
 
 
 
 
 

הכאב ודרכים לטיפול בו ברפואה הבנת 
 הסינית

 הרצאה מאת רן שוהם      
 מטפל ומרצה ברפואה סינית

 ... TONG ZE BU TONG,BU TONG ZE TONG,...  

 

不通這痛, 痛則不通 

 



 מבוא קצר לרפואה סינית                  

 רפואה סינית מבוססת בעיקר על תאוריית ה יין יאנג        •

 

 

 

 

 

 

 הצד המואר של גבעה –יאנג                          •

 הצד המוצל של גבעה –יין                            •





 qi -י'צ                                 

 י הוא המניע והגורם לכל תופעה בעולם'צ•

 י'י המחולקת להרבה סוגים של צ'הגוף הוא בועה של צ•

 ...י מזין 'צ, י מגן'צ, י של איברים'צ•

 י זורם במערכת המרידיאניים יחד עם דם'הצ•

 י בלתי נראה אך ניתן לראות ולהרגיש את פעולתו'הצ•



 bi= חסימה = כאב                       

•... TONG ZE BU TONG ,BU TONG ZE TONG…                    

•不通這痛, 痛則不通                                       

כשיש תנועה חופשית  לא  , (אין תנועה חופשית) יש חסימה,היכן שיש כאב •
 יהיה כאב

 

 י'היא תקיעות של צ( תחלואה וכאבים)אחת הסיבות העיקריות לדיסהרמוניות 



 גורמי חסימה –גורמי כאב                

 חיצוניים פתוגנים -גורמי חסימה חיצוניים•

 קור•

 חום•

 רוח•

 לחות•

 יובש•

 אש קיץ•

נוספים ולייצר   פתוגניםכל אחד מהם עלול לחדור לגוף לבדו או בשילוב עם •
 חסימה או דיסהרמוניה



 טראומה פיזית או נפשית

 

 :גורמי חסימה פנימיים 

י  'רגשות שליליים לאורך זמן עלולים לפגוע בתפקוד צ -

 הכבד ועקב כך לחסימה

 

י הטחול  'תזונה לא מתאימה עלולה לפגוע בצ-

והקיבה וליצר לחות בגוף שעלולה להאט את 

 י ובסוף תהליך לגרום לחסימה'זרימת הצ

 
י הכליות  'עלולה לגרום לחולשת צ – jing -תורשה-

ברכיים  , ועקב כך לכאבים כרוניים בגב תחתון

 .ואוזניים

 



 המרידיאניםמערכת                      

 י ודם'הגוף מורכב או מונפש מהרבה תעלות או צינורות שבהם זורם צ -

גידים  , חיבור, מתפצלים, ראשיים(: מרידיאנים)יש מספר סוגי תעלות-
 ושרירים ועור

 ל"לכל מרידיאן ראשי יש הסתעפויות משניות של כל הסוגים הנ-

 הסתעפויות אלו נמצאות בעומקים שונים בגוף וברוחב תעלה שונה-

 לכל איבר פנימי יש מרידיאן המשויך אליו ומגיע אליו-

בדרך זו מערכת התעלות הזאת מנפישה את כל הגוף ויכולה להשפיע על כל -
 הרבדים שלו

 

 







 פתיחת החסימה= טיפול בכאב                 

 על איזה מרידיאן נמצאת החסימה –זיהוי מיקום הכאב •

 זיהוי הגורם לחסימה והתייחסות אליו•

 בחירת מרידיאן ונקודות הדיקור לטיפול•

 ביותר בכל מרידיאן הדיסטאליותהנקודות : נקודות לדוגמא •

 ashi -נקודות הכאב                        •

•Li 4 – בעיקר בפנים וראש, נקודה חשובה לטיפול בכאבים 

•Bl 40- נקודה מרכזית לטיפול בכאבי גב תחתון 

•Gb 30-  סיאטיטיפול בכאב 

•Gb 20- טיפול בכאבי ראש צדדיים ואחוריים 



 טיפול בצמחי מרפא סיניים               

 הטיפול יעשה בהתבסס על אותה אבחנה•

רוב הצמחים המטפלים בכאבים ברפואה הסינית שייכים לקבוצת מניעי הדם  •
 .רוח לחות ומפזרי

ולאזורים   למרידיאניםהצמחים ממוינים לפי קבוצות לדיסהרמוניות ומשויכים •
 ספציפיים בגוף ומאופיינים בטמפרטורה

 

 



 רוח לחות מפזריצמחים                      

•RADIX ANGELICAE PUBESCENTIS 

•ERYTHRINA VARIEGATA 

•CHAENOMELIS, FRUCTUS 

•GENTIANAE QINJIAO, RADIX 

•MORI ALBAE, RAMULUS 

•SIEGESBECKIAE, HERBA 



 צמחים מניעי דם                        

•SPATHOLOBUS SUBERECTUS- ji xue teng 

•RADIX SALVIAE MILTIORRHIZAE 

•RADIX CYATHULAE OFFICINALIS  -  niu xi 

•RHIZOMA CURCUMAE 

•COMMIPHORA MYRRHA 

•OLIBANUM, GUMMI 

•HIRUDO SEU WHITMANIA - עלוקה 



CHUAN XIONG 
 

  LIGUSTICUM OFFICINALE: שם בוטני
  RADIX LIGUSTICI CHUANXIONG: פרמקולוגי

  SZECHUAN LOVAGE ROOT: שם אנגלי עממי
 שורש  , ואן'מסצעשב לובי : שם עברי

  

 .  חמים, חריף: טמפרטורה ואיברים

 .  לב-מעטפת, שתן-שלפוחית, מרה-כיס

 

 :קטגוריה

 ממריצי דם
 

 :תפקידים

 .קשיים בלידה, אמנוראה, דיסמנוראה, משתמשים בו במצבי דם קרוש. י'צ סירקולציתמקדם , הצמח ממריץ דם

 

 .  שימושו העיקרי של הצמח הוא לפתרון בעיות גניקולוגיות

 

 .ובצדדים בהיפוכונדריום, י ודם עם כאבים בחזה'צ לסטגנציותצמח זה עוזר גם 

 

בעיות עור שנגרמות על ידי  , Biסינדרום , סחרחורות, מטפל במצבי רוח חיצונית המתבטאת בכאב ראש. הצמח מגרש רוח ומפחית כאבים

 .רוח

 

Chuan Xiong תלוי בצמחים הנוספים לו, חסר דם, חום-קור ומרוח-מקל על כל סוגי כאבי הראש שנגרמים מרוח. 

 



CHUAN NIU XI 
 

  CYATHULA OFFICINALIS: שם בוטני
  RADIX CYATHULAE OFFICINALIS: פרמקולוגי

  CYATHULA ROOT: שם אנגלי עממי
 שורש   , ואן'מסצ סיאטולה: שם עברי

 

 נייטרלי, מריר, מתוק: טמפרטורה ואיברים 

 כבד  , כליות

 

  4.5: מינון מינימלי 

  9: מינון מקסימלי

 

 :קטגוריה

 ממריצי דם
 

 :תפקידים

 .ממריץ ומחזק את הערוצים והדם, מייבש לחות, הצמח מסלק רוח

 

 .וכאבים בחלקים התחתונים ספזמים, (במיוחד בגב התחתון)בשימוש לכאבים כתוצאה מרוח לחות 

 

 .במחזור לא סדיר, כמו כן. וגושים בבטן אמנוראה, הצמח מועיל במצבים שבהם יש כאב במתן שתן ודם בשתן

 

 .כאבי ראש וסחרחורות, כיבים בפה ובלשון, כאבי שיניים, הקאה דמית, לכן יעיל במקרי אף מדמם, הצמח מכוון אש ודם למטה

 

 .מחזק עצמות וגידים. הכבד ולמנוע מרוח הכבד לעלות יאגהצמח מגביר את יכולתו של יין כליות וכבד לעגן את 



SANG ZHI 
 

  MORUS ALBA: שם בוטני
  MORI ALBAE, RAMULUS: פרמקולוגי

  MULBERRY TWIG, MORUS TWIG: שם אנגלי עממי
 ענף העץ  , תות: שם עברי

 

 .עץ התות ענפיף: טמפרטורה ואיברים 

 .  נייטרליקריר עד , מתוק, מר

 .  כבד

  

  6: מינון מינימלי

  15: מינון מקסימלי

 

 :קטגוריה

 מגרשי רוח לחות

 

 :  תפקידים

,  בהרדמויותמצבים אלה מלווים . בעיקר בגפיים ובמפרקים של הגפיים העליונות ,BIמטפל ברוח לחות . מרידיאניםהצמח מסלק רוח וממריץ 

 .כאב במפרקים, בצקת, ספזמים

 

 .ומפחית נפיחות בבצקות שיתוןהצמח מעודד 



YAN HU SUO 
 

  CORYDALIS AMBIGUA: שם בוטני
  CORYDALIS YANHUSOU, RHIZOMA: פרמקולוגי

  CORYDIALIS RHIZOMA: שם אנגלי עממי
 שורש   , קורידליס: שם עברי

 

  

 .  חמים, מר, חריף: טמפרטורה ואיברים

 .  קיבה, כבד, ריאות

  4.5: מינון מינימלי

  12: מינון מקסימלי

 

 :קטגוריה

 ממריצי דם
 

 :תפקידים

 .לדיסמנוריאהובעיקר מתאים , מקל על כאב מסטגנציה של דם ופגיעות טראומטיות, הצמח ממריץ דם

 

 .אפיגסטרייםסוגי הרניה וכאבים , כאבי ווסת, בטן, י שמתבטאת בסימפטומים כמו כאבי חזה'צ מסטגנציתמקל על כאב , י'הצמח מניע צ

 

 .זהו צמח חשוב לטיפול בכאב



JIN YIN HUA 
 

  LONICERA JAPONICA: שם בוטני
  FLOS, LONICERAE JAPONICAE: פרמקולוגי

  LONICERA, HONEYSUCKLE FLOWER: שם אנגלי עממי
 פרח , עיזנית, יערה: שם עברי

  

 .  מתוק, קר: טמפרטורה ואיברים

 .  ריאות, קיבה

  

  9: מינון מינימלי

  15: מינון מקסימלי

 

 :קטגוריה

 מטהרי חום ורעילות
 

 :תפקידים

 .במעיים אבססיםאו , עיניים, גרון, בעיקר בשדיים, נפוחים וכואבים בכל שלבי ההתפתחות, מטפל בפצעים חמים. הצמח מטהר חום ורעילות

 

 .שתן כהה ועכור, כאב במתן שתן, דחיפות, תכיפות, לטיפול בצריבה. חמה בדרכי השתן-הצמח מטהר לחות

 

 .של חום ולחות לדיזינטריות, הצמח מטהר חום ולחות מהמעיים

 

 .מועיל במצבי חום קיץ, כמו כן. כאב גרון וראש, רתיעה קלה מרוח, עם חום, הצמח מסלק רוח חיצונית חמה בשלב ראשוני של הופעתה



 מחיר מינון מחושב מינון שם בוטני צמח

QIANG HUO NOTOPTERYGIUM INCISIUM 3 6.50 (7%) 6.99 

DU HUO ANGELICA PUBESCENS 3 6.50 (7%) 6.08 

QIN JIAO GENTIANA 3 6.50 (7%) 6.99 

SANG ZHI MORUS ALBA 9 19.60 (20%) 18.33 

HAI FENG TENG PIPER FUTOKADSURA 9 19.60 (20%) 21.07 

DANG GUI ANGELICA SINENSIS 9 19.60 (20%) 21.07 

CHUAN XIONG LIGUSTICUM OFFICINALE 2.1 4.60 (5%) 4.95 

RU XIANG BOSWELLIA 2.4 5.20 (5%) 5.59 

ROU GUI 
CINNAMOMUM AROMATICUM 

CASSIA 
1.5 3.30 (3%) 3.55 

MU XIANG SAUSSUREA COSTUS 2.4 5.20 (5%) 5.59 

ZHI GAN CAO GLYCYRRHIZA URALENSIS 1.5 3.30 (3%) 3.55 

 103.74 100 45.9 כ"סה


