציות 

בעיקר  -לצעקות ועניינים משפחתיים; צחוק לא מוסבר –מפורט בתלונה עיקרית; רגישות יתר  -חרדה

 ממבוכה.

 וי בגלל העישון; חוסר החלטיות.  הדחקה; זיכרון לטווח קצר לק

 הרגלים

 .חמוץ -ירוק טעם -ערב צבע -שעות יום אביב, -המלחה, עדיפות לחום, עונת שנה

שנים ללא, כיום )כחצי שנה( מתנסה לעתים קרובות יותר מבעבר  5אחרי  -מסכים, סמים –התמכרויות 

 וקוק, אלכוהול פעמיים בשבוע. MDMAבסמים מסוג 

 ל כוס חלב יומית אוהבת מלח.ופה עם סך הככוסות נס ק 2-3

 לשון

 Luונמשך עד    SP Stורודה נוטה לאדומה, סאב לינגוויל גדושים מעט סגלגלים, חריץ אמצעי שמתחיל ב

 מעט סימני שיניים. חיפוי בינוני בצבע לבן הייתה צהבהבות )מעשנת( מעט ליחה.

 דופק

 יותר דופק מיתרי. עוצמה טובה, מורגש בכל העמדות, מחמם עליון חלש

עקרונותה 8  

 פנימי / חיצוני

 חום / קור

 יין /יאנג גם וגם.

 עודף / חוסר  

 איברים

Liv Lu SP Ht Kid St 

 Yin Wei + Chong Maiמיוחדים: 
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 / דם. Shen/ לחות/   Qiחומרים: 

 GBמרידיאנים: 

 

 סינדרומים

 חסר צ׳י בקיבה

 חסר צ׳י בטחול

 סטגנציה צ׳י הכבד

 חסר דם בלב

 חסר ג׳ינג

 חסר צ׳י בריאות

 כבד פולש לקיבה /טחול 

 

 עיקרון טיפולי

תזונה/ חיזוק צ'י הריאות, חיזוק כליות  -לפזר את הכבד ולהסדיר )להניע/להחליק( את הצ'י, חיזוק צ'י הטחול

 וצ'י מקור, חיזוק צ'י ודם הלב. ייבוש/סילוק לחות.

 נקודות

Liv 3 SP6 GB 34 St 36 CV 6 CV 4 Lu7 Kid 3-6 UB 17-18 20-21 23 15 GV4 SP 9  Kid7 St 

28 Liv 8 Liv 5 Ht 3 Ht 7 St 40 

 

 תיעוד טיפולים

 

(, עבודה 20 23 18 17 15 14 13רלוונטי,) UBפלמינג וטמבינג איטי מאוד, כניסות ל - פוסטריורי .1

. מנח Ht 3+7 על מרידיאני היין של היד במנח פוסטריורי, וטיפול כפות ידיים להרגעה. כניסות ל

 בחסר, Kidו SP טיפול בטן מלא, מרידיאן  –אנטריורי 

Liv GB  יותר בעודף, ביד מרידיאןLu וPc  כניסה לנקודותPc6 Lu9 צוואר ראש פנים וסיום  -. סיום

 יד על הסטרנום.

( ועבודה על 20 23 18 17 15 14 13רלוונטי,) UBפלמינג וטמבינג איטי מאוד, כניסות ל -פוסטריורי .2

 מרידיאני היין של היד במנח פוסטריורי, וטיפול כפות ידיים להרגעה.

 יותר בעודף.   Liv GBבחסר,  KidוSP טיפול בטן מלא, מרידיאן  –. אנטריורי ht3/7כניסות ל

 טרנום.. צוואר ראש פנים וסיום יד על הסPc6 Lu9כניסה לנקודות  Pcו Luמרידיאן 
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( ועבודה על 20 23 18 17 15 14 13רלוונטי,) UBפלמינג וטמבינג איטי מאוד, כניסות ל -פוסטריורי .3

 –. אנטריורי Ht 3+7ל מרידיאני היין של היד במנח פוסטריורי, וטיפול כפות ידיים להרגעה. כניסות 

 יותר בעודף.  Liv GBבחסר,  KidוSP טיפול בטן מלא, מרידיאן 

בסיום עליתי לצוואר ראש פנים וסיום  . טיפול חזה איטי.Pc6 Lu9כניסה לנקודות  Pcו Luמרידיאן 

 . המלצות: תזונה, פעילות גופנית.Yintangיד על הסטרנום ועין שלישית. 

 . KYO –טיפול בטן לפתיחת סטגנציה. פוסטריורי  .4

טיפול בטן ועבודה על  – . אנטריוריHt 3+7 + Pc6כפות ידיים עבודה חופשית, כניסה לנקודות 

 וסיום בפנים סטרנום. KYOבידיים. עליה מהבטן לכיוון הראש, טיפול צוואר  Lu Ht Pcמרידיאני 

 דיווחה שנהנית מאוד מהטיפול מרגישה אחר כך יותר חזקה ובמצב רוח טוב.

 חיזוק צ'י הכליות. טיפול בטן לפתיחת סטגנציה, .5

טיפול  –. אנטריורי Ht 3+7 + Pc6. כפות ידיים עבודה חופשית, כניסה לנקודות KYO –פוסטריורי 

. עליה מהבטן לכיוון הראש, טיפול SPו  Kidבידיים. רגליים  Lu Ht Pcבטן ועבודה על מרידיאני 

  St36 CV6  Liv3 Kid6וסיום בפנים סטרנום. נקודות:  KYOצוואר 

. נמצאת  SP10מרכז הכאב ב SP Liv Kidהמטופלת הגיעה תפוסה מאוד ועם כאבים במרידיאני  .6

פלמינג וטמבינג ומתיחות עמוד שדרה וסקרום, רוקינג סקרום כמה דקות טובות,  -בביוץ. פוסטריורי

 .GB30זור יים ומתיחות, עבודה עם אמות על ארוטציות ברכ

 יים.פתיחת בית החזה וברווחים בין צלעל רוטציות ולא מלא, הדגש ע KYOמנח צד שני צדדים, 

 SP Kid Liv. טיפול בטן ויציאה למרידיאני יין Kid3 6וכניסה ל  GB Kidעבודה על מרידיאני 

מרגישים בעודף. טיפול חזה דגש על פלמינג. טיפול פנים בגלל תלונה חוזרת על חריקת שיניים, 

 Pc6 St36 CV6  Liv3 Kid6  SP6 Liv8 Kid10סיום במצח ויד על החזה. נקודות: 

( 20 23 18 17 15 14 13) רלוונטי UBפלמינג וטמבינג איטי, כניסות ל -פוסטריורי  GVפתיחת  .7

 Ht 3+7 כניסות ל ועבודה על מרידיאני היין של היד במנח פוסטריורי, וטיפול כפות ידיים להרגעה.

כניסה  Pcו Luיותר בעודף, מרידיאן  Liv GBבחסר,  KidוSPטיפול בטן מלא, מרידיאן  –אנטריורי 

 . צוואר ראש פנים וסיום יד על הסטרנום.Pc6לנקודות 

8. KYO טיפול  צד שני צדדים מלאים + טיפול בטן במנח אנטריורי ויציאה לשני מרידיאנים 

SP Kid כניסה לנקודות .St36 CV6 Kid6 Lu9 Pc6  4  השעריםLI4+Liv3  

 (20 23 18 17 15 14 13רלוונטי,) UBטי מאוד, כניסות לפלמינג וטמבינג אי -פוסטריורי .9

 ועבודה על מרידיאני היין של היד במנח פוסטריורי, וטיפול כפות ידיים להרגעה.

 עודף.  Liv GBבחסר,  KidוSPטיפול בטן מלא, מרידיאן  –. אנטריורי  ht3/7כניסות ל

 צוואר ראש פנים וסיום יד על הסטרנום.  .Pc6 Lu9כניסה לנקודות  Pcו Luמרידיאן 

(, עבודה על 20 23 18 17 15 14 13רלוונטי,) UBפלמינג וטמבינג איטי מאוד, כניסות ל -פוסטריורי .10

מנח  Ht 3+7ם להרגעה. כניסות ל מרידיאני היין של היד במנח פוסטריורי, וטיפול כפות ידיי

 בחסר,  KidוSPטיפול בטן מלא, מרידיאן  –אנטריורי 

Liv GB     יותר בעודף, ביד מרידיאןLu וPc כניסה לנקודות Lu9 Pc6 צוואר ראש פנים  -. סיום

 וסיום יד על הסטרנום.
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 סיכום טיפול

 22.7.18שם מטפל: עמית אזולאי. 

 .שם המטופלת: ל.נ

 .גרה בתל אביב במקור צפון הארץ, עובדת במסעדה עם תינוקות. 27.6גיל: :פרטים

 .חולשה ועייפות תמידית. :תלונה עיקרית

 .לחץ דם נמוך אבחנה מערבית: 

בשנים האחרונות התחיל לחץ דם נמוך שגורם להתעלפויות )בחום , כשהיא לא שותה  פירוט תלונה עיקרית:

הרבה, כששותה אלכוהול, פעם זה לא היה קורה(. מחלות שמגיעות כל פעם בדרך אחרת, תמיד מופיע 

ימים לשבוע. מנוחה ותזונה  2-3בין   -חום, הפעם האחרונה הייתה לפני חודש , משך  מחלה ממוצע

 .וד, מנגד עומס ועבודה מחמירמיטיבים מא

עברה ניתוח קילה לפני כשנתיים  -פעמים ביום מבנה מתפזר הרניה 4-3תדירות יציאות   סקירת מערכות:

בכל בוקר כשקמה, כאב ברקות והלסת שלפוחית רגיזה, מרגישה  -כאשר חולה כאבי ראש–סינוסיטיס 

בורח, הבריחה לא שכיחה איכות שינה בהרבה מקרים שממש קשה לה להתאפק ולעתים מגיעה למצבים ש

עייפות כללית, רוב הימים מרגישה בדאון. תופעות בזמן  –טובה אך מלווה בחלומות / סיוטים מצב רוח כללי 

 כאבי ראש רקתי וגב תחתון, בטן תחתונה, בטן צידית. -הווסת

אות, כבד פולש לקיבה, סטגנצית צ'י הכבד, חסר צ'י בטחול, חסר צ'י בקיבה, חסר צ'י בריאבחנה סינית: 

 חסר דם בלב, חסר ג'ינג. 

חיזוק. טיפולי בטן בכל מפגש, המלצות תזונה בעיקר להתחיל את היום עם  -: שיאצואסטרטגית טיפול

 ארוחת בוקר, הקפדה על שעות שינה. 

 עבודת קיו שיאצו בקצב איטי.

 דיווח על הטיפולים:

ולים המטופלת דיווחה על הקלה בתחושות טיפולים. במהלך הטיפ 10המטופלת עברה סדרה בת  

ובהרגשה פיזית ונפשית יותר טובה, הטיפולים בקליניקה הרגיעו אותה והכניסו לה לחיים קצת שקט. במשך 

המטופלת מרגישה יותר שמחה. הסטרס והלחץ פחתו. השיאצו נתן  סדרת הטיפולים נצפו השינויים הבאים:

מעותית. דופק מורגש יותר חזק. פחות עייפה ויש לה יותר כוח לה דחיפה למצב רוח. חיפוי הלשון ירד מש

 לעשות דברים ולהיות אקטיבית.

 במשך הטיפול )עשרה טיפולים( נצפו השינויים הבאים:

היא מדווחת על כך שהיא, שמחה יותר, המצב רוח שלה לה  המטופלת  מרגישה טוב יותר מבחינה רגשית. .א

 השתפר, מרגישה שהשיאצו עושה לה טוב ושנותן לה דחיפה למעלה. 

הסטרס והלחץ פחתו. חיפוי הלשון ירד, והדופק מרגיש חזק יותר בכל העמדות. צריכה עדיין לחזק את  .ב

 הגוף דרך אנרגיה שהיא מכניסה לגוף ובעזרת תזונה בריאה ומלאה. 

 שוקלת לעבור מקום מגורים לסביבה רגועה יותר.  .ג

 המלצות:

 .תזונה ופעילות גופנית .א

 .אורח חיים .ב

 .טיפול רגשי .ג
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 דיקור וצמחים. .ד

 להמשיך עם היוגה .ה

 לנסות לשנות מקום מגורים.  .ו
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3מטופל   

 מודל הטיפולים:

הטיפולים השנייה , בבית המטופלת. זוהי סדרת 2018מרץ -ינואר  -סדרת הטיפולים נמשכה בחודשים 

שהמטופלת עוברת. הקודמת נעשתה כשנה לפני כן. המטופלת החליטה לחזור לטיפולי שיאצו בגלל שהבינה שאין 

המטופלת החליטה, בעקבות  ביכולתם של הרופאים המערביים לעזור לה. עם סיום הסדרה הנוכחית של הטיפולים

 די "לשמור על תחזוקה". מצבה שהוטב, למנן את טיפולי השיאצו לפעם בשבועיים, כ

 

  תקציר התשאול

הםאפרת שמטפל:   

2018, מרץ -ינואר תאריך:   

 פרטים אישיים 

, אמא לתינוק בן שלוש, נשואה, גרה ברמת גן, עורכת תוכן ובשלנית. לא עובדת בשלוש שנים 42נ.א, בת 

 האחרונות. בן זוגה עובד שעות רבות כמתכנת. 

 תלונות עיקריות

  נמרצות, חוסר חיוניות בעיקר מאז הולדת הילד. טוענת שהיא עייפה, חולמנית, עייפות. חוסר

פאסיבית ומפוזרת. החמרה בעייפות כארבעה חודשים לפני תחילת סדרת הטיפולים הנוכחית. 

העייפות מחמירה בשעות הצהריים. מרגישה שמצב העייפות הכרונית מונע ממנה להגיע לפרנסה 

 סוגלת להתחיל לעבוד. ולעצמאות כלכלית, שהיא לא מ

  טוענת שמאז שזוכרת את עצמה. החמרה בעקבות מנחי הנקה, ומתח.  -עורף תפוס, גב עליון תפוס

אחרי הלידה הפסיקה לעשות יוגה. מרגישה שזה קשור. העבודה של בן זוגה אינה יציבה, דבר 

 שגרם להחמרה בתפיסות וקשיות הגב העליון והצוואר.

 פסוריאזיס של הציפורניים  –בכף היד ובכף הרגל. לפי אבחנת רופא עור  רגישות בעור ובציפורניים

 החמיר בעקבות הלידה. מוחמר בשימוש בחומרי ניקיון למיניהם.  –

 תרופות

 .צורכת ברזל מדי יום בגלל אנמיה

 היסטוריה משפחתית:

 הרבה הפרעות קשב וריכוז. –אביה  במשפחת

 .סרטן בכליותבעיית הצטלקות הכליות, וכן היה  –לאביה 

 .מסרטן שד 50נפטרה בגיל  –אמה 

 מערכת עיכול

 יציאות כל יום או יומיים, רכות, בבוקר, לפעמים עם מזון לא מעוכל. תחושת הקלה אחרי.
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 חמצמץ. –בוריגמוס, טעם וריח מהפה צרבת  במהלך ההריון,  בור

 

 נשימה

 קוצר נשימה בסטרס, במתח.

 אלרגיות, בעיות עור וציפורניים.

 .הזעה ביום

סקלטלית - מערכת מוסקולו  

 .בעיקר בגלל הנקה -בעיות צוואר/עורף, 

 ראש

 .הרבה קשקשים על שיער הראש, עכשיו פחות – ההיריוןבמהלך 

 הפרשה ומין

חולשה ברצפת האגן, דלקת במערכת השתן  –מרגישה תמיד צמאה, שתן בהיר, כשמתעטשת לפעמים בורח שתן 

 אחת לשנה בערך. –

יהגינקולוג  

 ארבעה חמישה ימים, מחזור סדיר. –חודש משך הווסת -, משך המחזור  13.5גיל מחזור ראשון  

 .פחות –ביום השלישי או הרביעי של המחזור יש הפסקה, כאבים חזקים + כרישים, מאז הלידה 

 שינה

 , מתעוררת כשהילד מעיר, מתקשה לחזור לישון .09:00עד שעה   00:00-2:00ישנה משעה :

 .הולכת לישון מאוחר מאד רק כשמגיעה לעייפות טוטאליתתמיד 

 אופי ומצב רוח

 .מצב רוח כללי: מאז הלידה יש עייפות ופחות שמחת חיים, מרגישה שפחות חיונית בבית מאשר בעבודה

 אומרת שקשה לה לכעוס אז כשכועסת מרגישה שזה כמו התפרצות זעם. שומרת בפנים, נעלבת,

 עייפות. עם המחשבות במקום אחר, ושזה מחמיר במצבי הייתהמיד אומרת שת –סף תסכול נמוך 

 שלה ולהשאיר אחריה ילדים קטנים, אימאלמות בגיל צעיר כמו -חוסר החלטיות, קושי בביצוע, פחד, חרדה 

אומרת שעושה דברים בדרך שלה. קשה לה כשאנשים עושים בבית שלה דברים אחרת ממה שהיא  –אובססיביות 

  כן אך פחות מבעבר, מדחיקה. –אם כי מאז שילדה קצת פחות, אימפולסיביות  –שה תה עושה, רגייהי

 הרגלים

+  חמוץ ,מתוק –ירוק, סגול, טעם  – , צבעהערב וליל –חורף, שעות יום  –המתקה, מעדיפה  קור, עונת שנה 

כוסות  3-4 –יה להמליח; תזונה:  מדי פעם חטיפים מתוקים, אוהבת לחמים ומאפים, קמח לבן, סוכר, קפה ינט

  קפה לא חזקות ביום. 

 לשון
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 . חיוורת, חיפוי דק, סימני שיניים

 

העקרונות 8  

 פנימי

 חוסר

 חום

Yang / Yin 

 איברים

 SP,Lu ,Kid, Liv 

 סינדרומים

 י בטחול´חסר צ

 חסר דם בכבד

 צ'י הכבד סטגנציה

 חסר צ'י בכליות

 אסטרטגיה טיפולית

באמצעות גוואשה, )המטופלת לא  –, פיזור נוקשות ותפיסות בגב ובעורף Kid, Liv, Lu, SPטיפול במרידיאני  

 . טיפול מחזק. Lu, Kid –, טיפול צד Lu –סובלת כוסות רוח(, טיפולי חזה 

 נקודות עיקריות

 St 36 , SP6, SP3, CV 12, CV 4, CV 6, UB 20, UB 21, UB 18, UB 23, UB 17, Liv 8, Liv 3,Pc 6,  

GB41  Kid 3 ,Kid 27 

 

 תיעוד טיפולים

 –פיזור נוקשות ותפיסות בגב ובעורף  -תלונה על כאבים ותפיסות בעורף, ובגב העליון. מנח פוסטריורי  .1

 SPעבודה על מרידיאני ,  –אנטריורי באמצעות גוואשה )לא אוהבת כוסות רוח(, טיפול בגיד אכילס. מנח 

Lu .טיפול חזה, טיפול צוואר וראש 

עבודה על הראש, עבודה על ג'יאגי, רוטציות ידיים, טאמבינג על מרווחים בין צלעיים, עבודה  –טיפול צד  .2

רוקינג עדין, טיפול חזה, צוואר, ראש. עבודה על נשימות בטיפול  –, מנח אנטריורי Kid, GBעל מרידיאני 

 חזה. 

, מנח GBעבודה מרובה על הסאקרום, עבודה על  - UB תלונה על כאבים בגב התחתון. מנח פוסטריורי  .3

, טיפול בכפות רגליים Luמהתאילנדי, טיפול במרידיאן  SPאבחנת וטיפול בטן, טיפול במרידיאן  –אנטריורי 

 מהתאילנדי, טיפול צוואר וראש.  
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 –פיזור נוקשות ותפיסות בגב ובעורף  -תלונה על נוקשות ותפיסות בצוואר ובגב העליון. מנח פוסטריורי  .4

טיפול  SP, Luעבודה על מרידיאני ,  –באמצעות גוואשה טיפול בגיד אכילס, טיפול קיו במנח אנטריורי 

 חזה, טיפול צוואר וראש. 

גב עליון, שכמות, פתיחת סקפולות, רוטציות יד,  -מטופלת הגיעה אחרי צינון עם שיעול טיפול בישיבה  .5

טיפול  –, גב עליון, מנח אנטריורי UBעבודה על  –לחיצה עם כף הרגל שלי על הצלעות, מנח פוסטריורי 

 ., טיפול חזה, ראשSP, Luבמרידיאני 

ובעורף, מנח  פיזור נוקשות ותפיסות בגב -תלונה על נוקשות ותפיסות בצוואר ובגב העליון. מנח פוסטריורי  .6

 טיפול צוואר, פנים וראש. רוקינג עדין. SP, Luעבודה על מרידיאני ,  –אנטריורי 

ונגה, סמ Kid(, טיפול במרידיאן Kidאבחנת וטיפול בטן )חסר ב  –, מנח אנטריורי UB –מנח פוסטריורי  .7

 . Htטיפול במרידיאן 

הרגל על פי התאילנדי אך בקצב של שיאצו,  טיפול במרידיאני –לפי הקיו, מנח אנטריורי  –מנח פוסטריורי  .8

 טיפול צוואר וראש. 

עבודה על הראש, עבודה על ג'יאגי, רוטציות ידיים, טאמבינג על מרווחים בין צלעיים, עבודה  –טיפול צד  .9

 ., צוואר, ראשSPטיפול במרידיאן  –מנח אנטריורי  Kid, GBעל מרידיאני 

 -וSPטיפול קיו שיאצו+ עבודה על צוואר וראש, מרידיאן  –אנטריורי טיפול קיו שיאצו, טיפול  –טיפול צד  .10

Lu 

 

טיפול סיכום  

 פרטים: נ.א, בת 42, אמא לתינוק בן שלוש, נשואה.

 תלונה עיקרית:  עייפות. חוסר נמרצות, חוסר חיוניות, גב עליון תפוס, רגישות בעור ובציפורניים.  

 אבחנה מערבית:

 אנמיה

 פירוט תלונה עיקרית:

עייפות. חוסר נמרצות, חוסר חיוניות בעיקר מאז הולדת הילד. טוענת שהיא עייפה, חולמנית, פאסיבית 

ומפוזרת. החמרה בעייפות כארבעה חודשים לפני תחילת סדרת הטיפולים הנוכחית. העייפות מחמירה 

ית, שהיא בשעות הצהריים. מרגישה שמצב העייפות הכרונית מונע ממנה להגיע לפרנסה ולעצמאות כלכל

החמרה בעקבות מנחי הנקה, ומתח. אחרי הלידה . לא מסוגלת להתחיל לעבוד. עורף תפוס, גב עליון תפוס

 הפסיקה לעשות יוגה. רגישות בעור ובציפורניים בכף היד ובכף הרגל. מוחמר בשימוש בחומרי ניקיון. 

 

 סקירת מערכות:

ון לא מעוכל. בורבוריגמוס. קוצר נשימה בסטרס, יציאות כל יום או יומיים, רכות, בבוקר, לפעמים עם מז

.במתח אלרגיות, בעיות עור וציפורניים  . בורח לה שתן  –עורף וצוואר נוקשים. צמאון. חולשה ברצפת האגן  

כשמתעטשת. ביום השלישי או הרביעי של המחזור יש הפסקה, כאבים חזקים. עייפות. חוסר חיוניות. 
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נעלבת, התפרצויות זעםשמחת חיים לקויה. שומרת בפנים,  . יפות. חוסר סף תסכול נמוך המחמיר במצב עי 

 החלטיות, קושי בביצוע, פחד, חרדה, אובססיביות, הדחקה.  

 אבחנה סינית:

 י בטחול, חסר דם בכבד, סטגנציה צ'י הכבד, חסר צ'י בכליות. ´חסר צ

 אסטרטגיית טיפול:

עבודה על טכניקות נשימה. הנחיות והמלצות תזונה. המלצה לחזרה לפעילות  .חיזוק, הנעה והרגעה -שיאצו

 גופנית. 

 דיווח על הטיפולים:

, פיזור נוקשות ותפיסות בגב Kid, Liv, Lu, SPתה בטיפול במרידיאני  ייבמהלך סדרת הטיפולים ההתמקדות ה

. טיפול מחזק. ניכר היה שהמטופלת בחוסר ושעליה לשנות את Lu, Kid –, טיפול צד Lu –ובעורף, טיפולי חזה 

אורחות חייה. המטופלת התנהגה בחוסר מחויבות בתחילת סדרת הטיפולים. החל מהטיפול החמישי לקחה את 

 עצמה בידיים ואז החלו להראות תוצאות. 

 

 :במשך הטיפול )עשרה טיפולים( נצפו השינויים הבאים

 ירידה בעייפות.  .א

 התחילה לדאוג לעצמה ולעשות לעצמה טוב.  .ב

 חזרה לעשות יוגה .ג

 הקפידה יותר על התזונה .ד

 החליטה לקחת מטפלת שתעזור לה לפעמים עם הילד בשעות שבן הזוג לא נמצא.  .ה

 החליטה להתמקד בעבודה שעושה לה טוב ולקדם אותה בהדרגה.  .ו

היה שלמרות שאמרה שהטיפול בשלושת הטיפולים הראשונים המטופלת ביטלה, דחתה ואיחרה. נראה  .ז

 עושה לה טוב, שהיא לא מחויבת לו. החל מהטיפול הרביעי היא החליטה "לקחת את עצמה בידיים". 

 

 המלצות:

 .תזונה: מעבר לתזונה הכוללת פחות פחמימות ריקות ויותר דגנים מלאים .א

 עשה לה טוב.  פעילות גופנית: לקראת סוף סידרת הטיפולים חזרה לעשות פילאטיס. הפילאטיס .ב
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הטיפוליםסיכום   

 48 -וחצי שנים ל 27, בגילאי שתי מטופלות ומטופל אחדטיפלנו בשלושה אנשים הסובלים מעייפות כרונית. 

. טיפולי השיאצו נערכו על מזרון, כלו שימוש  2018ינואר עד יולי  טיפולים מ 10כל אחד מהם עבר   .םשני

. ההמלצות שלנו גוואשה, מגנטים, מוקסה, שימוש בתיאלנדעיסוי טווינא, טכניקות מהמנחים בשילוב בכל 

 כללו התייחסות לתזונה ולפעילות גופנית.

 ברזל של נמוכים ערכים יש מטופלות לשתי .סטרס/ חרדות :מערבית מבחינה משותפים מאפיינים

עייפות שמפריעה לתפקוד, חרדות, מתח, גב עליון, שכמות ועורף תפוסים, מצב רוח ירוד.  תלונות עיקריות:

 בריחת שתן אצל שתי הנשים המטופלות.  –חולשה ברצפת האגן 

 כל, עודף או חסר ממצבי נובעת הסינית בראיה כרונית עייפות :סינית מבחינה משותפים מאפיינים

 .יחד גם המצבים משני כסובלים אובחנו המטופלים

 .חריצים עם לשון ומטופלת למטופל. לבן וחיפוי ים"סמנש עם לשון מהמטופלות לשתיים

 בכבד דם חסר, הכבד י'צ סטגנציה, בלב דם חסר, בטחול י'צ חסר  :עיקריות סיניות אבחנות

גילאים: שניים מתוך שלושת המטופלים )1+3(בהם טיפלנו נמצאים בעשור החמישי לחייהם. אחת מהם )2( 

 נמצאת בעשור השלישי לחייה. מבין שלושה מטופלים יש שתי נשים. 

תעסוקה: סביב נושא העיסוק והפרנסה עלו כמה עניינים. מטופל )1( חרד לעתידו בשל גילו המתקדם, 

( נוספת עובדת בעבודות 2ר היטב ומדרדרת את מצבו הכלכלי. מטופלת )והעייפות מונעת ממנו להשתכ

( לא עובדת, מתקשה לחזור למעגל התעסוקה 3זמניות ולא ברור לה האופק התעסוקתי שלה. מטופלת )

 אחרי שילדה, והעייפות מנעה ממנה לנסות ולקדם את הקריירה שלה. 

אוכל חטיפים רבים ולא אוכל בצורה  - 1מטופל  .אצל שלושת המטופלים זקוקה לשינוי ולשיפור :תזונה

 – 3מטופלת  ; מדלגת בעקביות על ארוחת בוקר – 2מטופלת ; מסודרת. בערב בעיקר "מנשנש שטויות"

 מרבה בהמתקה ובאכילת קמח לבן. 

כל המטופלים לא עשו פעילות ספורטיבית או נמנעו ממנה בתקופה שקדמה להגעתם  :פעילות גופנית

 לטיפול. 

הטיפולים שעשינו היו רלוונטיים לניתוחי התשאולים וכללו שיחות עם המטופלים. הרגשנו כי יש  :טיפול

חשיבות לתשומת הלב הניתנת להם באמצעות התעניינות במצבם, וכי יש חשיבות להעצמה של המטופלים 

 במסגרת הטיפולית.  

תזונה,  –אופן קשוב ליכולות שלהם המלצותינו למטופלים כללו הצעות לשינוי אורחות חיים ב המלצות:

 פעילות גופנית. 

שלושת המטופלים דיווחו על שיפור במצב העייפות, על הרתמות למהלך של שיפור התזונה, על  תוצאות:

 עלייה במצב הרוח שלהם. 

 

הפתולוגיות החוזרות אצל המטופלים בהם טיפלנו הן של מצבי חסר, צ'י ודם. אצל שלושת המטופלים 

יתה הדרגתית, וכללה שיפור אורחות החיים מבחינת תזונה, פעילות גופנית, ו/או שינוי דפוסי ההטבה הי

מחשבה. נראה שהחסרים אצל המטופלים שלנו הם עמוקים והם תוצאה של שנים ארוכות שבהן חיו באופן 
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, לא מאוזן ועם סינדרומים שהלכו והשתקעו אצלם. לשלושת המטופלים שלנו חיים עירוניים מתוחים

( חווים 1+3כאון או דכדוך קיומי. שניים מהמטופלים שלנו )ייה לדישמרחפים מעליהם ענני חרדה ומתח, נט

 . , חווה משבר/אתגר של אמצע שנות העשרים2משבר / אתגר של אמצע החיים. מטופלת 
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העבודהסיכום   

. ולהיטיב עם מצבם של המטופליםקל בתסמיני עייפות כרונית לה יכולים שיאצו טיפולי האם בחנו זו בעבודה

 היקף מהניסינו להבין , תסיניברפואה הו תמערבימצד הרפואה ה העייפות הכרונית מוגדרת איך בדקנו

 . כיום המוצעים הטיפולים הם ומה מתבטאת עייפות הכרוניתה איך, באוכלוסייה התופעה

 

-כ, אמריקאים כמיליון בתסמונת לוקים ההערכה פי על. 40-59 בגילאי בעיקר היא המחלה שכיחות

 סובל מעייפות כרונית. המהאוכלוסייבישראל חצי אחוז  .אוסטרלים 250,000-וכ ,בריטים 200,000

, שפעת של לזו הדומה תחושה, חולשה, מנוחה לאחר חולפת שלא תשישותים הם העיקרי מיםהסימפטו

 תסמונת, ובריכוז בזיכרון פגיעה - קוגניטיביות בעיות, נמוך גופני כושר, ופרקים שרירים כאבי, ראש כאבי

 בעיות, רגישות לימפה בלוטות, במשקל עלייה או משקל אובדן, אלרגיות, סחרחורת הרגשת, הרגיש המעי

 (.לב דפיקות) סדיר לא או מהיר דופק, חרדה, דיכאון - נפשיות בעיות, שינה

 

 טיפוליםלמצבי עייפות, הקשורים למצבי חסר. ה אין עדות לעייפות כרונית בכתבים עתיקים אלא סיני בהיבט

מתמקדים בחיזוק, בהזנה ובפתיחת סטגנציות ושולבו בהמלצות לשינוי  הסינית ברפואהבמצבי עייפות 

 אורחות חיים מבחינת תזונה ופעילות גופנית. 

 

קשה לנו הפחיתו באופן יחסי את העייפות הכרונית. עם זאת  שיאצוה טיפולי ים שלנוהמטופל שלושת אצל

לצאת במסקנות גורפות לגבי תסמונות העייפות הכרונית. אנחנו טיפלנו והצבנו משקפת וזכוכית מגדלת על 

כחודשיים מתוך חיים של שלושה אנשים. כשדיברנו בינינו, אנחנו מגישי העבודה, על המטופלים שלנו, 

היא שהמטופלים שלנו הזדקקו למישהו שיטפל בהם, שיראה  שלושתנוה אצל התחושה הכי חזקה שעלת

תן לגיטימציה למצוקות שלהם, ושילווה אותם יד ביד בתהליך חיזוק והעצמה. את יאותם, שיכיל אותם וי

היחס הזה, הם לא הניחו  שיוכלו לצפות מרופאי המשפחה שלהם, ולכן הם פנו למסגרת הטיפול בשיאצו. 

לים שלנו התקשו, במשך תקופה ארוכה, לצאת ממצבם. הם הגיעו אלינו תשושי גוף ונפש, שלושת המטופ

אחרי שהחליטו לנסות לעזור לעצמם באמצעות טיפולי השיאצו. השלב בו מטופל מגיע להכרה כי הוא זה 

שצריך לעשות מעשה ולעזור לעצמו, הוא גם חלק חשוב בדרך ליציאה ממחלה. בשבילם, כבר השלב הזה 

 . גדול הביאו את עצמם לטיפול הוא הישג בוא

אצל שלושת המטופלים בהם טיפלנו, האפקטיביות של הטיפולים כללה הרתמות מצידם לקחת חלק 

בתהליך חיזוקם והבראתם. אנחנו מרגישים ומבינים שסדרת הטיפולים שעברו המטופלים שלנו הועילה 

בתהליך הבראתם. העברת האחריות מטיפול  להם בכך שיכלו במהלכה לאזור את הכוחות ולהעלות הילוך

שיאצו פסיבי, בו המטופל אינו נדרש לעשות דבר, לשינוי אקטיבי בו המטופלים הטיבו את הרגלי התזונה 

שלהם והחלו לעשות ופעילות גופנית, היא אחד ההישגים שלנו, בנוסף לשיפור והקלה במצבם. בשביל 

 המטופלים שלנו, זה הישג אדיר. 
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