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הקדמה!
בשנים האחרונות, עם ההתקדמות הטכנולוגית והיכולת לזהות ירידה 

בשמיעה מבעוד מועד, ישנם יותר ויותר ילדים שמקבלים את האבחנה 

של "נוזלים באוזניים". !

מצב זה יכול להיות גם א-סימפטומטי, והכוונה היא שיכול להיות מצב 

בו יש נוזלים באוזניים, אך אין ירידה בשמיעה, התפתחות של דלקות 

אוזניים או כל סימפטום אחר. !

המצב של נוזלים באוזניים יכול להיות כרוני, משמע נמשך כבר זמן רב, 

או מצב בו הנוזלים נמצאים אם יש נזלת או דלקת אוזניים ואח"כ 

נעלמים.!

הטיפול המוצע בחוברת זו מורכב מחמישה סוגי טיפול שכל אחד מהם 

מתיימר לפתור את הבעיה: תזונה, מסג'ים, נרות הופי, צמחי מרפא 

ודיקור. ישנם מטפלים אלטרנטיביים שמציעים ריפוי רק ע"י טיפול 

בנרות הופי, צמחי מרפא תזונה או דיקור. טיפול זה משלב את כל 

הטכניקות וכך מתקבלת תוצאה טובה.!

!
מהם נוזלים באוזניים?!

זהו מצב בו יש הצטברות של נוזלים באוזן התיכונה מאחורי עור התוף. 

הנוזלים עלולים לגרום לדלקות באוזן התיכונה, או לפגיעה בגמישות 

של עור התוף וכך לגרום לירידה בשמיעה.!

!

!
!
!
!
!
!
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מה מחמיר מצב של נוזלים באוזניים?!
במצב של סתימה של הצינורית המנקזת - המחברת בין האוזן התיכונה 

ללוע (תעלת אאוסטיכיוס) הנוזלים באוזן התיכונה לא יכולים להתנקז 

החוצה. התעלה נסתמת ביתר קלות במצבים בהם יש הרבה ליחה 

בגוף, במיוחד אם הליחה היא סמיכה. הרפואה הסינית רואה קשר 

הדוק בין תזונה ובין ליחה בגוף, לכן חלק מהטיפול יעשה דרך שינויים 

בהרגלי התזונה.!

!
מה הקשר לדלקות אוזניים?!

לעיתים הנוזלים באוזן התיכונה מכילים חיידקים שגורמים לזיהום 

ודלקת באוזן התיכונה.!

!
מה הקשר לירידה בשמיעה?!

הנוזלים הכלואים באוזן התיכונה מאחורי עור התוף מפריעים לעור 

התוף לנוע בחופשיות ולהעביר את תנודות הקול לעצב השמע. במצב 

זה השמיעה פחות טובה. כאשר מנוזלים מרגישים שהשמיעה היא 

פחות טובה באופן זמני, מצב זה דומה למצב הכרוני של ירידה 

בשמיעה.!

!
מה עוד יכול לגרום לירידה בשמיעה?!
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לפעמים הפרשות מרובות של שעווה באוזניים יכולה להפריע לשמיעה 

ע"י חסימה של גלי הקול בדרך אל עור התוף.!

!
האם חובה לטפל בכל מצב של נוזלים באוזניים?!

לפעמים מצב של נוזלים באוזניים לא גורם לשום בעיה אחרת, זהו מצב 

שנקרא א-סימפטומטי, משמע – יש נוזלים באוזניים אך הם לא גורמים 

לשום סיבוך. במקרה כזה עדיף לא לטפל באופן כירורגי, אלא לעקוב 

מידי חצי שנה אחר רמת השמיעה, בד"כ עם ההתבגרות מבנה תעלת 

אאוסטיכיוס (המחברת בין האוזן התיכונה ללוע) משתנה ובעיות 

האוזניים נפתרות.!

!
!
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מה מציעה הרפואה המערבית לטיפול בבעיה?!
הרפואה המערבית יכולה להציע חומרים המפחיתים את הפרשות 

הליחה ממערכת הנשימה העליונה. בשלב הבא ההמלצה היא לניתוח 

כפתורים. בניתוח זה המתבצע בהרדמה מלאה מבוצע חתך בעור התוף 

ואליו מחברים צינורית פלסטיק שמאפשרת לנוזלים שנמצאים מאחורי 

עור התוף להתנקז החוצה אל התעלה החיצונית.!

!

!
!
!
!
!
!

צינורית (כפתור) המותקנת בעור התוף!

!
!

האם הורים יכולים לדעת מה מצב השמיעה של ילדם ללא 
בדיקת שמיעה במכון?!

יש הורים שיודעים מה מצב השמיעה של ילדם לפי עוצמת הקול בזמן 

הצפייה בטלוויזיה. יש ילדים שמשתמשים במילה "מה" באופן תכוף 

כאשר יש ירידה בשמיעה. אפשר ללחוש מאחורי גבו של הילד ולהציע 

לו משהו שקשה לו לסרב כדי לשלול שמיעה סלקטיבית. בסה"כ ע"י 

התכוננות וניסיונות מבוקרים אפשר לדעת האם השמיעה משתפרת או 

מתדרדרת. כדי לדעת מה רמת השמיעה באופן מסודר יש לעבור בדיקה 

במכון, אך אם אין בעיות בדיבור או בתפקוד שקשורים לשמיעה אז 

אפשר פחות להתרגש מהאבחנה של ירידה בשמיעה. סיבה נוספת 

!
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לחשיבות של המצב לאשורו ופחות לאבחנה היא העובדה שקשה 

להשיג בדיקת שמיעה מהימנה בגילאים צעירים. !

!
מה אחוז הריפוי בטיפול זה?!

יש מתאם גבוה בין היכולת של ההורים לעשות את חלקם בטיפול 

(תזונה, מסג'ים ונרות) ובין הצלחת הטיפול. בד"כ ב- 70% של המקרים 

לא יהיה צורך בניתוח כפתורים, הטבה כלשהי במצב הנוזלים יש 

כמעט בכל המקרים.!

!
האם אפשר למנוע את ניתוח הכפתורים?!

ראה תשובה לשאלה קודמת.!

!
כמה זמן נמשך הטיפול?!

הטיפול נמשך 3-4 חודשים. בזמן זה תדירות הטיפול בדיקור היא אחת 

לשבועיים. !

!
מה חלקם של ההורים בתהליך הטיפול?!

ההורים אחראים על הטיפול היומיומי הכולל: שינויים בתזונה, מסג'ים 

כל יום, טיפול בנרות הופי 3 פעמים בשבוע.!

!
מהו נר הופי?!

נר הופי הוא נר חלול. הוא מורכב מבד מגולגל הספוג בשעווה. צד אחד 

של הנר, הצד היותר צר מכניסים לאוזן ואת הצד השני מדליקים. יש 

לכוון את החלק הבוער ישר למעלה. לנר שתי השפעות. ראשית הוא 

מחמם את האוזן וגורם לנוזלים באוזן להתפזר ולהיספג ברקמות 
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הסובבות, כמו כן נוצר מעין כוח שאיבה שמנקה את תעלת האוזן 

החיצונית.!

!

!
!
!
!
!

!!!
טיפול בנר הופי!

!
האם בעזרת הנר שואבים את הנוזלים מהאוזן?!

ממש לא! הנוזלים כלואים מאחורי עור התוף ואין אפשרות לשאוב 

אותם אלא ע"י ניקוב עור התוף. החימום גורם להתרחבות ולתנועה 

ומאפשר לנוזלים להיספג ברקמות שמסביב.!

דרכי הטיפול!
תזונה.!•
מסג'ים!•
נרות!•
צמחי מרפא!•
דיקור!•

!
תזונה!

ההנחיות התזונתיות מפורטות בחוברת נפרדת – "טיפול בליחה".!

!
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מסג'ים!

המסג'ים עוזרים להביא אנרגיה לאזור האוזן. אנרגיה פירושה יותר דם, 

פעילות מוגברת של המערכת העצבית  וניקוז יותר טוב של מערכת 

הלימפה באזור. גופנו מורכב משרירים וכדי לתפקד טוב הם זקוקים 

לפעילות. חלק מהמסג'ים עובדים על הערוצים ע"פ הרפואה הסינית 

וחלקם לפי ההבנה הרפלקסולוגית.!

פירוט המסג'ים נמצא בסוף חוברת זו בעמוד 9.!

!
נרות הופי!

יש לקבל הדרכה מעשית מהמטפל.!

!
צמחי מרפא!

יש מגוון של פורמולות שיכולות לעזור במצב זה. הרעיון הוא להוריד את 

הגודש והליחה ממערכת הנשימה העליונה. הפורמולות שיכולות 

להתאים:!

!

!
דיקור!

הדיקור נועד לאזן את הגוף. אין הוא מיועד לטיפול בסימפטום מסוים 

אלא לאזן את הגוף כולו וע"י כך לפתור את הבעיות הגלויות. חלק 

מהטיפול בדיקור מתרכז ברמה הערוצית, השטחית יותר והוא עושה 

נזלת וליחה
הערות ואזהרותסימפטומיםשם הפורמולה

לנזלת צהובה.נזלית

אצל חולה אסטמה להתחיל במינון לליחה בכל הגוף.כיוחון
נמוך ולעקוב אחר ההשפעה. 

לנזלת שקופה קל ליחה
כרונית.
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עבודה דומה למה שעושים המסג'ים או נרות ההופי, אך זהו החלק 

המשני בחשיבותו.!

אם יש לך מעט ידע ברפואה סינית תוכל לקרוא את החלק הבא 

שמיועד למטפלים.!

!
הנחיות למטפלים!

באופן כללי יש להתייחס אל הבעיה של נוזלים באוזניים כאל בעיה ברקמה 

הרירית. סתימה של תעלת אאוסטכיוס נובעת  מעודף ליחה במערכת הנשימה 

העליונה.!

הרקמה הרירית נשלטת אנרגטית ע"י ה- LIV ולכן יש לאזנו. בד"כ ה- LIV יסבול 

מעודף חום. מעבר לכך אפשר לטפל ב- GB וב- TH שקשורים לאוזניים אך רק ברמה 

הערוצית. יש גם לבדוק את מצב ה- KID שקשור לאוזן ולחזקו במידת הצורך. 

 LIV -המסג'ים והנרות מטפלים בהנעה הערוצית, הדיקור צריך להתרכז באיזון ה

וחיזוק ה- KID במידת הצורך.!

!
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עיסוי מספר 1!

יש לעשות עיסוי מסביב לאוזן, כאשר לוחצים רק על הקרקפת. העיסוי 

מתבצע עם כיוון השעון!

!
!

!
!
!
!

!

!
!
!

!
!

עיסוי מספר 2.!
על החלק החיצוני של האמה 

מהמרפק עד למפרק כף היד 
בתנועות משיכה החוצה, לחץ 

עיסוי מספר 3.!
על החלק החיצוני של האמה מהמרפק 

עד למפרק כף היד לחיצות עמוקות 

X 50X 5

מסג'ים



!!14

!

!
!
!
!

!
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עיסוי מספר 4.!
בשורש האצבעות של כף הרגל. מהבוהן 

השניה ועד הזרת. 50 פעמים בשתי 

X 50


