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תסמונת טרום וסתית!

 Pre Menstrual Syndrome!
קורס מתקדם בבריאות האישה!

!!!!!!!!!!!מרכז אלה!
  Know the strength of man, 
   But keep a woman's care!

   Be the stream of the universe!
   Being the stream of the universe,
   Ever true and unswerving,

	
 Become as a little child once more.
	
Tao Te Ching
	
 Lao Tsu!!!!!!!!!!

 Dip Acp. טל כהן
 050-2730421
ת.ז 040374290  !!!!



!!!!!!!!
!~  מבוא  ~!

כמטפלים ברפואה סינית, יש חשיבות רבה להבנת הפזיולוגיה של מערכת הרבייה 
הנשית.  !

הבנה זאת תעצים את יכולות האבחנה והטיפול שלנו. למצבי חוסר איזון באיברים 
השונים תתכן התבטאות הקשורה למערכת הגניקולוגית, כלומר למחזור, פריון 

וכדומה. לדוגמא, במצב של Liv Qi stg אחד מהסימפטומים עלול להיות הופעת או 
החמרת כאבים לפני הוסת. על ידי הבנה מעמיקה יותר של המערכת הגניקולוגית, 

אנו יכולים לקבל תמונה ברורה יותר של הפזיולוגיה של המטופלת. מכאן, ניתן 
!להגיע לאבחנה מדויקת וטיפול יעיל יותר.!

מעבר לתובנות המתקבלות מהכרת המערכת הנשית, אנו כמטפלים צריכים לדעת 
כייצד להתייחס ולטפל בבעיות נפוצות וביניהם בעיות גניקולוגיה. שמדובר 
בתסמונת טרום וסתית, היא שכ 80 אחוזים מהנשים בגיל הפוריות סובלות 

מתסמונת הטרום וסתית. מכיוון שהתופעה נפוצה כל כך, עלינו כמטפלים להכיר 
את התסמונת ולדעת לתת מענה טיפולי למטופלות המגיעות לקליניקה וסובלות 

!!!!!!!!!!!!!!מתופעה זאת. !
~  הקדמה  ~! !

את העבודה הזאת כתבתי מתוך ידיעה שהתסמונת הטרום וסתית נפוצה מאוד 
והמענה הניתן ברפואה המודרנית הינו מוגבל מאוד. כמטפלים ברפואה סינית, 

אנחנו יכולים לתת מענה יעיל, טבעי ונטול תופעות לוואי ל'בעייה'. !
על מנת להבין את התסמונת, חשובה קודם לכן הבנה של הפיזיולוגיה הנשית 

התקינה. לאחר הכרת הפזיולוגיה התקינה, ניתן ללמוד על התופעה והגורמים לה. 



כמו כן, מכיוון שרוב הנשים הסובלות מתסמונת זאת יפנו קודם לכן לרופא 
הגניקולוג, חשוב להכיר את ההתייחסות ודרכי הטיפול ברפואה המערבית 

והסינית.!
בעבודה זאת, לאחר שנרכוש הבנה על המערכת הגניקולוגית והתסמונת הטרום 

וסתית, אפרט על דרכי האבחנה והטיפול מהספרות הרפואית ומנסיוני בקליניקה. 
חשוב לציין, שמעבר לדיקור ישנה חשיבות רבה לאורח החיים של המטופלת 

ולכלים נוספים המעצימים את האפקט הטיפולי ועומדים לרשותינו כגון התזונה 
!!!!!!!!!!!!!!!ולכן נתייחס גם אליהם.!

תוכן עניינים! !!
!פרקים:!

הורמונים והקשר למערכת הרבייה הנשית, הווסת.!א.
תסמונת טרום וסתית בעיניים מערביות: הסבר ותסמינים, אבחנה, ב.

אטיולוגיה, אבחנה וטיפול.!
תסמונת טרום וסתית בעיניים סיניות: פזיולוגיה של מערכת הרבייה הנשית, ג.

תהליך הוסת, אתיולוגיה ופתלוגיה, עקרונות האבחנה המבדלת 
ואסטרטגיות טיפול (דיקור ותזונה סינית).!

רפואה אינטגרטיבית: שילוב הטיפול ברפואה הסינית עם תזונה קלינית ד.
ותוספי מזון לטיפול בתסמונת טרום וסתית. תוספי מזון וצמחים בשימוש 

בטיפול, ריפוי על פי חלוקה לתתי קבוצות.!
ניתוח מקרים מהקליניקה.!ה.
ביבליוגרפיה.   ו.
הערה והארה לסיום.!ז. !!!!!!!



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!

חלק א!
!!הורמונים והקשר למערכת הרבייה הנשית!

הורמון הינו תרכובת כימית המשמשת לתקשורת בין תא אחד (או קבוצת תאים) 
לתאים אחרים. כל היצורים הרב-תאיים מפרישים הורמונים. הורמונים 

אנדוקריניים מופרשים ישירות לזרם הדם הנושא אותם למטרתם, בעוד הורמונים 
אקסוקריניים מופרשים דרך תעלה משם הם ממשיכים דרך זרם הדם או משפיעים 

על תאים סמוכים. בהגיע הורמון לתא המטרה, מתחוללת תגובה המתאימה 
!בתאים אלה. השפעת ההורמונים עשויה לעורר או לעכב תהליכים שונים.!

בפיקוח על המחזור המיני של האישה משתתפים ההיפותלמוס, ההיפופיזה (יותרת 
המוח) והשחלות. הבלוטה הראשית המפקחת על הפרשת ההורמונים היא 

ההיפותלמוס.!
ההיפופיזה מפרישה את הורמון הלוטאיניזציה (LH) ואת ההורמון מגרה הזקיק 

(FSH) והשחלה מפרישה את ההורמונים אסטרדיול ופרוגסטרון.  תהליך הוויסות 
!והבקרה של הווסת נקבע על פי יחסי הגומלין בין הורמונים אילו.  !

http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25aa%25d7%2590
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2594%25d7%2599%25d7%25a4%25d7%2595%25d7%25aa%25d7%259c%25d7%259e%25d7%2595%25d7%25a1


הורמון הלוטאיניזציה (LH) הינו הורמון שנוצר ומופרש על-ידי בלוטת יותרת 
המוח. הורמון זה מגרה ביוץ, יצירת גוף צהוב ועקב הפרשת פרוגסטרון. הורמון זה 

!מעורב בהבשלה של ביציות ושל תאי זרע.!
ההורמון מגרה הזקיק (FSH) מופרש אצל הנקבה ואצל הזכר, אך מביא למהלכם 
של תהליכים שונים בקרב בני שני המינים. אצל הנשים, השפעות ההורמון כפולה 

במחזור:!
השפעה על התפתחות הזקיק - בתחילת המחזור, מפרישה בלוטת יותרת 1.

המוח הורמון זה והוא מביא לכך שהזקיק הראשוני הנמצא בשחלה יתפתח. 
לקראת אמצע המחזור החודשי יופרש הורמון LH והוא יגרום לתהליך 

הביוץ. 
גורם להפרשתם של אסטרוגנים מהזקיק הבשל - בהשפעת האסטרוגנים 2.

מתחלקים תאי רירית הרחם וכלי הדם ברחם נעשים רחבים, בנרתיק 
מתרחבים תאי אפיתל ומפרישים נוזלים ריריים וכן מתפתחים צינורות 

החלב.!
הפרשת ההורמון FSH מופעלת במנגנון משוב שלילי - ריכוז גבוה של אסטרוגן בדם 

יגרום לעיכוב הפרשת ההורמון.!
בגברים, ההורמון FSH גורם להופעתם של סימני מין משניים וכן מעודד את 

התפתחותם של צינורירי הזרע באשכים וחיוני ליצירת תאי זרע באבוביות הזרע. 
הפרשת ההורמון מעוכבת על ידי ספירת זרע גבוהה, הגורמת לתאי סרטולי 

!.FSHלהפריש אינהיבין, שמעכב את הפרשת הורמון ה!
אסטרדיול הוא סוג האסטרוגן העיקרי המופיע בבני אדם. לאסטרדיול יש השפעה 

קריטית על תפקוד מערכת הרבייה והמין, ומשפיע על איברים נוספים כולל על 
מבנה העצם. אסטרדיול, כמו הורמונים סטרואידיים אחרים, נוצר מכולסטרול.!

לאסטרוגן תפקיד מכריע בהתבגרות המינית של האישה והפרשתם בגיל 
ההתבגרות גורמת לסימני המין המשניים כגון גדילת שדיים. בימים ה-10-28 

 pg/ml 50-150-למחזור החודשי עולה כמות האסטרוגן המופרשת ומגיעה ל
(פיקוגרם למ"ל) בדם. בימים אלו האסטרוגן תורם להכנה של גוף האישה לקליטת 

העובר על ידי גרימה לעיבוי רירית הרחם, להפרשות רטובות, חום גוף נמוך 
ולהתפתחות צינורות החלב שבשד. בתקופת הווסת, שבה נהרסת רירית הרחם 
ונפלטת, יורדת כמות האסטרוגן בדם ל-pg/ml 24-64. אסטרוגן מופרש בכמויות 

נמוכות בזמן היריון והנקה (pg/ml 15-40) ובגיל האל-וסת.  רמות נמוכות של 
אסטרוגן גורמות ליובש בנרתיק.!

תפקידו הטבעי של האסטרוגן הוא לגרום לחלוקת תאים ברקמות מסוימות כמו 
רקמת השד והרחם. חלק מהגידולים הסרטניים ברקמות אלו מתפתחים כתוצאה 

!מחשיפתם לאסטרוגן. סוגים אלו נקראים סרטן תלוי אסטרוגן.!
פרוגסטרון מופרש בעיקר מן הגופיף הצהוב (Corpus Luteum) שבשחלה לאחר 

הביוץ. הפרוגסטרון מופרש במידה קטנה יותר מבלוטת יותרת הכליה, מן השליה, 
ובגברים מן האשכים.!

הפרוגסטרון אחראי על עיבוי רירית הרחם לפני ההריון, על כן הוא מופרש 
בשבועיים האחרונים למחזור. עם התנוונות הגופיף הצהוב מופרשות הרקמות 
החדשות ברירית הרחם ומתחילה וסת ואיתה מחזור חדש. אם האשה נכנסת 

להריון, ממשיך פרוגסטרון להיות מופרש מן הגופיף הצהוב ולאחר מכן מן השליה.!
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בהשפעתו חום הגוף גבוה וההפרשות מתייבשות. 
נשים המייצרות כמות לא מספיקה של פרוגסטרון אינן מעבות את רירית הרחם 

החל מן השבוע השני למחזור. נשים אלו עלולות להפיל את עוברן זמן קצר לאחר 
ההפריה, כיוון שהעובר אינו יכול להשתרש ברירית הרחם. כיום נהוג לפתור את 

בעיית העקרות הנוצרת בעקבות מחסור בפרוגסטרון על ידי החדרת פתילות או ג'ל 
!!פרוגסטרון אל הנרתיק.!

!~  מחזור הוסת  ~!
מחזור הוסת מתחיל ביום הדימום הראשון ונגמר לפני תחילת הדימום הבא.  

המחזור מתחיל כאשר האישה פורייה ונמשך עד חידלון הווסת (מנאפאוז). אורכו 
של הווסת הוא בין 21 ל-40 יום.  ב 10 עד 15 אחוזים מהמקרים אורכו 28 ימים 

!בדיוק.  את המחזור ניתן לחלק לשלושה שלבים:!
א. שלב הזקיק (הפוליקולרי)!

נמשך מהיום הראשון של הדימום עד ליום ה 12. בתחילת השלב, רמות נמוכות של 
אסטרדיול ופרוגסטרון גורמות לרפידת הרחם (אנדומטריום) להתנוון ולנשור.  

תהליך זה מתרחש בממוצע 4 ימים.  כמות הדם ההממוצעת בדימום הינה 35 מ"ל.  
כמות של בין 10 ל 80 מ"ל נחשבת גם היא לנורמלית.  לאחר מכן, עלייה בהורמון 

מגרה השחלה (FSH) גורם לגירוי והתפתחות של בין 10 ל 15 זקיקים.  במהלך 
גדילתם הם מפרישים אסטרדיול (אסטרוגן), שמביא לגדילה והתעבות של רירית 

הרחם כהכנה להשרשה של בייצית מופרת.  אחד מהזקיקים מגיב יותר להורמון ה 
!FSH ועקב כך הופך להיות הזקיק הדומיננטי והשאר מתנוונים. !

ב. שלב הביוץ!
 LH רמות אסטרוגן המופרשות מהזקיקים מדכאות את ההפרשה של ההורמון

מההיפופיזה. !
כאשר מתקרב מועד הביוץ והזקיק הדומיננטי והביצית שבתוכו עומדים להיות 

בשלים, בדרך כלל ביום ה12, רמות האסטרוגן מגיעות לרמות אשר ממנו מתחיל 
 LH גבוהות. שלב זה נמשך 48 שעות. שחרור הורמון ה LH גירוי להפרשה של רמות

מביא לבשלות הביצית, להחלשת דופן הזקיק וליציאת הביצית מתוך הזקיק ומן 
השחלה בדרכה אל החצוצרה. קוטרה של ביצית בשלה הוא כ-0.2 מ"מ. לאחר 

מעבר מהיר של הביצית בחלל הפריטונאלי, היא מגיעה לחצוצרה ומחכה להפריה 
על ידי הזרע באיזור האמפולה של החצוצרה. שחרור הביצית מתחלק בין השחלות 

בצורה אקראית. אך אם כורתים שחלה, השחלה הנותרת משחררת ביצית בכל 
!חודש. !

ג. שלב הלוטאלי!
מתרחש כ 14 ימים, אלא אם כן האישה התעברה ומסתיים בדיוק לפני שמתחיל 
מחזור וסת לאחר הביוץ, ההורמונים FSH ו- LH שמקורם מההיפופיזה מביאים 

להיווצרותו של הגופיף הצהוב (הנוצר מהזקיק הדומיננטי, אשר ממנו כאמור בקעה 
הביצית במהלך הביוץ). הגופיף הצהוב נקרא כך ככל הנקרא בגלל הצטברות 

פיגמנט צהוב. רמת ייצור הפרוגסטרון עולה בהתמדה עד 7 ימים לאחר הביוץ על 
ידי הגופיף הצהוב, ואז מתחילה ירידה איטית של רמות אלו. הפרוגסטרון גורם 

http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2594%25d7%25a4%25d7%259c%25d7%2594_%25d7%2598%25d7%2591%25d7%25a2%25d7%2599%25d7%25aa
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a2%25d7%2595%25d7%2591%25d7%25a8
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%2594%25d7%25a4%25d7%25a8%25d7%2599%25d7%2594
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a2%25d7%25a7%25d7%25a8%25d7%2595%25d7%25aa
http://he.wikipedia.org/wiki/%25d7%25a0%25d7%25a8%25d7%25aa%25d7%2599%25d7%25a7


לעלייה קלה בטמפרטורת הגוף במהלך השלב הלוטיאלי. משך חייו של הגופיף 
הצהוב ללא הריון הוא 14 יום.  רמות נמוכות של פרוגסטרון ואסטרוגן מביאות 

!לשלב הזקיק ולתחילת מחזור חדש.!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!

חלק ב !
!!תסמונת טרום וסתית בעיניים מערביות!

!~  הסבר ותסמינים  ~!
תסמונת טרום וסתית Pre Menstrual Syndrom היא תסמונת המתרחשת בשלב 

הלוטיאלי, כשבוע עד שבועיים לפני הווסת ונעלמת עם קבלת הוסת.  זהו מצב בו 
מופיעים מגוון שינויים גופניים, מנטליים ושינויים במצבי הרוח. מגוון התסמינים, 

הכוללים: כאבי ראש, גב, בטן תחתונה, עייפות, כבדות, סחרחורת, גלי חום, 
שינויים בתיאבון, התנפחות בטן, רגישות וכאב בשדיים. !

שינויים נפשיים, הכוללים: עצבנות, רגזנות, מועקה רגשית, דיכאון, כעס, סערת 
נפש. !

שינויים מנטליים, הכוללים: בלבול, קשיי ריכוז, אובדן ריכוז. !
בתקופת הPMS  עלולה להיות החמרה במחלות קיימות. בעיקר במחלות עור, 

עיניים ונשימה.!
סוג ועוצמת התסמינים משתנה מאישה לאישה ומחודש לחודש אצל אותה אישה.!

הערכה היא שכ 80 אחוזים מהנשים בגיל הפוריות סובלות מתסמונת הטרום 
וסתית. מתוכן, 20 עד 40 אחוזים סובלות מהסימפטומים ברמה כזו המגבילה אותן 

מבחינה פיזית או מנטלית. 5 אחוז סובלות ממצוקה חמורה. התסמינים נמשכים, 
!בדרך כלל, שעות אחדות עד 14 יום. !

על מנת לסדר את התמונה הקלינית המתקבלת מהסימפטומים השונים, חולקה 
!התסמונת לארבע תת קבוצות שונות:!

תת 
הקבוצה

מנגנוןסימפטומים



!!!!!
!~  אבחון  ~!

אין כיום בדיקה היכולה לאבחן תסמונת זו. לרוב, יבקש הרופא לרשום את 
התסמינים על גבי לוח שנה במשך שני מחזורי וסת רצופים על מנת לוודא 

!!שהתסמינים הם קדם וסתיים ומחזוריים.!

PMS - A מאפיין עיקרי – חרדה
!(Anxiety)
רגיזות!
מצב רוח!
מתח עצבי

רמה גבוה של אסטרוגן!
רמה נמוכה של פרוגסטרון!

רמה גבוה של אדרנלין (חרדה)!
רמה גבוה של נוראדרנלין (עוינות 

ורגיזות)!
רמה גבוה של סרוטונין (מתח עצבי, 

נמנום)!
רמה נמוכה של דופאמין (נטרול 

נוירוטרנסמיטורים אחרים ויצירת 
רוגע)

PMS - C מאפיין עיקרי – השתוקקות
!(Craving)

תיאון מוגבר והשתוקקות 
לממתקים!

כאבי ראש, סחרחורת או 
התעלפויות !
עייפות! !

 PGE1  מחסור בפרוסטגלנדינים
בלבלב ובמערכת העצבים המרכזית 

(PGE1 מעכב !
הפרשת אינסולין ובכך אינו גורם 

לרעבה)

PMS - D!מאפיין עיקרי – דכאון
!(Depression)

בכי!
שכחה, מבוכה!
נדודי שינה

רמה נמוכה של אסטרוגן!
רמה גבוה של פרוגסטרון!

רמה גבוה של אדרנל או אדרנל

PMS - H – מאפיין עיקרי
היפר-הידרציה!
!(Hyper-hydration)
אצירת נוזלים בגוף!

עלייה במשקל גוף (יותר מ 
1.4 ק"ג)!

נפיחות בגפיים ובבטן!
רגישות בשדיים

עודף באלדוסטרון!
עקב מתח, עודף באסטרוגן או 

מחסור בדופאמין.



!
~  אטיולוגיה ~! !

הסיבה לPMS נותרה לא ברורה ברפואה המערבית. לכן, התפתחו תיאוריות שונות 
המנסות לתת הסבר לתסמונת. העיקריות שבהן הן התיאוריות ההורמונליות. אחת 

מהתיאוריות ההורמונליות מצביעה על חוסר איזון הורמונלי בין פרוגסטרון 
לאסטרוגן. למרות זאת, לא נמצאו מחקרים הקושרים הורמונים אילו לסימפטומים 

של PMS או להקלה מסימפטומים שונים של PMS. מחקרים חדשים מראים קשר 
בין שינויים ברגישות של נשים הסובלות מPMS  להורמוני מין מסוימים. כלומר, 

רמות ההורמונים נשארו בגדר הנורמה, אך נשים אילו פיתחו רגישות גדולה יותר 
להורמונים. לדוגמא, עלייה ברגישות הרצפטורים להורמון האלדוסטרון ייגרום 

לצבירת נוזלים ולתחושת מלאות.!
תיאורית הסרטונין טוענת שתנודות ברמות הסרטונין, המושפע מאסטרוגן 

ופרוגסטרון, גורמות או מחמירות את התסמונת. נמצא שמתן תרופות מעכבות 
ספיגת סרטונין (SSRI) מפחית את הסימפטומים ובעיקר את הדיכאון קדם ויסתי. 

(PMDD - premenstrual dysphoric disorder), תופעה המופיעה ב3 עד 8 אחוזים 
מהנשים. תופעה זו כוללת סימפטומים נפשיים, כגון: הפרעות בשינה, דכאון, 

עייפות, עצבנות ושינויים בתיאבון. !
תאוריה אחרת מוצאת מעורבות של בטא אנדורפין כמעכב שחרור של גונדוטרופין 

בשלב הלוטיאלי במחזור, הגורם לשינוי במצב הרוח, תפיסת כאב ועצבנות. !
התיאוריה הפסיכולוגית טוענת שאצל חלק מהנשים הסובלות מתסמונת קדם 

וסתית יש מצב של דיכאון הגורם או מחמיר את התסמונת. תיאוריה זו עלתה לאחר 
שנמצא שכ 60 אחוזים מהנשים הסובלות מדיכאון סובלות מהתסמונת.!

תיאוריה אחרת היא התיאוריה התזונתית. תיאוריה זו טוענת שחוסר בויטמינים 
ומינרלים גורם או מחמיר את הסימפטומים של התסמונת. תיאוריה זו עלתה לאחר 

שנמצא שחוסרים במגנזיום, וימינים מקבוצת B וויטמין E אצל נשים הסובלות 
מהסינדרום. !

! !!
!~  טיפול  ~!

לעיתים יונחו המטופלות לבצע פעילות אירובית או שינוי תזונתי, אך לרוב יקבלו 
תרופות שונות: !

תרופות נוגדי דכאון, כגון מעכבי ספיגת סרטונין (SSRI) הכוללים: פרוזאק, •
סרפם, פארוקסיטל, סרטרלין ואחרים. בשימוש על מנת להפחית את תסמיני 

העייפות, תיאבון מוגבר והפרעות שינה. תרופות אילו נלקחות יום יום או 
כשבועיים לפני המחזור. 

נוגדי דלקת שאינם סטירואידים (NSAID).  כוללים: איבופרופן •
(אדויל,מוטרין) הנלקח לפני או בהתחלת המחזור. 

משתנים. כאשר פעילות גופנית והגבלת מלח בתפריט לא מספיקים •
להפחתת העלייה במשקל או התנפחות בנוזלים. 

גלולות למניעת הריון המכילות פרוגסטרון מקילות בחלק מהמקרים.  •
לעיתים הורדת הגלולות מקילה על הכאבים. 



שימוש בזריקת Medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera) המשמשת •
להפסקה זמנית בביוץ. למרות שעלולה לגרום להחמרת חלק 

מהסימפטומים, ככאבי ראש, דיכאון, תיאבון מוגבר ועלייה במשקל.! !!!!!!
חלק ג – רפואה סינית!

פזיולוגיה של מערכת הרבייה הנשית!
!

בפיזיולוגיה הנשית יש חשיבות רבה לדם. מעבר לתהליכים הפיזיולוגיים 
המתרחשים גם אצל גברים, אצל נשים יש לדם חשיבות במחזור, התעברות, הריון 
ובלידה. הפזיולוגיה הגברית מסתמכת על Qi, בעוד הפיזיולוגיה הנשית מסתמכת 

על דם. !
הרחם הוא אחד משישה איברי יאנג אקסטרה. בדומה לאיברי אקסטרה אילו, 

הרחם הוא בעלי צורה ותפקוד של איבר יאנג (תנועה, כיווץ ודחיפה, כמו בלידה) 
ותפקיד של איבר יין (אחסון דם, יכולת הזנה והכלה של עובר).  !

הרחם קשור מצד אחד לכליות על ידי מרידיאן ה Bai Lou. כך, הוא מקבל הזנה מה 
Kid Jing. מצד שני, הרחם קשור ללב דרך מרידיאן ה Bao Mai. כך, הוא מקבל הזנה 

של Qi ודם הלב. חוסר הזנה מהלב או מהכליות יגרום לאמנוריאה (אין מחזור) או 
לחוסר פריון.!

אם כך, תפקיד הכליות הוא באחסון התמציות (Post Heaven Qi). נאמר בספר 
'The Great Treatiise Of Beneficial Formulae For Women (1237)' שדם המחזור אינו 

דם רגיל, אלא Heavenly Gui (תמצית טהורה) הנובעת מהכליות. מצד אחד, תורמות 
הכליות את התמצית, שהינה אספקט של Yin לצורך יצירת דם המחזור. מצד שני, 
ישנה חשיבות רבה ל Fire of the Gate of Life, שהינה אספקט של Kid Yang לצורך 

חימום הרחם ולתהליכים הנחוצים. בין שני האספקטים (Yang& Yin) יש קשר 
!.Kid הדוק והוא מזינים אחד את השני. מבחינההורמונלית, האסטרוגן משוייך ל

הקשר של הלב לרחם מסביר את ההשפעה שיש למצבים פזיולוגיים על הרגש. 
לדוגמא: איבוד דם בלידה מהרחם, עלול להשפיע על הלב ולגרום לדיכאון. שוק 

!רגשי משפיע על הלב ויכול דרך הלב להשפיע ולגרום לאמנוריאה (חוסר במחזור).!
מעבר למה שנכתב, לאיברים יש חשיבות בתיפקוד התקין של הרחם:!

טחול - לטחול תפקיד חשוב בייצור הדם. חולשת Qi הטחול תגרום לחוסר דם. 
 QI בנוסף לכך, הוא מחזיק את הרצועות והאיברים במקומם. בפתלוגיה של צניחת

של הטחול תתכן צניחת רחם. הטחול שומר גם על הדם בכליו. בחולשת טחול 
ייתכן דימום מוגבר בוסת.!

כבד -   תפקידו הראשון הוא לספק דם לרחם. למרות שדם הרחם אינו בדיוק כמו 
דם הכבד, חוסר דם הכבד יכול לגרום לא-מנוריאה או מחזור מאחר ביחד עם סימני 

חוסר דם אחרים הקשורים לציפורניים, שיער, גידים, שינה וכדומה. !



תפקידו השני הוא להניע את הQI, על מנת להניע את הדם. בפתלוגיה של תקיעות 
QI הכבד יופיעו לרוב כאבים לפני הוסת, עצבנות, דכאון וסימנים אחרים המופיעים 

!.Liv בתסמונת טרום מחזור.  מבחינה הורמונלית, הפרוגסטרון משוייך ל
קיבה –  הקיבה קשורה למחזור דרך מרידיאן ה Chong. מרידיאן זה עולה מהרחם 

דרך ST-30 ובהמשכו מגיע לקיבה. קשר מסביר את בחילות הבוקר בשלבים 
הראשונים של ההריון. !

מעבר לכך, יש חשיבות רבה ל ST כמקור הנוזלים והדגנים ביצירת ה Qi ו הדם.!
ריאות – הריאות חשובות בתהליך ייצור הQi . חולשה בריאות תגרום לחולשת 

טחול. !
!באספט הריגשי, צער ואבל עלולים לכלות את הQi  ולהפסיק את המחזור.!

 YANG וה (CV) YINהוא המרידיאן שממנו נובעים ה Chong Mai מרידיאן ה
(GV).  הוא זה המקנה את הניצוץ הראשוני של מערכת הרבייה כפי שבא ליידי 

ביטוי בבלוטת האצטרובל (המפרישה GNRH). בהיותו ים הדם הוא קשור בעיקר 
לזרימת הדם בגוף. לכן, בפתולוגיה יהיה קשור בעיקר לתקיעות Qi או דם.   !

מרידיאן ההתעברות (Ren Mai  או CV) מספק דם, Jing ,Qi ו- Yin לרחם על 
מנת לעבות את רירית הרחם והתחלת הפרשת אסטרוגן. חשוב מאוד בהתבגרות 

מינית, מחזור, התעברות, הריון, לידה ומנפאוזה.!
מרידיאן Du Mai או ה GV  - מספק YANG ואש, הנחוץ להבשלה והתפתחות 

של זקיקים ושל העובר. מסלול ה GV חשוב ביותר. למעשה, הוא מקשר בין 
הכליות- הרחם- הלב- והמוח. בראייה המערבית מרידיאן זה מחבר בין 

ההיפותלמוס, ההיפופיזה (יותרת המוח) והגונדות (איברי המין) ולכן מרידיאן זה 
  .FSH שולט ביותרת המוח ובהפרשת

ל GV מסלול קדמי העובר מסביב לואגינה. לכן, מבחינה קלינית ניתן להשתמש בו 
!.Kid Yang Xu במקרים שיש פתולוגיה באיזור זה ביחד עם רקע של

Dai Mai - למרידיאן החגורה תפקידים רבים. בהיותו המרידיאן הרוחבי היחיד, 
הוא מאזן בין שמיים וארץ. מהרמן את תנועת ה Liv Qi (דרך LIV-13) ואת תנועת 
העלייה והירידה של ה Qi של ה KID וה SP. מעבר לכך, יש חשיבות רבה ליכולת 

 Qi ההחזקה של מרידיאן זה. הוא צריך להיות רפוי במידה על מנת לאפשר תנועת
במרחב והדוק במידה על מנת לפקח על תנועת ה Qi ו"להחזיק את החגורה". 

במצב של רפיון יתר, ה Qi לא יוכל לעלות, האיברים ימשכו מטה ועלול להיות מצב 
!!!!של צניחת רחם או הפלה של עובר.!

!  
!~  תהליך מחזור הוסת  ~! !
!חלוקת הוסת לשלבים על פי הרפואה הסינית:!

א. שלב הזקיק (פולקולרי)!



שלב הוסת. מאופיין בתחילה בתנועת דם ברחם, נשירת האנדומטריום ודימום, 
התלוי בתנועה החופשית של  Liv Qi and Xue(blood). שלב זה נמשך כ5 ימים. !

שלב הפוסט וסת.  בשלב זה QI, דם ומרידאני CV וChong  ריקים יחסית. מרידיאן ה 
 .FSH המחזיק באנרגיית היאנג. שולט בבלוטת יותרת המוח וגורם להפרשת GV

במקביל, חלה עלייה בכמות הדם וה QI במרידיאני הCV  וה Chong ובנוסף לעלייה 
בכמות ובתנועת ה Qi ברחם, מתחילה רירית האנדומטריום לגדול (מקביל לפעולת 

האסטרוגן ברפואה מערבית).!
לאחר מכן, מרידיאן ה Yang Wei Mai גורם להתפשטות של אנרגיית יאנג וכתוצאה 
מכך לגדילה מואצת של הזקיקים בשחלה. הזקיקים מפרישים יותר ויותר אסטרוגן.!
מרידיאן החגורה Dai Mai מפריד ומחבר באדם בין שמיים וארץ ומסמל את התחלת 

הYIN . לכן, מרידיאן זה גורם להאטה בפעילות היאנג של בלוטת יותרת המוח 
וירידה בהפרשת FSH. כתוצאה מכך הזקיקים מתנוונים פרט לאחד מהן שיהפוך 

!להיות דומיננטי וימשיך להתפתח ולגדול.!
ב. שלב הביוץ!

מרידיאן ה Yang Qiao Mai שהינו היאנג שבתוך היאנג, מאיץ את תהליך ההשתנות 
מיאנג ליין ואחראי בין היתר לתגובת יותרת המוח לרמות הגבוהות של אסטרוגן 

בדם המתבטאת בהפרשת הורמון LH. הפרשת הורמון זה, ביחד עם עלייה בכמות  
המביא לבשלות הביצית ויציאתה מהזקיק. תנועת הביצית נגרמת ותלויה בתנועת 

!. Livהעץ ובעיקר ה!
ג. השלב הלוטיאלי!

בהשפעת מרידיאן ה Yang Wei Mai האוסף את ה YIN והאדמה מקבל הזקיק 
(שנקרא בשלב זה הגופיף הצהוב)  תמיכה והזנה. נוסף על כך, מתחיל הגופיף 

הצהוב להפריש פרוגסטרון, אשר יאפשר את התמיכה וההזנה לביצית המופרית 
ברחם.!

לחלק האחרון בשלב הלוטיאלי אחראי מרידיאן ה Yin Qiao Mai שהינו מרידיאן 
האטה וההשתרשות של האדם. אנרגיה זו חשובה להשתרשות התקינה של הביצית 

 Yin ברירית הרחם והתחלת תהליך ההריון. במידה ואין הריון, אנרגיית מרידיאן ה
Qiao Mai תביא להפחתה בהפרשת האסטרוגן והפרוגסטרון ובעקבות כל לדימום 

הויסתי. !
רמה נמוכה של יאנג מעוררת לפעולה את מרידיאן ה Chong Mai וכך מתחיל מחזור 

!!!!!!חדש.!
~  אתיולוגיה ופתולוגיה  ~! !!

למרות מעורבות של גורמים רבים האחראים לתקינות של מערכת הפריון הנשית, 
נראה כי שמדובר במחזור תקין, חשיבותם של ה Chong,Liv  וה CV גדולה יותר 



 Qi & Xue מאחרים. יש המייחסים את החשיבות הגדולה ביותר במחזור לתנועת ה
! .Liv שבאחריות ה (blood)!

!גורמים לתסמונת טרום וסתית:!
רגשות – כעס, תסכול, טינה ושנאה עלולים לגרום ל Liv Qi stgnation העלול ▪

להוביל לסימפטומים של כאב לפני הוסת או בהתחלתו, תחושת מתח או 
 Liv כאב בשדיים, בטן תחתונה, אי שקט ועצבנות. דופק: מייתרי בעמדת

ולשון סגלגלה. במידה ויש החמרה, Qi stg עלול להפוך ל Xue stg ואז יופיעו 
בנוסף לסימפטומים הקודמים סימפטומים של כאב חד לפני או במהלך 

הוסת, דימום ויסתי כהה עם קרישי דם, כאבי ראש. כאשר ה stg ממושכת 
 .Fire או בשילוב עם חום פנימי אצל המטופל היא עלולה להפוך ל

הסימפטומים במקרה כזה יהיו דומים לאילו הנראים ב  Xue stg בנוסף 
לסימנים נפשיים כעצבנות, כעס, אי שקט, התפרצויות של כעס, דימום רב 

ותחושת חום.  
קור ולחות – חדירה של פתוגן קור לרחם עלולה לקרות במיוחד לאחר ▪

הוסת, כאשר הרחם והדם רייקים יחסית. בחורות צעירות הלובשות חולצות 
בטן קצרות ונשים בעלות מצב קיים של חוסר Yang או Xue חשופות במיוחד 
לפתוגן קור. הקור חוסם את תנועת ה  Qi & Xue וגורם לכאב. הסימפטומים 
שיופיעו הם כאב לפני או אחרי הוסת, כאב ממוקד ומוקל בחימום, דם עלול 
להיות חיוור במקצת עם קרישי דם ותתכן הרגשת קור או סלידה מרוח וקור. 

לשון: חיוורת וסגלגלות. דופק: עמוק, מייתרי או מתוח. 
▪ Qi & Xue מחלה כרונית או אורח חיים תובעני מדי – מוביל לחוסר

(במיוחד של Sp & St) ומוביל לחוסר הזנה של Chong & CV. בכך, אין 
מספיק דם לנוע ובנוסף אין מספיק  Qi שיניע אותו ונוצרת stg. הסימפטומים 

שיופיעו הם כאב היפוגסטריום עמום לקראת סוף הוסת או אחריה, כאב 
המוקל במגע, דימום ויסתי קל יחסית, חיוורון, עייפות, תתכן סחרחורת 

בשינוי מנח ו/או נשירת שיער ו/או שטפי דם תת עוריים מכל מכה קלה 
 ,Liv (מצביעים על חוסר דם גדול יותר). לשון: חיוורת. דופק: דק בעמדת

חלש בעמדת Sp. במידה וחוסר ה Qi נמשך זמן רב יותר הוא עלול להוביל ל 
Yang & Xue xu. הסימפטומים יהיו דומים לאילו של Qi & Xue xu עם 
סימפטומים נוספים של כאב ראש קל, טשטוש ראייה, תחושת קור או 

רתיעה מקור, דכאון. לשון: חיוורת ונפוחה. דופק: עמוק, חלש ודק.  
לידות רבות או לידות בסמיכות רבה אחת לשנייה – יובילו להתשה של ▪

 .Xue ועם הזמן גם של Yin בעיקר של ,Liv & Kid xu הגוף ויובילו            ל
מצב זה יגרום לריקנות                 ב Chong & CV בכך, אין מספיק דם לנוע 

ובנוסף אין מספיק  Qi שיניע אותו ונוצרת stg. הסימפטומים שיופיעו יהיו 
דומים לאילו הנגרמים מ Qi & Xue xu. כלומר: כאב היפוגסטריום עמום 

לקראת סוף הוסת או אחריה, כאב המוקל במגע, דימום ויסתי קל יחסית, 
חיוורון, עייפות, תתכן סחרחורת בשינוי מנח ו/או נשירת שיער ו/או שטפי דם 

תת עוריים מכל מכה קלה (מצביע על חוסר דם גדול יותר) ועצירות. לאילו 
יתווספו סימפטומים של טיניטוס, הזעה או חום קל בערב, תחושה חזקה 

של רעב בערב או בלילה (מצביע על St Yin xu עם חום בנוסף), כאב גב 
תחתון עמום (עקב Kid xu), לשון אדומה ללא חיפוי ודופק צף וריק. במצב 

כזה עלול להתפתח עלייה של Yang למעלה עם סימפטומים נוספים של 



תחושת חום בפנים, עצבנות, אי שקט וכאב ראש טמפורלי (ברקות, עלייה 
 Liv Yang בחלקו העליון של הראש, עלייה)  Vortexכאב ב ,(Gb דרך Liv Yang
דרך התפצלות המרידיאן הראשי של Liv העולה מעלה דרך הגרון, שפתיים, 

עין ועד לקודקוד, שם הוא נפגש עם GV-20) או כאב פרונטלי (במצח, 
המראה אל מעורבות של איברים בשכבת YangMing, לרוב מצב של חום על 

   .(Yin xu St רקע
אובדן דם מטראומה, דימום ויסתי מוגבר, לידה או ניתוח עם איבוד דם ▪

  Qi & Xue יובילו לסימנים הדומים לסימני חוסר Sp qi xu רב או
▪ Sp הצטברות חום ולחות במחמם התחתון -  לחות עלולה להצטבר עקב

 .Sp Qi xu או תזונה שומנית, מטוגנת, קרה ו/או לא מבושלת הגורמת ל Qi xu
הלחות היא פתוגן כבד היוצר הפרעה בזרימת ה Qi וגורם ל Qi stg העלול 

לגרום עם הזמן להצטברות של חום. הסימפטומים שיופיעו יהיו כאב 
היפוגסטרי לפני הוסת ולעיתים בתקופת אמצע המחזור, תחושת חום, 

דימום ויסתי אדום וייתכו קרישי דם, הפרשות ואגינליות, נטייה לצריבה 
בשתן, דלקות בשלפוחית השתן ושתן צהוב או עכור. לשון: חיפוי צהבהב 

ודביק. דופק: מהיר ומתגלגל.     !!
!!~  עקרונות האבחנה המבדלת  ~!

במהלך האבחון יש להעזר בתמונה הכללית המתקבלת מהמטופלת מהרגע 
שנכנסה לקליניקה. !

עוד לפני השיחה במהלכה יש לשים לב לפרטים כגון: ממבנה הגוף, הריח, 
ההתנהגות, גוון הפנים, מצב העיניים, הציפורניים, השיניים והעור. !

לאחר מכן יש לאסוף את המידע המתקבל מהתשאול על אורח החיים של 
המטופלת, מצבה הבריאותי והתלונה העיקרית, היסטוריה רפואית, רקע משפחתי 
ותאריך הלידה. השלב הבא והאחרון באבחנה יהיה אבחנת הלשון והדופק שיעזרו 

לנו לגבש אבחנה. אך לפני כן, עוד בשלב התשאול, יש חשיבות רבה למידע 
המתקבל במהלך תשאול המטופלת על המחזור. שאלות ספציפיות המכוונות אותנו 

!באבחנה הינם:!
מתי קיבלה מחזור לראשונה? גיל קבלת המחזור נע בין 10 ל 16. מחזור ▪

המגיע מוקדם יותר מגיל 13 עלול להחשב כמצב של חום (לרוב בדם) ומצב 
של קבלת מחזור מאוחר מגיל 16 על עלול להחשב כחוסר דם או חולשת 

כליות. גורמים נוספים הם תת משקל או תזונה לקויה. 
האם המחזור סדיר? מה אורכו? אורך המחזור האידיאלי הינו 28 יום. ▪

במטופלות שונות ייתכן ואורך המחזור יהיה שונה. במידה והוא קבוע 
(למשל אורכו 30 יום כל פעם) זה יכול להחשב לתקין. יש לקחת בחשבון 

שגורמים כגון תקופות לחץ, נסיעות וכדומה עלולים להשפיע על המחזור.  
האם הוסת מקדים (מקדים ביותר מ 7 ימים) ? יעיד על חוסר Qi או על מצב ▪

של חום. 
האם הוסת מאחרת (מאחר ביותר ב 7 ימים) ? יעיד על חוסר דם, Xue stg או ▪

 .Cold stg על



כמות הדימום? במצב פזיולוגי תקין תהיה 30 עד 80 מ"ל. איבוד דם רב עלול ▪
להיגרם ממצב של חום או חולשת Qi לרוב של ה Sp. דימום מועט מאוד יכול 

 .Xue stg להגרם ממצב של חוסר דם, קור או
צבע הדם בוסת? בצורה תקינה צריך להיות בהיר יותר בהתחלה, כהה יותר ▪

באמצע הוסת ובצבע ורוד יותר בסוף הסוף הוסת. כאשר צבע דם אדום כהה 
או בוהק מעיד על מצב של חום בדם. צבע חיוור מעיד על חוסר דם. צבע 

בעל גוון חום או סגלגל מעיד על קור. 
▪ .Xue stg קרישי דם בדימום הויסתי יעידו על
מתי מופיע הכאב?  כאב לפני הוסת מעיד על stg של Qi או דם. לרוב חולף ▪

בהתחלת הוסת. לרוב על רקע של קור. כאב בתחילת הדימום קשור למצב 
ה- Liv עצם תפקידו כאחראי לזרימה התקינה של Qi & Xue בגוף ומעיד על 

Xue stg. כאב באמצע הוסת משוייך ל-Sp עצם חשיבות תפקידו בתהליך 
ייצור הדם. כאב בסוף הוסת משוייך לכליות עצם תפקידו כמזין את 

מרידיאני ה-Liv & Chong & CV  ומשוייך ל-Chong. כאב לאחר הוסת מעיד 
על חוסר דם. 

אופי הכאב – כאב חמור וחד מעיד על Xue stg. כאב חמור ומכווץ המוקל ▪
בחום מעיד על קור. כאב קל, בינוני או עמום מעיד על חוסר דם, על מצב של 
חום או על Qi stg. כאב מושך מטה בבטן התחתונה מעיד על צניחת Qi. כאב 

עם תחושת כבדות בבטן תחתונה מעיד על לחות חמה. 
האם האישה משתמשת בגלולות למניעת הריון? אם כן, תשובות לשאלות ▪

על זמן הופעת הכאב, אופי הכאב והוסת אינם רלוונטיים מכיוון שהגלולות 
מווסטות את המחזור בצורה מלאכותית. לכן, ניתן לשאול את המטופלת על 

המחזור שלה לפני שהתחילה לקחת גלולות.  
האם האישה סובלת מסימפטומים נוספים לפני המחזור? כעס, עצבנות או ▪

דיכאון מעידים לרוב על Liv Qi stg. בחילות או הקאות לפני הוסת יעידו על 
Liv התוקף את ה St. עצירות לפני תעיד על Liv התוקף את המעיים או את 
 .Liv Yang Raising או על Liv Qi stg כאבי ראש לפני הווסת יעידו על .Sp ה

 .Liv Qi stg במידה ויתלווה לכאב הראש מתח בשדיים זה יעיד על ליחה עם
 .Kid Yang xu או על Sp Yang xu צבירת נוזלים לפני הוסת מעידה על

סימפטומים במהלך הוסת מעידים לרוב על מצב של עודף, בעוד סימפטומים ▪
המופיעים לאחר מעידים על מצב של חוסר. לדוגמא, כאב ראש במהלך 
הוסת נגרם עקב Liv Yang Raising או אש ב Liv.  כאב ראש לאחר הוסת 

נגרם על ידי חוסר דם ב Liv. אינסומניה במהלך המחזור מצביע על מצב של 
חום בדם על רקע של חום ב Liv או ב Ht. אינסומניה לאחר הוסת מעידה על 

חוסר דם.  
מקום הכאב – כאב במרכז הבטן התחתונה קשור ל Kid & CV. בעוד שכאב ▪

 .Liv & Chong מצידי הבטן קשור למרידיאן ה
אופי הכאב – כאב עמום או כזה המוקל במגע מעיד על חוסר. בעוד שכאב ▪

  .Xue stasis חד או המוחמר במגע מעיד על עודף. כאב דוקר מעיד על
סימפטומים המעידים על מעורבות של מרידיאני האקסטרה: כאב מכווץ ▪

 .Kid xu מעיד על קור. כאב המקרין או המגיע עם כאב בגב תחתון מעיד על
כאב גב תחתון המקרין קדימה, כאב בטן תחתונה המקרין לגב או כאב 

באיזור הטבור המקרין ל ליריכיים מעידים על Dai Mai.  כאב בצד אחד בצידי 
 Yin Qiao הבטן המלווה בהרגשת מתח ונפיחות מעיד על מעורבות של

 Yin מצב זה יגיב יותר וב לטיפול דרך ,Liv ולמרות שנאמר שאיזור זה שייך ל



Qiao. כאב בטן תחתונה המלווה בתחושה של מתח העולה בחזה מעיד על 
 .Chong מורד ב Qi

! 
מהבחינה הרוחנית, הוסת מסכמת ומשקפת את התקופה שעברה. נשירת הרירית 

מקבילה לפרידה מהישן והכנה לדרך חדשה. על מנת לבצע שינוי יש צורך גם 
באדמה חזקה ויציבה וגם ביכולת תנועה, השתנות ומימוש הנובעת מהעץ. בעוד 

שאומץ לבצע שינוי, כגון לעזוב מקום עבודה ולמצוא חדש נובע מהמיים. קושי 
בתהליך המעבר, הפרידה והשינוי (תהליך הוסת) יעיד על בעיות באחד או יותר 

!מאלמנטים אילו. !
 הערה חשובה: יש לשים לב במהלך התשאול והטיפול ל"דגלים אדומים" המעידים 
על מצבים בעלי סכנה בריאותית למטופלת ומחייבים הפנייה לגיניקולוג.  מצבים 
כאילו יכולים להיות דימום בין הוסתות, כאב כרוני שאינו משתנה או מוקל על ידי 

!!!הטיפול או מחמיר עם הזמן.!
!~  טיפול  ~! !

בשלב האבחנה המבדלת, חשוב לשים לב אם קיים במטופלת מצב עודף, חוסר או 
את שנייהם ביחד. האסטרטגייה הטיפולית תורכב מהאבחנה, בשילוב עם מצבה 
הנוכחי של המטופלת, נקודת הזמן שהגיע לטיפול מבחינת המחזור שלה ומפת 

הלידה. !
למרות שהגענו לתוכנית טיפול מסויימת, עליינו כמטפלים להתייחס למצבה 

הנוכחי של המטופלת ביום הטיפול. אנו צריכים לשאול את עצמינו: למה המטופלת 
זקוקה יותר כרגע מבחינה פיזית ורגשית? האם היא זקוקה לתמיכה? או להנעה? 

הטיפול יעודן בהתאם לכך. לדוגמא, הגענו לאבחנה שהמטופלת סובלת 
מסימפטומים הנובעים מ Qi stg, אך באותו יום שהגיעה לטיפול היא מרגישה 
חלשה מאוד. במצב כזה יש לשים דגש על בחירת נקודות שמהווים טיפול של 

!תמיכה ובמידה מועטה גם הנעה.!
חשיבות נוספת יש לזמן שבו הגיע המטופלת לטיפול. האסטרטגייה הטיפולית 

עלולה לשתנות כאשר תגיע המטופלת לפני, במהלך או אחרי הוסת. באופן כללי 
ניתן לומר שיש לפעול לפי ההנחיות הבאות:  !

▪ Liv Qi & Yang לפני הוסת יש חשיבות רבה לתנועת החלקה והזורמת של ה
 .Qi & Yang Qi לכן, יש לתמוך בתנועת ה .Qi

בוסת יש חשיבות רבה לתנועת הדם. יש לשים לב אם הדימום רב, מועט מדי ▪
 Liv-1 או רגיל. אם הדימום רב מדי עקב חום, יש להפסיק את הדימום על ידי

עם או בלי מוקסה. במידה ויש דימום רב מדי עקב חולשת Sp יש להפסיק 
    .Sp-1 את הדימום עם

לאחר הוסת יש מצב של רייקנות יחסית של הדם וה Yin ולכן יש חשיבות ▪
  .Liv bld & Kid Yin רבה לתמוך או לחזק (תלוי במידת החוסר) ב

בזמן בין הוסתות יש חשיבות לא רק לאיכות וכמות הדם וה Yin אלא גם ל ▪
Jing עקב פעילותם של המרידיאנים המיוחדים במחזור ובפריון. לכן, במידת 



הצורך זהו זמן טוב לתמוך באדמה (לתמוך ב Post Heaven Qi) על מנת 
שתמשיך לתמוך ב Pre Heaven Qi או לתמוך ישירות ב Kid Jing שמהווה 

! .Post Heaven Qi למעשה את ה !!!
~  אסטרטגיות טיפול שונות בפתלוגיה  ~! !

בחלק זה אפרט על אסטרטגיות הטיפול, מבחר הנקודות והתזונה לטיפול 
בפתלוגיות השונות. חלוקת הפתלוגיות תהיה לפי עודף וחוסר. במצבי עודף יש 

!להוציא את הפתוגן (קור, חום, לחות) או להניע (Qi & Xue stg) בהתאם לפתלוגיה. !
מצבי העודף השונים:  !

 ~  Liv Qi stg  ~ !
כאתיולוגיה לתסמונת הטרום ויסתית, מצב של Liv Qi stg שכיח למדי. בטיפול יש 

להניע את ה Qi ובמידה ויש סימפטומים רגשיים יש להרגיע את הנפש. לרוב, נעדיף 
בטיפול לא להשתמש בנקודות על גבי מרידיאן של איבר "תקוע" או בעודף ולכן 

! .Liv נעדיף לא להשתמש בנקודות על גבי ה
כחלק מהאסטרטגיה הטיפולית, יש לשים דגש גם על המקום הרגשי שבו נמצאת 

המטופלת. במידה ויש צורך, יש להמליץ על פעילויות המורידות לחץ כגון יוגה, 
הליכות או להפנות לאיש מקצוע בתחום בריאות הנפש, כפסיכולוג או 

פסיכו-תרפיסט.!
כאשר אנו מניעים את ה Qi של הכבד, אנו למעשה משתמשים באסטרטגית פיזור. 

לכן, יש יש חשיבות רבה לדאוג שאלמנט העץ (Gb ובעיקר ה Liv) מוזן היטב על ידי 
אלמנט המיים (בעיקר ה Kid) ושהוא לא חלש. להלן מבחר של נקודות שניתן 

להשתמש בהן:!
▪ .Ht אל ה Liv שתעודד תנועה מה Ht נקודת עץ על Ht-9
Gb-34 מניעה את ה Liv & Gb Qi. כנקודת אדמה מביאה עימה תמיכה, ▪

ביחד עם היותה נקודה המדגישה את הגזע Jia שמסמל פריצה ויצירת 
מרחב מעודדת את יצירת השינוי. 

Gb-40 מווסתת ומניעה את ה Liv. בעיקר במצבים מנטליים של קושי ▪
במימוש הפוטנציאל האישי וקושי בהתחלות חדשות. 

Pc-6 מניעה את חסימות של Liv Qi & Xue. עקב היותה בת הזוג של ה ▪
Liv בשכבת ה JueYin וכנקודת החיבור של המרידיאן היא יוצרת תנועה 

במחמם האמצעי ובעליון ומניעה בצורה חזקה את ה Liv. מרידיאן 
החיבור של ה Pc נכנס אל ה Ht ולכן יש לה השפעה רגשית ומנטלית 

בעיקר במצבים המערבים Liv Qi stg ובסימפטומים כגון: כעס, אי שקט, 
מאניה, תחושת לחץ ואינסומניה. 

Sp-10 כנקודת ים הדם מניעה, מוסתת ומזינה את המחמם התחתון ▪
ואת הרחם. חזקה מאוד במצבי Qi & Xue stg הגורמים לכאבים לפני 

או במהלך הוסת, לקרישי דם ולאינסומניה. נקודה זו יעילה לקירור 
הדם במצבים של stg שגרמה לחום בדם. 

Sp-4 נקודת החיבור של Sp ונקודת הפתיחה של Chong ולכן בעלת ▪
 .Liv והדם ב Qi השפעה חזקה על איכות ותנועת הדם ועל תנועת ה



Kid-14 שמה ארבעת המלאים. מניעה את "4 החסימות" במחמם ▪
התחתון: נוזלים, מזון, Qi & Xue. יש לה השפעה חזקה בויסות פעולת 

 .Chong הרחם, בעיקר אם פותחים את
Kid-18 שמה "מעבר האבן". מניעה Qi & Xue בחוזקה ומוסתת את ▪

המחמם התחתון. לנקודה זו יכולת פתיחת חסימות קשות ביותר 
הגורמות לכאבי בטן חריפים. 

לכאבי ראש יש להוסיף את Tw-5 (באותו הצד בו יש את כאב הראש). ▪
עקב היותה נקודת חיבור המאזנת בין הפנים והחוץ, עקב היותה 

נקודת הפתיחה של ה Yang Wei האוסף את כל מרידיאני ה Yang ועקב 
כך שה Tw הוא בן הזוג של ה Gb בשכבת ה ShaoYang יש לה יכולת 

טיפול בכאב ראש מכל סיבה ובכל מקום בראש. 
במעורבות של אש יש לפזר את Liv-2 (נקודת האש), אשר גם תפסיק ▪

 ,Liv (נקודת מיים), אשר תקרר את ה Liv-8 דימום מחום ולחזק את
תזין את ה Yin ותנקה חום ולחות מהמחמם התחתון. בנוסף לנקודות 

על ה Liv יש להוסיף את Co-11 אשר כנקודה חשובה של שכבת 
YangMing ונקודת הים של Li תנקז בחוזקה את החום או את האש 

 .Yin מטה, תרכך את המתכת ותזין את הדם וה
במעורבות של סימפטומים רגשיים כעצבנות, אי שקט, אי יציבות רגשית, ▪

אינסומניה, שינה מוטרדת בחלומות ואפילו מאניה ניתן להשתמש ב 
Ht-7 Shen Men (שער הרוח). כפי שמשתמע משמה ובהיותה נקודת 

האדמה היא תייצב, תקרקע, תרגיע ותקנה יציבות באספקט הנפשי. 
Lu-3 שמה "ארמון שמיימי" והיא נקודת אשנב לרקיע. נקודה זו מורידה ▪

Qi מטה לכליות, מורידה חום מה Gan ומטפלת במצבי עצב מתמשך או 
אינסומניה. 

Lu-6 נקודת החיבור. מטפלת ברגשות חסומים ובעיקר לעצב.   ▪
תזונה: על מנת לאפשר לכבד להתנקות ולעבוד בתפקוד אופטימלי, יש ▪

להפחית ככל האפשר את השימוש באלכוהול ומזונות משומרים. 
בנוסף, יש להימע גם ממזונות שומניים הגורמים לחסימת Qi או 

לכבדות מליחה או לחות. כגון : סוכר לבן וקמח לבן, מרגרינה, מזון 
 ,( stgבעיקר בוטנים, היוצרים לחות ו) מטוגן, בשרים, פיצוחים קלויים

ביצים וגבינות שמנות. יש לאכול בכמויות קטנות ולא להעמיס. יש 
להוסיף בכמות קטנה מזונות חריפים עדינים בכל ארוחה. כאשר אנו 

ממליצים על תזונה יש להבחין בין stg עם מעורבות של חום ואז נמליץ 
על מניעים מקררים כגון: מנטה, אצות ים, לימונים טריים סחוטים, 

עלים ירוקים, כל הנבטים (במיוחד נבטי חמניה), ארטישוק (כל חלקיו 
של הירק מועילים לכבד, מנקזים לחות חמה ומחדשים את תאיו של 
הכבד), תפוח עץ, מאש ושעועית לימה. לעומת זאת, במצבי stg שאין 
בהם מעורבות של חום ניתן להמליץ על מניעים מחממים כגון: בצל, 
בצל ירוק, ג'ינגר, תבלין פלפל לבן (בכמויות קטנות), כורכום, נבטים 

(נייטרלי וטוב לכבד), תפוח עץ ואפרסק.  ! !!
~  קור ולחות  ~! !



במצב של קור ולחות יש לסלק את הפתוגן מהגוף. במצב זה, ניתן ולעיתים אף רצוי 
להשתמש בנקודות על גבי המרידיאן ה"פגוע" על מנת להוציא מתוכו את הפתוגן. 

 Liv לרוב, במצבי קור במחמם התחתון והרחם, יורגש פתוגן הקור בעמדת ה
כמתוח ולכן נפעל דרך מרידיאן זה. הנקודות בשימוש במצב זה הן:!

Liv-8  נקודת מיים בפיזור. הקור משויך במעגל 5 האלמנטים למיים. על ▪
  .Liv ידי פיזור נקודה זו, אנו גורמים להוצאת פתוגן הקור מה

CV-3     שמה "בריכה אמצעית". כמו כל נקודות ההתראה, נקודת זו ▪
כנקודת ההתראה של ה Bl, אוספת את ה Qi בחלק הקדמי של הגוף 

ומטפלת במצבי עודף או חוסר ב Bl. בשילוב זה שהיא נקודת מפגש של 
3 מרידיאני ה Yin ברגל: Liv, Sp, Kid היא יכולה לסלק פתוגן קור 

במרידיאנים אילו וברחם. הערה: על המטופל לרוקן את השלפוחית 
לפני דיקור נקודה זו. חשוב לזכור שלרוב לא מומלץ לפזר נקודות על 
הCV , מכיוון שבפיזור נקודה זו אנו עלולים לפזר את ה Qi עם פתוגן 

  .Qi על מנת לשמור על ה Bl-4 או Kid-6 הקור. לכן, יש להוסיף את
Gv-3    שמה "שער היאנג הלומברי". שולחת Yang וחום למערכת הרבייה. ▪

עם מוקסה תטפל בקור ברחם. 
St-28    נמצאת בגובה Cv-4 "שער המקור". שמה "מעבר המיים" קשור ▪

לתפקוד הנקודה בכך שהיא מניעה Qi בחצוצרות וברחם, מניעה 
נוזלים תקועים במחמם התחתון, מסלקת קור (עם מוקסה), ומחזקת 

 .Kid Yang את ה
▪ .St-28 מ Kid Yang אך פחות יעילה לחיזוק St-28 מחממת יותר מ    St-29

טובה לסילוק קור מהרחם. 
▪ Qi & Xue נקודת הצטברות. שמה "לרפא את האדמה". מניעה    Sp-8

במרידיאן ה Sp וברחם. מועילה להנעה ובכך לטפל בכאב. 
Pc-3    נקודת המיים על מרידיאן האש. בפיזור מוציאה קור מהמחמם ▪

התחתון (רחם או ערמונית) 
Tw-6    נקודת אש. בעלת השפעה יאנגית חזקה על כל הגוף ולכן יעילה ▪

לחיזוק טרנספורמציה של נוזלים, שיפור חילוף חומרים בגוף וטיפול 
בקור ברחם. 

    תזונה: התזונה במקרה זה צריכה להיות כזו המניעה Qi ומחממת על ▪
מנת לסלק את הקור. לכן, יש להפחית ככל האפשר במזון היוצר 

ליחה, לחות או כזה שמכניס קור (לא מבושל או קר מבחינה 
אנרגטית). מזונות כאילו הינם: גלידות, מזון שומני או מטוגן, סוכר 

וקמח לבן, מוצרי חלב ובייצים (לתקופת הטיפול בלבד). כמו כן, יש 
להימנע מארוחות כבדות או מזונות קשים לעיכול. יש להוסיף לתזוה 
מזונות מחממים ומניעים, כגון: ליצ'י, אפרסק, כרישה, כוסברה, מעט 
בצל, בצל ירוק, מעט ג'ינגר טרי, כורכום, מנטה, פטרוזיליה, פלפל לבן 

!ושחור, תה סיני ירוק, שיפון.! !
~  חום ולחות במחמם תחתון  ~! !

במצב של חום ולחות במחמם התחתון יש לסלק את החום והלחות ולהניע את ה 
Qi. במצב זה יש חשיבות רבה לתזונה של המטופל. הנקודות בשימוש במצב זה 

הינן:!



Sp-9 נקודת המיים. אחת מהנקודות העיקריות להוצאת לחות. פותחת ▪
את מעברי המיים ומשתנת לחות.  

Cv-3 נקודת התראה של Bl.  עקב מיקומה ותפקידה היא יעילה ▪
להוצאת פתוגן חום ולשיתון לחות מהאיברי המין ומהמחמם התחתון 

בכלל. 
▪ Co נקודת אדמה וים. בתור נקודת ים תשפיע על תפקוד האיבר Co-11

ותוציא חום מכל הגוף ובעיקר מהדם. 
Sp-10 נקודת ים הדם. נקודה זו מניעה, מקררת ומחדשת את הדם ▪

 .stg ברחם. יעילה מאוד למצבי חום עם
St-25 שמה "הציר השמיימי". בהיותה נקודת ההתראה של ה Co היא ▪

מחזקת את תפקוד האיבר ומטהרת לחות חמה. עקב כך שהיא גם 
משפיעה על ה DaiMai היא מניעה stg שנגרמה מלחות חמה (בעיקר 

מהמחמם התחתון). על מנת לסלק את הלחות ביעילות, נקודה זו גם 
  .St & Sp מווסתת את תפקוד ה

Kid-27 נקודת המתכת. מזינה ומחדדת את תפקודי ה Kid. יעילה לפיזור ▪
 .Kid לחות וחום במחמם התחתון, בעיקר במידה ויש חולשה

Kid-8 עקב תפקידה כנקודת ההצטברות של Yin Qiao תניע Qi במרידיאן ▪
זה העובר במערכת הרבייה הנשית ותפתח stg של לחות וחום.  

תזונה: התזונה במקרה זו צריכה להיות מניעת Qi ומשתנת לחות וחום. ▪
על מנת לסייע בפעולת סילוק הלחות, על המטופלת להימנע ממזונות 

המכניסים לחות כגון גלידות, מזון שומני או מטוגן, סוכר וקמח לבן, 
מוצרי חלב ובייצים (לתקופת הטיפול בלבד) וכל מזון שהינו קר 

מבחינה אנרגטית. כמו כן, יש להימנע מארוחות כבדות או מזונות 
קשים לעיכול. יש להוסיף מזונות המסלקים לחות כגון: פטרוזיליה, 

נבטי אלפלפא, גריסי פנינה, עדשים, חסה, סלרי, ושיפון יחד עם 
מזונות המניעים Qi כחציל, מנטה, חומץ, פלפל לבן, כורכום.  !

!  
!~ Qi, Yin, Yang, Xue(Blood) מצב של חוסר  ~ !

כאסטרטגיה טיפולית, כאשר לפנינו מצבי חוסר, עלינו לשים דגש על חיזוק והזנה.  
הטיפול במצבי החוסר השונים:!

בטיפול במצבי חוסר, יש חשיבות רבה לא רק לנקודות הדיקור הנבחרות בטיפול 
אלא גם לאורח החיים של המטופלת. על מנת להעצים את האפקט המחזק והמזין, 
חשוב מאוד שהמטופלת תקפיד ללכת לישון בשעה מוקדמת (עדיף בין 21:00-23:00 
ובכל מקרה לא מאוחר מ24:00) ושתקפיד ככל שניתן על התזונה. הנקודות בטיפול 

במצב זה הינם:!
St-36 שמה "3 מיילים של הרגל" והיא נקודת אדמה על אדמה. מחזקת ▪

 Kid ובדרך זו גם מחזקת Post Heaven Qi מחזקת .St & Sp את תפקוד ה
ומזינה דם ו Yin (Yin- בעיקר אם דוקרים אותה ברגל ימין).  

▪ St-37) מחזקות דם .Co & Si נקודות הים התחתונות של St-37 & St-39
מחזקת את כדוריות הדם האדומות וטסיות, St-39 מחזקת את תאי 

הדם הלבנים). 
Sp-2 נקודת האש על מרידיאן ה Sp. תחזק את תפקוד ה Sp על מנת ▪

 .Qi & Xue לייצר



Sp-6 נקודת חיבור של מרידיאני ה Yin של הרגל ולכן מאזנת כמותית ▪
ביניהם, מזינה Yin & Xue ומניעה Qi במחמם התחתון ובכך מקלה 
על כאבים. מווסתת את תפקודי ה Sp וחשובה לשיפור איכות וכמות 

הדם.  
Co-10 שמה 3 מיילים של היד והיא מקבילה לנקודה St-36. דרך הקשר ▪

 Qi & היא מחזקת את ייצור ה Yang Ming עם שכבת ה Colon של ה
 .Kid ואת ה Xue

Co-6 נקודת החיבור של ה Co. מחזקת Kid דרך חיזוק ה Lu (יחסי אם ▪
ובן במעגל האלמנטים).  

Si-7 נקודת החיבור של ה Si. מזינה את ה Ht. ביחד עם Si-8 הן משפרות ▪
את חילוף החומרים והספיגה ב Si ומזינות את Kid. בנוסף, יש להן 

השפעה על Gan, בעיקר במצבי סחרחורת וטשטוש ראייה. 
Lu-9 נקודת אדמה על מתכת ונקודת מקור. מחזקת את Lu ובכך מחזקת ▪

 Sp (מעגל ההזנה על פי מעגל האלמנטים). מושכת אנרגיה מ Kid את
ולכן אסורה לדיקור כאשר הוא חלש. 

Tw-5 נקודת חיבור של Tw. נקודת זו מעבירה Qi מהיאנג ליין. עקב כך ▪
שהיא נקודה מאלמנט האש והיא מחזקת את Pc, היא מחזקת את 

תפקודי ייצור ה Qi של ה Pc) Sp מזין את Sp על פי יחסי אם בן במעגל 
האלמנטים). מעבר לכך, נקודה זו יעילה מאוד לכל כאבי הראש 

 Yang הצדדיים (טמפורליים), בעיקר כאילו הנובעים מעליית חום או
  .Gb דרך ה Liv של

Co-4 בתור נקודת המקור של Co (מחזקת את פעילות ה Co) ובהיותו ▪
 .Qi & Xue היא מחזקת את ייצור ה Tai Yang לשכבת ה Co שייך ה

מכיוון שה Co מבקר את ה Liv (Unlike Qi – Stem) ומכיוון שהנקודה 
מורידה Qi בחוזקה, נקודה זו יעילה לכאבי ראש בקודקוד הראש 

(Vortex). נוסף על כך, לנקודה זו יש השפעה על איזור הפנים והראש 
והיא יעילה לכאב ראש פרונטלי (במצח) או כאב ראש בצידי הראש 

(שהיא נדקרת בצד הנגדי לצד הכואב). 
תזונה: על מנת לחזק את המטופלת דרך התזונה יש לוודא קודם לכן ▪

שהאדמה שלה (Sp, St) חזקה על מנת לעבד ולספוג את המזון כראוי. 
לכן יש קודם לכן להוציא את המזונות יוצרי הלחות או הליחה כגון: 

גלידות, מזון שומני או מטוגן, סוכר וקמח לבן, מוצרי חלב ובייצים 
(לתקופת הטיפול בלבד). כמו כן, יש להימנע מארוחות כבדות או 
מזונות קשים לעיכול. על מנת לחזק אדמה נוסיף בטטה, אפונה 

ירוקה, שעועית ירוקה, גזר, קינואה, שיבולת שועל, מעט בקר, הודו או 
עוף, ליצ'י, תמרים ומזונות חריפים מעט כגון: פלפל לבל או שחור, 

קינמון, בצל, בצל ירוק, שום. על מנת לחזק דם יש להוסיף מעט בשר, 
ביצים, כבד עוף או בקר אורגני, דגנים מלאים (אורז, קינואה, שיפון, 

שיבולת שועל) ביחד עם קטניות (עדשים, שעועית וכדומה), סלק, 
ענבים, ליצ'י ותות שדה. על מנת לחזק Yin יש להמנע מקפה, עישון, 

מזון יבש (לחם), מזון חריף או חם (פלפל שחור או לבן, שום, צ'ילי) 
ולהוסיף מזונות המזינים את ה Yin כטופו, בייצים, בשר בקר, אצות, 

שעועית ירוקה ושחורה, בטטה, תפוח אדמה, תות עץ, תות שדה, 
אפרסמון, משמש, מאש, שומשום שחור, זרעי פשתן, טחינה, שקדים, 



עדשים שחורות. לחיזוק Yang יש להימנע להימנע ממזון קר מבחינת 
  Yang טמפרטורה ואנרגיה, מפירות הדר ומזון נא. מזונות המחזקים

הם חילבה, קינמון, בצל, בצל ירוק, שעועית שחורה, עדשים שחורות, 
קינואה, עוף, פלפל שחור ולבן, שיבולת שועל, ליצ'י. ! !!!

חלק ד' - רפואה אינטגרטיבית: שילוב הטיפול ברפואה 
הסינית עם אורח חיים נכון ותוספי מזון לטיפול בתסמונת  

טרום וסתית.! !!
בדומה לרפואה הסינית, רוב שיטות הטיפול הטבעיות מאמינות שהגוף יוצא מאיזון 
עקב אורח חיים לא תקין. שיטות אילו מסתמכות על יכולתו של האורגניזם (הגוף) 
לרפא את עצמו והן סבורות שבמידה ונאפשר לו את התנאים הנאותים הוא יחזור 

!לתיפקוד בריא ואופטימלי. !
בהבט התזונתי, בהשוואה לנשים שאינם סובלות מסימפטומים, נמצא כי נשים 

הסובלות מ PMS צורכות 62% יותר פחמימות מזוקקות, 275% יותר סוכר, 79% 
יותר מוצרי חלב, 78% יותר נתרן, 53% פחות ברזל, 77% פחות מנגן וב 52% פחות 

 ,PMS אבץ. כאשר בדקו את כמויות המינרלים והויטמינים אצל נשים שסובלות מ
נמצאו חוסרים תזנותיים של ויטמינים ומינרלים. במחקרים אחרים נמצא שמתן 

תוספי מזון מקל משמעותית על הסימפטומים.  חשוב לדעת שנטילת אסטרוגן 
 E,C,B ופרוגסטרון (בגלולות למניעת היריון), מפריעים לספיגת  ויטמינים מקבוצת

!וחומצה פולית. 
בפרק זה אציג דרכי טיפול הלקוחות משיטות טיפול טיבעיות ושונות מהרפואה 

הסינית. בין שיטות הטיפול נמצאות נטורופתיה, תזונה אורטומולקולרית ותזונה 
!קלינית.!

באופן כללי, על נשים הסובלות מ PMS לפעול על פי הקווים הכלליים המוצגים 
להן כאן:!

יש להגביל את צריכת הפחמימות הפשוטות ( סוכר, דבש, קמח לבן וכדומה) ▪
ואת הסוכרים המורכבים (מיצי פירות, פירות הדר ופירות מיובשים). 

יש לאכול יותר חלבון מהצומח (קטניות) ודגים. ▪
יש להקפיד במידת האפשר לאכול חלבון מן החי כמו עוף או בקר אורגניים ▪

ללא הורמונים. 
יש להקטין את צריכת החלב ▪
יש לצרוך יותר ירקות בעלי עלים ירוקים, למעט ירקות ממשפחת המצליבים ▪

(כרוב, כרובית וכרוב ניצנים). 
יש להגביל את צריכת האלכוהול והטבק ככל האפשר. ▪
יש להפחית את קליטת המתיל קסנטינים (קפה, תה, שוקולד ומזונות ▪

אחרים המכילים קפאין). 
יש להקטין את צריכת המלח. ▪ !



!
!~  תוספי מזון וצמחים בשימוש בטיפול בתסמונת טרום מחזור  ~!

גדילן מצוי (Silybum marianum) 150-300 מ"ג ביום.  בכדי לשמור על מאזן ▪
הורמונלי תקין, חשוב לשמור על תפקודי כבד תקינים.  צמח זה מכיל 

רכיבים המעודדים חילוף חומרים תקין של חלבונים בכבד ורכיבים הפועלים 
כנוגדי חימצון השומרים על הכבד. בכך שחומרים אילו מונעים 

מהרדיקאלים החופשיים להזיק לכבד נזק, הכבד מחלים ונרפא. צמח זה 
בשימוש בטיפול בדלקת הכבד ושיפור תפקודי הכבד. מבחינה סינית, צמח 

זה מריר, מתקתק, קריר, ונייטרלי. הוא מניע צ'י (Liv Qi stg), מסלק חום 
ורעילות מהכבד. 

מורן (Viburnum prunifolium). צמח זה מאזן הרמונלית, משכח כאב, מרגיע ▪
ונוגד עווית ומטפל בכאבי ביוץ או מחזור. מבחינה סינית, צמח זה מניע צ'י 

ודם ברחם (כאבי ביוץ או מחזור, הפרשות או גודש דם בם),    ב Ht (עצבנות, 
פלפיטציות, מתח נפשי ויתר לחץ דם) וב Lu. מעבר לכך, צמח זה מחזק את 

צ'י הרחם (וסת מועטת או מאחרת, הפרעת פוריות, כאבים וחוסר חשק 
מיני).  

מגנזיום ציטראט Magnesium Citrate מינון 400-800 מ"ג ביום. מחסור ▪
במגנזיום מהווה גורם סיבתי בתסמונת טרום מחזור.  ניסויים קליניים 

במגנזיום בעת PMS מראה ירידה בעצבנות אצל 89% מהנבדקות. ירדה 
ברגישות בשדיים אצל 96% מהנבדקות ועליית משקל מופחתת אצל 95% 

מהנבדקות. 
ויטמין E מינון 200 יח' בי"ל ביום. נמצא יעיל בוויסות הפרעות במחזור ▪

החודשי ומקל על תסמיני התסמונת הקדם וסתית. בעיקר על תחושת גודש 
בשדיים, עייפות, מתח, כאבי ראש, נדודי שינה ודיכאון. 

ויטמין B-6 מינון 100 מ"ג (בסימפטומים חריפים ניתן לעלות ל 200 מ"ג רק ▪
10 ימים לפני וסת). לויטמין זה תפקיד חשוב בייצור סרטונין (חשוב במנגנון 

תחושת הרגיעה, תיאבון ובבקרת כאב). נמצא שמתן B-6 מפחית את 
תחושת הנפיחות והכאב בשדיים, את אגירת הנוזלים, את תחושת אי השקט 

והעצבנות ואת הדיכאון.  !!!!
~  ריפוי על פי חלוקה לתתי קבוצות  ~! !

תת 
הקבוצה

טיפולסימפטומים

PMS - A מאפיין עיקרי – חרדה
!(Anxiety)
רגיזות!
מצב רוח!
מתח עצבי

אכילת מזון צמחוני (נשים צמחוניות מפרישות פי 2 
עד 3 יותר אסטרוגן מאשר נשים שאינם צמחוניות).!
יש להפחית בפחמימות (דיאטה עתירת פחמימות 

מפחיתה את הפינוי של אסטרוגן בכבד).!
יש להפחית שימוש בסוכר (גורם להפרשת מגנזיום 

בשתן) ובמוצרי חלב (סידן מפריע לספיגה 
שלמגנזיום). 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ניתוח מקרים מהקליניקה!

!
!

מקרה 1 ש' סטודנטית בת 33 רווקה.!
עיסוק: סטודנטית ועובדת במשרד כח אדם.!

תלונה עיקרית:  !

PMS - C מאפיין עיקרי – השתוקקות
!(Craving)

תיאון מוגבר והשתוקקות 
לממתקים!

כאבי ראש, סחרחורת או 
התעלפויות !
עייפות! !

יש להפחית בצריכת שומן רווי מן החי, שומן טרנס 
 PGE1  ואלכוהול (מעכבים יצירת פרוסטגלנדינים
בלבלב ובמערכת העצבים המרכזית (PGE1 מעכב !

הפרשת אינסולין ובכך לא נגרם מצב של תיאבון 
מוגבר, השתוקקות למתוק ועייפות)!

חומצה גמא לינולית GLA מעודדת יצירת PGE1 (ניתן 
לצרוך אותה בשמן נר הלילה 1300 מ"ג פעם אחת 

ביום עם אוכל)

PMS - D!מאפיין עיקרי – דכאון
!(Depression)

בכי!
שכחה, מבוכה!
נדודי שינה

אצל נשים בקבוצה זו נמצאו רמות גבוהות של מתכות 
(עופרת חוסמת את הקשירה של אסטרוגן)!

תוסף של מגנזיום יגרום לספיגת עופרת, אצירתה 
ושחרור אתרי הקולטן של אסטרוגן).!

תוספת של 500 מ"ג ל-טירוזין ל-טירוזין (חומצה 
אמינית שהינה חומר המוצא של הנוירוטרנסמיטר 
דופאמין, המשפר את מצב הרוח ומסייע בטיפול 

בדיכאון קל ובחרדות) כמוסה אחת על קיבה ריקה 
ביום.

PMS - H – מאפיין עיקרי
היפר-הידרציה!
!(Hyper-hydration)
אצירת נוזלים בגוף!

עלייה במשקל גוף (יותר מ 
1.4 ק"ג)!

נפיחות בגפיים ובבטן!
רגישות בשדיים

תוספת מגנזיום (מחסור במגנזיום גורם לעודף 
באלדוסטרון, גדילת יתר של האדרנל ונפח מוגבר של 

נוזל חוץ תאי ועודף אלדוסטרון גורם להפרשת מגנזיום 
מוגברת בשתן).!

יש להפחית צריכת סוכר (גורם להפרשה מוגברת של 
אינסולין, הגורם לאצירת נתרן) וכמובן צריכת נתרן.!



כאבי ראש חזקים בצד ימין (מרידיאן TW/GB). הכאב חזק מאוד וחד. מופיע ▪
בסופי שבוע (מתחיל בחמישי ערב או יום שישי בבוקר ונמשך עד יום ראשון) 

ומספר ימים לפני מחזור (בדרך כלל יומיים לפני). במשך השבוע רצה 
ממקום למקום ובסוף שבוע היא לא לומדת ולא עובדת ומרגישה נינוחה 

יותר. 
כאבי בטן חזק באיזור CV-12 לפני מחזור וכאשר מרגישה שהיא לחוצה. ▪
הפסיקה לעשן לאחרונה ומאז יש לה עצירות. מתפנה פעם ביומיים או ▪

שלושה ומרגישה נפיחות בבטן. 
▪ .(GB-21 איזור) תחושת תפיסות כרונית בעורף בצד ימין
סובלת מקור, אך לא אוהבת חום. ▪
סובלת מהפרעת קשב וריכוז, היפר אקטיבית ואי שקט. ▪
מתעוררת עייפה בבוקר ומרגישה תשישות במשך היום. ישנה רצוף בלילה. ▪
בבדיקת דם אחרונה התגלה כולסטרול גבוה (228 מיליגרם לדציליטר) ▪

למרות שלא אוכלת מזון שומני, מטוגן או כמות גדולה של מזון מהחי.  !
היסטוריה רפואית: עברה פעמיים טיפול לריסוק ושיתון אבנים מהכליות. לעיתים 

רחוקות מרגישה כאב קל בגב באיזור הכלייה.!
מבחינה גניקולוגית: על גלולות מגיל צעיר. לפני שהתחילה גלולות הוסת היה 

סדיר.!
תרופות: לוקחת ציפרלקס להפרעות קשב וריכוז וכנוגד דכאון. לכאב הראש לוקחת 

אספרין עם קפאין. !
התרשמות כללית: חיוורון כללי. אנרגטית וחסרת מנוחה לרוב.!

תזונה: בעיקר אוכלת כריכים בחוץ ולפעמים אוכל מבושל. 2 כוסות קפה. כמעט 
!ולא שותה מיים ואוכלת הרבה שוקולד.!

 Liv & Gb & עודף וחום בעמדת .Liv & Kid מייתרי ב .Sp & Lu דופק: חלש בעמדות
!  .Liv & Ht מעט ריק בעמדות .St

!תאריך לידה: 13/6/78!
ניתוח מפת הלידה מראה על חולשה מולדת באלמנט המתכת. האיברים החסרים 

 Gb, Lu,Li הם
!.JueYin השכבה היוצרת היא שכבת ה .ShaoYin שכבה .Pc האנרגיה המתקנת היא!
 Liv Qi ניתוח המקרה מעיד על מצב מעורב של עודף וחוסר. העודף הינו שילוב של

stg וחום במרידיאני   Liv & Gb הבא ליידי ביטוי דרך מרידיאן ה Gb (תפיסות כרונית 
באיזור העורף וכאבי הראש) וגם דרך מרידיאן ה St (כאבי הבטן כאשר היא מרגישה 

תחושת לחץ). כאב הראש מופיע בסופי שבוע מכיוון שבמשך השבוע היא "רצה" 
ממקום למקום ולמעשה היא בתנועה ועשייה כל הזמן עד לסוף השבוע.  התנועה 
הממושכת באמצע השבוע יוצרת תנועה אנרגטית עדינה בגוף ולכן לא מופיע כאב 

 Liv הראש. בסוף השבוע היא מפסיקה "לרוץ" ממקום למקום ואז המצב הכרוני של
Qi stg מופיע במירבו וגורם לה לכאב ראש. !

חוסר קל בדם של Liv & Ht כפי שהורגש בדופק גורם לה לסבול מקור. !
! .Liv Qi stg ועקב Lu & Sp תחושת התשישות נגרמת בעיקר עקב חולשה של



 Liv Qi stg הכולסטרול הגבוה נובע בעיקר מייצור עצמי של הכבד עקב מצב של
וחולשת Sp היוצרת לחות. שילוב של שניהם יוצר מצב של כולסטרול גבוה 

שלמעשה הוא התבטאות של Yin (לחות). !
 Liv Qi הפרעת הקשב והריכוז, היפר האקטיבית ואי השקט נגרמים עקב שילוב של
stg עם חום ומצב של חולשת אדמה (Sp). כאשר האדמה חלשה, יכולת ההתמרה 

והעיבוד הפיזי (של אוכל) והמנטלי (של מידע) נפגע ולכן יש קושי בהתרכזות 
ובלמידה. !

למטופלת נטייה לייצירת אבנים בכליות עקב Liv Qi stg וחולשה מועטה הפעילות 
!הכליות.!

אסטרגיה טיפולית: להניע את Liv Qi stg. לחזק את Sp. לווסט את פעולת Co. לנקז 
!חום ולהוריד Yang עולה.!

לטיפול 1 הגיעה כשבוע לפני המחזור ולכן האסטרטגיה הטיפולית היתה להניע 
!.Stg

!.St-25 Bi lateral .שמאל Pc-6 & Kid-3 .בימין Tw-5 & Liv-3 :1 נקודות בטיפול
הסבר: Liv-3 & Pc-6 שילוב המניע Liv-3 .Qi & Xue כנקודת מקור מחזק את תפקוד 

הפיזור של האיבר. כנקודת אדמה הוא מזין ב Yin את ה Liv ולכן יעיל בעיקר 
במצבי חוסר דם או Yin הגורמים לעליית Yang או חום למעלה ובהזנה וריכוך של 
שרירים מכווצים. Pc-6 בעלת השפעה מווסטת ומניע על ה Liv ומרגיעה מנטלית 

גם דרך הקשר עם Ht. למרות שלרוב לא מומלץ להשתמש במרידיאן Liv כאשר הוא 
במצב של Stg, השילוב של שניהם יעיל מאוד קלינית לטיפול בכאבי ראש הנובעים 

מעליית Yang. כמו כן, השימוש בהם מדגיש את שכבת ה JueYin ובכך מחזק את 
!.ShaoYin שכבת ה

Tw-5 מטפלת בכאב הראש באותו הצד עקב הקשר עם Gb והיכולת שלה להכניס 
עודפים של Yang מהחלק החיצוני של הגוף פנימה לתוך החלק הפנימי.!

 Co & Sp & St היא מוסתת את פעולת ה .Co היא נקודת ההתראה של St-25
ומטפלת בעצירות, בנפיחות הבטנית ומשפיע על ייצור הדם.!

המטופלת קיבלה הנחייה לאכול כמויות קטנות בכל ארוחה. לצרוך פחות קפאין, 
מלח וסוכר לבן.!

להוריד לחלוטין תבלינים מחממים או חריפים. להוסיף יותר עלים ירוקים ותפוחי 
עץ ירוקים לתזונה ולשתות יותר מיים.!

משוב טיפולי: לאחר הטיפול יש הקלה בכאבי הראש. הכדורים עוזרים יותר ולכן 
!לקחה פחות כדורים מהרגיל. יש יותר יציאות. כאב בעורף הורגש יותר.!

לטיפול 2 הגיעה אחרי המחזור ולכן האסטרטגיה הטיפולית היתה לחזק ולתמוך.!
נקודות בטיפול Tw-5 :2 ימין. Kid-10 .Cv-12 בשמאל.!

 Kid-10 .בעורף Gb יטפל גם בכאב הראש וגם בתפיסות לאורך ה Tw-5 :הסבר
 .Yin (יחסי אם ובן) ובעיקר את ה Liv ועקב כך את Kid כנקודת מיים תחזק את

נקודה זו יעילה לטיפול במצבי חום. בנוסף לכך, האנרגיה העמוקה של Kid היא 
 St היא נקודת ההתראה של CV-12   .מתכת ולכן תחזק אספקט זה אצל המטופלת

ושל המחמם האמצעי ולכן מחזקת את תפקודי Sp & St ואת Lu. בנוסף לכך היא 
נקודת מפגש איברי ה Yang ולכן בעלת השפעה מווסתת עלTw & Si. נקודה זו 

מטפלת בעודף ובחוסר.!



המטופלת קיבלה הנחייה לאכול בשר ובייצים בכמויות קטנות (חיזוק דם). ולהוסיף 
בטטה, גזר ואפונה ירוקה לתפריט. !

משוב טיפולי: הקלה בכאבי הראש. כמעט ולא משתמשת בכדורים. מורגשת הקלה 
!בתפיסות בעורף. פחות עצירות ויותר יציאות. אין כאבי בטן. !

לטיפול 3 הגיעה מספר ימים לפני המחזור ולכן האסטרטגיה היתה בעיקר להניע 
Qi עם תמיכה. 

נקודות בטיפול Tw-5 & Liv-3 :3 בצד ימין. Co-4+10 .Cv-12 בשמאל.!
 Yang מחזקת את פעולת האיבר ובכך מורידה Co כנקודת מקור של ה Co-4 :הסבר

בחוזקה ומחזקת את ה Qi & Xue. ה Co הוא ה Unlike Qi של ה Liv ולכן מווסט את 
! .Liv פעולת ה

 ,Stg כללי בגוף, פתיחת Qi השילוב של שניהם נקרא '4 השערים' והוא יעיל להנעת
הורדת Yang והרגעת הנפש. נקודה זו יעילה קלינית בעיקר שמשתמשים בה בצד 

הנגדי לצד הכואב.!
 .(St-36 מקבילה ל) היא נקודת הים העליונה ונקודת 3 המיילים של היד Co-10

נקודה זו מחזקת את ה Qi & Xue & Yin עקב הקשר למרידיאן ה YangMing ושיא ה 
Yang היא מחזקת גם Yin (הYin  צומח מתוך ה Yang). נקודה זו גם מזינה את ה 

! .Kid Yang & Yin
משוב טיפולי: אין כאבי הראש. הקלה משמעותית בעורף. מרגישה אנרגטית 

!ועירנית יותר במשך היום. אין כאבי בטן.  ! !!!!!!
מקרה 2 בת 30 נשואה!

עיסוק: עורכת דין. עובדת לעיתים בסביבה לחוצה.!
תלונה עיקרית: !

כאבי ראש חדים טמפורליים (בצידי הראש) בצד שמאל. הכאב מורגש פועם ▪
כמו דופק. מגיב לכדורים משככי כאב רק אם נלקחו בהתחלת הכאב. הכאב 

מתחיל יומיים לפני הוסת ובמהלך הוסת ובתקופות של לחץ.  
שינה- טובה לרוב. שסובלת מכאב ראש לא מצליחה להרדם ולאחר לקיחת ▪

כדורים נרדמת אך מתעוררת באמצע הלילה עם הכאב. 
סחרחורת קלה כל בוקר בכמה דקות ראשונות. ▪
כאבי בטן קל באיזור CV-10-14 לעיתים, ללא קשר למחזור. ▪
תחושת צריבה בשתן לעיתים. ▪
עייפות אחרי הצהריים. ▪ !

היסטוריה רפואית: דלקות בשלפוחית השתן לעיתים רחוקות ואז מטופלת 
באנטיביוטיקה. 

מחזור: סדיר. ללא גלולות. הפסיקה שימוש בגלולות לפני שנה.!
תרופות: רק משככי כאבים בהתחלת כאב הראש.!



תזונה: הרבה פחמימות (לחמים, עוגיות) כל היום. נס קפה אחד בבוקר. לא שותה 
מספיק מיים. אוהבת מאוד לאכול שוקולד ולכן אוכלת הרבה. אוכלת מזון משומר 

מקופסאות.!
אנרגיה: מרגישה טוב במשך היום. לאחר לקחת הכדורים היא נטולת כוחות 

לחלוטין, לפעמים עד מצב שבו אין לה כוח להרים את עצמה מהמיטה. לוקח לה 
יומיים להתאושש לאחר התקף מגרנה.!

 התרשמות כללית: חיוורון קל. נראת רופסת מעט. כאילו "סוחבת" את עצמה. 
עיניים חסרות ברק וקצת כבויות. כאשר הגיעה בפעם השנייה, היתה לאחר יום של 

!כאבי ראש וכדורים ונראתה כבויה לגמרי.!
דופק: Pc & Sp & Lu חלשים. Liv ריק ומורגש מעט Fire. עודף חום ב Gb .Bl צף 

!והולם.!
!תאריך לידה: 14/1/82!

ניתוח מפת הלידה מראה על חולשה מולדת באלמנט המיים. האיברים החסרים 
 St & Gb הם

האנרגיה המתקנת היא מתכת (Bl & Kid). שכבה ShaoYin. השכבה היוצרת היא 
!.JueYin שכבת ה!

ניתוח המקרה מעיד על מצב מעורב של עודף וחוסר. מצב העודף מורכב משילוב 
של Liv Qi stg קל, איכות של Fire ב Liv ואנרגיה של Yang Raising העולה מעלה 

דרך ה Gb. שילוב זה, גורם למטופלת כאבי ראש חזקים. הסחרחורת בבוקר נגרמת 
עקב מצב של Yang Raising בבוקר, בשעה שכמות ה Yang בעלייה. תחושת הצריבה 

! .Bl בבקור נגרמת על ידי חום ב
מצב החוסר מורכב משילוב של חולשת Sp & Pc & Lu כפי שמורגש בדופק וגורם לה 

 Sp לכל אחד מאיברים אילו תפקיד חשוב בייצור הדם. תפקיד ה . Livלחוסר דם ב
הוא להניע, להתמיר את המזון ל Gu Qi ולחלק את הטעמים לאיברים השונים. 

התפקיד העיקרי של Lu הוא לייצר Kong Qi וPc  חשובה מאוד בייצור הדם כחלק 
מאלמנט האש (Ht) הנותן את ה'חתימה' הסופית לדם. לכן, יש חשיבות רבה 

בחיזוק ה Qi של האיברים האילו, על מנת לחזק את יצירת הדם וה Qi. חולשה ב 
!Sp יחד עם Liv Qi stg גורמת למטופלת לכאב בטן. 

!אסטרטגיה טיפולית: להזין Liv. לחזק את Sp & Lu & Pc ולהוריד Yang עולה.!
לטיפול 1 הגיע כשבועיים לפני הוסת ולכן הוחלט לבצע טיפול הזנה לאיברים ולדם 

!.Yang ולהוריד
נקודות בטיפול: Lu-6 & Pc-6 & St-36 בימין. Co-6 & Sp-6 & Liv-8 בשמאל.!

 Post מחזקת .St & Sp נקודת אדמה על אדמה. מחזקת את תפקוד ה St-36 :הסבר
! .Yin ומזינה דם ו Kid ובדרך זו גם מחזקת Heaven Qi

 Liv עקב היותה בת הזוג של ה .Liv Qi & Xue מניעה את חסימות של Pc-6 6
בשכבת ה JueYin וכנקודת החיבור של המרידיאן היא יוצרת תנועה במחמם 

האמצעי ובעליון. בכך, היא מניעה בצורה חזקה את ה  Livומורידה Yang עולה 
הגורם לה לסחרחורות וכאבי ראש. מרידיאן החיבור של ה Pc נכנס אל ה Ht ולכן 



יש לה השפעה רגשית ומנטלית בעיקר במצבים המערבים Liv Qi stg ובסימפטומים 
כגון: כעס, אי שקט, מאניה, תחושת לחץ ואינסומניה. !

Lu-6 היא נקודת ההצטברות של Lu וככזו היא גם מחזקת את תיפקודי הפיזור 
וההורדה של ה Lu (בעיקר במצבים אקוטיים) וגם תומכת ב Qi של ה Lu. בנוסף 

 (Lu אספקט רגשי של) לכך, היא יוצרת הנעה חזקה ומניעה רגשות חסומים כעצב
וכנקודת הצטברות על מרידיאן Yin היא מחזקת Yin ודם. נקודה זו נבחרה על מנת 

לתמוך בQi  Lu ובפעולת ההורדה שתאזן את ה Yang העולה. !
Co-6 היא נקודת החיבור של Li וככזו היא מעבירה Qi אל ה Lu, מורידה Qi מטה 

! .Kid ומחזקת את ה (Li של ה Qi תומכת בפעולת הורדת ה)
Sp-6 נקודת חיבור של מרידיאני ה Yin של הרגל ולכן מאזנת כמותית ביניהם, 

מזינה Yin & Xue ומניעה Qi במחמם התחתון ובכך מקלה על כאבים. מווסתת את 
תפקודי ה Sp וחשובה לשיפור איכות וכמות הדם.!

Liv-8 נקודת המיים על מרידיאן ה Liv. כנקודת האימא על הבן היא מחזקת את 
Liv Yin & Xue. יעילה מאוד למצבים של Yang עולה על רקע של חוסר. !

המטופלת קיבלה הנחייה להוריד את המזון המשומר (יוצר Liv Qi stg). לאכול 
ארוחה אחת מבושלת ביום עם מעט בשר, עוף או דגים ולהוסיף מעט בייצים (חיזוק 

דם ו Qi). להכניס עלים ירוקים ונבטים לפחות לארוחה אחת ביום ולאכול תפוחי 
עץ ירוקים (מנקים את ה Liv ועוזרים לתנועת העץ).!

משוב טיפולי:  הסחרחורות נעלמו. הקלה משמעותית בכאבי הראש למרות שעדיין 
לקחה כדורים. הרגישה יותר אנרגיה. לא מתעוררת בשינה עם כאבי ראש, אך יש 

!לה הרבה חלומות המטרידים אותה בשינה. כאבי בטן עדיין קיימים.!
לטיפול 2 הגיעה לאחר הוסת ולכן הוחלט לחזק, להניע בצורה קלה את הדם וה 

Qi ולתמוך בגוף בניקוי הדם.!
נקודות בטיפול: Pc-6 & Lu-6 & Sp-4 שמאל. Ht-7 בימין.!

הסבר: Sp-4 היא נקודת החיבור של ה Sp. מרידיאן חיבור זה נפגש עם St, מרידיאן 
ה St והמעיים ולכן מניעה Qi & Xue, מזין אותם ומווסת את פעולתם. איבר נוסף 
אליו נכנס מרידיאן זה הוא ה Ht ובכך הוא מנקה לחות וליחה מפתחי הלב, מזין 

את ה Ht ומרגיע את הנפש.!
בנוסף לכך, הנקודה Sp-4 היא נקודת הפתיחה של מרידיאן ה Chong וככזו יש לה 

!.Liv ב Qi & Xue השפעה על איכות ותנועת הדם והיא מניעה
Ht-7 היא נקודת האדמה של ה Ht וככזו היא מדגישה את האדמה, הקרקוע 

והיציבות ב Ht. בכך, היא מאזנת ומטפלת במצבים רגשיים ואינסומניה. !
משוב טיפולי: כאבי הבטן נעלמו. החלומות המטרידים בשינה נעלמו והשינה 

!טובה יותר. כאבי הראש פחתו משמעותית. !
!!!!!!!!המטופלת ממשיכה להגיע אחת לשלושה שבועות.!



!!!!!!!!!!!!!!
!!~  בליביוגרפיה  ~!

חומר הלימוד בקורס מתקדם בבריאות האישה / ענת ארד, אפרת אברמסון, מרכז 
אלה!

טיפולי פוריות במקביל לטיפול רפואי קונבנציונלי – מאמר של רני אייל!
ספר תפקודי נקודות / בית הספר מזרח מערב!

אנציקלופדיה לרפואה טבעית / ד"ר מייקל ט. מוריי וד"ר גוזף א. פיז'ורנו!
עוצמת הריפוי של תוספי התזונה / המדריך השלם של ד"ר אטקינס!

התנ"ך לתזונה אופטימלית / פטריק הולפורד!
מדריך מרק / חברת מרק, ד"ר רוברט ברקוב!
אומנות הריפוי בתזונה סינית / אורן אופק!

 Epidemiology and Etiology of Premenstrual Syndrome / Medscape.edu
 Obstetrics & Gynecology in Chinese Medicine / Giovanni Maciocia
 A Manual of Acupuncture / Peter Deadman
!Herbs index  / www.ranherbs.com !!!!!!!!!!!!!

~  הערה והארה לסיום  ~! !
ברצוני להודות למורות בקורס התמחות בבריאות האישה על הסבלנות, 

האכפתיות והנתינה.!



אהבתכם למקצוע ולתחום בכלל ראוי להערצה והרצון להעניק מהידע 
!והנסיון העשיר יאיר את דרכינו כמטפלים.!

תודה, !
טל


