
‘. ליובש, איזון בין חום לקור, איזון בין פעילות למנוחה וכו
בהפרה של האיזון  עלולה להיווצר מחלה. כך עלול לסבול 

מטופל מיובש בעור למשל עקב פגיעה ביכולת של הגוף 
 ללחלח את הרקמות השונות ולהפך. 

 
ילדים נוטים באופן טבעי לחוסר איזון שכזה והם נחשבים 

פעילות תזזיתית ומהירה, חוסר שקט,  -“ חם”לבעלי מבנה 
היא הכרחית ליצירת “ חם“נטייה לכיוון ה‘. קול רם וחזק וכו

קפיצות התפתחות גדולות כפי שילדים עוברים בשנות חייהם 
פגיעות “הראשונות אך נטייה זו מביאה איתה, בשילוב עם ה

שהוזכרה בסעיף הראשון, גם לנטייה לפתח מחלות “ היחסית
 ‘(.חום ביתר קלות )דלקות גרון, אוזניים וכו

 
בשונה מאדם  -עדיין וטהורות “ נקיות”מערכות הגוף השונות  (3

עם מערכות גופו ‘“ קילומטראז”מבוגר אשר צבר במהלך חייו 
השונות, הושפע מאוד מהסביבה החיצונית, אכל בצורה 

אצל ילדים אשר לא ‘, מסוימת, עבד, היה נתון ללחצים וכו
הספיקו להיחשף לכך, הגוף ומערכותיו השונות נחשבות עדיין 

לנקיות וטהורות. לכן פעמים רבות ילד מחלים ממחלה מהר 
מאוד. מערכותיו עובדות בצורה טובה למרות החולשה 

 היחסית.
 

 אל מול המקרה הנקודתי“ הילד הסדרתי” -הטיפול 
ילדים נעשים חולים לעיתים תכופות. זהו חלק מתהליך ההתפתחות 

הטבעי של הילד אשר חושף את מערכותיו הרגישות יחסית אל 
העולם והסביבה החיצונית. ילדים גם מחלימים פעמים רבות מהר 

היחסי של “ נקיון“והמחלה משתנה אצלם בצורה מהירה בזכות ה
כ ליעיל מאוד בטיפול “מערכות גופם. הטיפול הקונבנציונלי נחשב בד

בילדים בבעיות נקודתיות. אנטיביוטיקה לדלקות גרון ואוזניים, 
גם לרפואה הסינית פתרונות טובים ‘. משחות לבעיות עור וכד

להתקפים שכאלו באמצעות פורמולות צמחי המרפא המותאמות לכל 
ילד באופן אישי והשואפות לקצר את משך זמן המחלה ולתמוך בגוף 

 הילד תוך כדי התהליך. 
 

עם זאת, פעמים רבות אנו נתקלים במקרים בהם המחלה חוזרת על 
עצמה. אחת לשבוע וחצי יש התקף של דלקת גרון, פעם בחודש 

 עיתון הרפואה הסינית הקהילתי הראשון 
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 טיפול מדויק, בטוח ויעיל. -רפואה סינית לילדים 

 דבר העורכים,
 

 כבר כאן. האוויר המתקרר, טיפות הגשם והתקדרות השמיים מזכירים לכולנו שהחורף לפנינו.“ אחרי החגים“תקופת החגים מאחורינו ו
התמחות בטיפול בילדים   -בגליון זה נספר לכם קצת על תחום טיפול חדש והתמחות חדשה בה אנו עוסקים בחודשים האחרונים 

באמצעות צמחי מרפא ברפואה הסינית המסורתית. לאחר מספר שנות טיפול במודל הקהילתי בו צברנו ניסיון רב בטיפול למגוון רחב 
 מאוד של בעיות ומחלות, החלטנו להרחיב את תחומי הטיפול ולבצע התמחות בילדים באמצעות צמחי מרפא. 

 הטיפול בילדים מעניין, מגיב מהר, יעיל ומדויק מאוד ואכן, בשבועות הקרובים, נפתח את קליניקת הילדים שלנו.
נספר קצת אודות המצב ועל “, כתף קפואה”לגבי מצב מגביל, כואב ונפוץ שנקרא ‘ בנוסף, במדור שאלות ותשובות נענה לשאלתו של ר

 אופי הטיפול הסיני בו.

 קריאה מהנה ושנה טובה לכולנו,     

 תום רוטנברג, אריאל חודורקובסקי וצוות המרכז       

חודשים האחרונים לקחנו חלק בקורס התמחות מקיף  ב
באחד מהנושאים המעניינים והחשובים בתוך הרפואה 

 הסינית המסורתית והוא תחום ההתמחות בילדים.
 

 
התמחות בילדים נחשבת לאחת מההתמחויות העתיקות ביותר 

ברפואה הסינית המסורתית וניתן למצוא פרקים העוסקים באבחון 
לספירה לערך בספרים המהווים  244וטיפול בילדים כבר משנת 

 חלק מעמודי התווך של הרפואה הסינית המסורתית.
 

התמחות זו נחשבת למעניינת ומגוונת כיוון שבשונה מהתמחויות 
אחרות כגון גניקולוגיה )העוסקת כולה באזור אברי המין והרבייה( 

או עור )העוסקת בבעיות ומחלות באיבר העור(, התמחות זו 
שלמה אשר מותאמת “ רפואה פנימית”מכילה בתוכה מעין 

ומאפיינת ילדים. כך בעיות המערבות מערכות ואיברים רבים 
ושונים כגון דלקות גרון, אסתמה, בעיות עור, הפרעות ראייה, 

דלקות אוזניים, בעיות במערכת העיכול ועוד, נלמדות, מאובחנות 
 ומטופלות תחת התמחות זו בילדים.

 
 כיצד רואה הרפואה הסינית את הילד

י הרפואה הסינית המסורתית, שלושה מאפיינים “לילדים, עפ
 בולטים עיקריים:

 
 - מערכות גופם השונות נחשבות לעדינות ורגישות (1

האיברים הפנימיים, הערוצים )מרידיאנים(, מערכת 
עדיין לא התפתחו במלואם ואינם ‘ ההגנה של הגוף וכו

נמצאים בשיא כוחם. מאפיין זה בא להדגיש שילדים 
של מערכות “ חולשה יחסית”פגיעים יותר למחלות עקב 

גופם השונות ובנוסף כיוון שחלק ממערכות הגוף אמורות 
לווסת ולרסן מערכות אחרות ובחולשה שלהן נפגע גם 

אלמנט הריסון, הרי שמחלות אותן הילדים מפתחים או 
נדבקים בהן משתנות מהר מאוד וכל תהליך קורה בצורה 

 קיצונית בהרבה מאשר אצל מבוגרים. 
 

כפי שציינו בסעיף הקודם,  -הילדים נוטים לאלמנט חם  (2
בגוף האדם קיים ונשמר איזון. איזון בין לחלוח נוזלים 



 אין לצלם, להעתיק, להקליט או לשכפל בכל דרך שהיא של קליטת מידע והפצתו קטעים כלשהם מעיתון זה. 
 ל. “שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול בעיתון זה אסור בהחלט ללא רשות מפורשת בכתב מהמו

 
 בלבד. ותםהמלצות  והעצות בעיתון זה אינן תחליף להנחיות של רופא או מטפל מקצועי. כל ניסיון של הקוראים ליישם את המידע בעיתון זה הוא על אחרי

שלום לכם. אני סובל מכאבים כרוניים בכתף כבר  - 04בן ‘ ר
לאחרונה שמעתי “. כתף קפואה“שנתיים במצב שהוגדר כ

שדיקור יכול לעזור בעניין. האם תוכלו להסביר קצת על 
 התהליך? תודה.

 
 

היא שם למצב בו קיימת הגבלה בתנועת “ כתף קפואה‘, ”שלום ר
מפרק הכתף, טווח התנועה יורד וקיים קושי לבצע תנועות מסוימות 
עקב בעיה ברקמות הרכות )שרירים ורצועות( ולא עקב בעיה מבנית 

 )בעיית בעצמות(.
מצב זה נגרם פעמים רבות לאחר כאבים ודלקת במפרק הכתף 

אשר גורם לסובל ממנה להפסיק להניע את הכתף עקב הכאבים. 
כאשר הכתף לא זזה לאורך תקופה ארוכה, מתחילות להיווצר 

תופעה בה רקמות שונות נדבקות אחת לשנייה  -“ הידבקויות”
והופכות למעין צבר אחד של רקמה. כיוון שהשרירים דבוקים אחד 

לשני, ההגבלה התנועתית שקודם נבעה מניסיון להימנע מהכאב 
בכתף הופכת למצב בו לא ניתן טכנית להזיז את הזרוע במלוא 

 טווח התנועה.
 

הטיפול בדיקור, בשילוב עם כלים נוספים כגון: דיקור חשמלי, כוסות 
רוח, טווינא )פיזיותרפיה סינית(, טכניקות חימום  ועוד, הינו יעיל 

ביותר לטיפול במצב, קיצור משך זמן ההחלמה, הגדלת טווח 
 התנועה מחד והפחתת הכאב מאידך. 

 
לנו בקליניקה נסיון רב הטיפול בבעיה הזו ולרוב הטיפול משיג 

תוצאות טובות מאוד והקלה משמעותית בכאב ובמגבלה. הטיפול 
משולב לרוב עם תרגילים שניתנים למטופל ומסייעים לו בצורה 

הדרגתית לשפר גם בעצמו בבית את טווח התנועה ולהשיב את 
 מפרק הכתף למצב תקין.

 
 sinitbakehila@gmail.comיש גם לכם שאלות? כתבו אלינו אל : 

בסופו של דבר, השלב החשוב ביותר אליו נשאף בכל טיפול הוא שלב 
הטיפול הכרוני, בו ההתקפים כבר לא קיימים והמצב אשר גרם להם 

בחיזוק מערכות גופו השונות של נעלם גם כן. בשלב זה נעסוק 
במטרה לתקן ולשפר את המצב השורשי י פורמולת צמחים “הילד ע

 שהוביל את הילד להתדרדרות אל סדרת ההתקפים.
 

וחצי מגיע לקליניקה עם התקפי  3ניקח לדוגמא מצב בו ילד בן 
אסתמה חוזרים ונשנים אחת לשבועיים. הבעיה קיימת כבר שנה 
והילד לוקח משאפי וונטולין בזמן התקף ובודיקורט )סטרואידים( 

 למניעה.
ההתקף מתחיל כסדרת שיעולים שהולכת ומתגברת עד לכדי קוצר 

 נשימה וצורך להשתמש במשאף. 
בין לבין ההתקפים הילד אינו סובל מקוצר נשימה אך הוא מלא ליחה 

 אשר בסופו של דבר גורמת להתקף הבא בניסיון להוציאה.
 

במקרה זה נגדיר תקופת טיפולים של מספר חודשים בה נבחן שינוי 
ואותה נחלק למספר שלבים ופורמולות. כיוון שההתקפים תכופים, 

יתכן ויצויד הילד כבר מראש במספר פורמולות. אחת להתקף אשר 
תילקח מידית ברגע שיש סימנים ראשוניים לתחילה של התקף 

ותסייע במניעה של ההתקף או בניהול ‘( )שיעול, כחכוח בגרון וכו
ההתקף לצד משאף הוונטולין והשנייה לבין ההתקפים אשר תעבוד 

 על טיפול במנגנון הליחה שקיים במערכת ומפריע להתאוששותה.
לאחר בחינה של המצב לאורך מספר התקפים, הפחתה בעוצמתם 

ובתדירותם נוכל בצורה הדרגתית לעבור לשלב החיזוק הכרוני אשר 
 לאחר מספר חודשים אמור להביא לרגיעה ארוכת טווח במצב.

 
י טיפול בשורש הבסיסי המייצר את “מטרתנו בטיפול אם כן, ע

ההתבטאויות שלה, היא להביא את הילד באופן  -“ ענף“המחלה וב
הדרגתי למצב בו סדרת ההתקפים ממנה הוא סובל ומצבי הביניים 

המאפיינים אותה פוחתים ונפסקים ובסופו של דבר לבחון ולראות כי 
 לאורך זמן המחלה לא חוזרת. 

 
לסיכום, תחום ההתמחות בילדים בתוך הרפואה הסינית המסורתית 

הינו תחום מקיף הכולל היסטוריה קלינית נרחבת ודרכי טיפול 
מטרות  2מדויקות ויעילות מאוד במחלות ילדים נפוצות מתוך 

 עיקריות:
 
 סיוע להתקף האקוטי, הפחתה שלו וקיצור משך זמן ההחלמה (1
 מניעת התקפי המחלה וניסיון להפחיתה ולהכחידה לחלוטין. (2
 

התחומים בהם אנו מטפלים בקליניקת הילדים שלנו: אסתמה ובעיות 
של מערכת הנשימה )אלרגיות, שעלת, סטרידור, אף נוזל וסתום 

 כאבי ודלקות גרון, דלקות אוזניים, בעיות עור ועוד. ‘(, וכו
 

 נשמח לעמוד לרשותכם לכל שאלה, התייעצות וכמובן טיפול.

דלקת אוזניים, כל שבועיים יש התקף אסתמה חריף שמצריך 
משאף וסטרואידים. במצב זה הילד בעצם מצוי בסדרה של 

התקפים שקורים אחת לתקופה מסוימת. בין לבין ההתקפים 
יכול להיות שהילד בסדר גמור אך יתכן גם שהוא מצוי במעין 

אין דלקת גרון אבל יש כל הזמן ליחה. אין דלקת  -מצב ביניים 
זהו בעצם ‘. וכו‘ וכו‘ באוזן אבל יש הפרשה מהאוזן ונזלת וכו

  “.הילד הסדרתי”
 

פעמים רבות במצבים אלו מצטרף לטיפול הקונבנציונלי 
אשר “ מניעתי”הנקודתי אשר יעיל מאוד להתקף גם טיפול 

י המצב, כדי לנסות ולמנוע את “משלב תרופות אחרות, עפ
ההתקפים )תרופות כגון סטרואידים, אנטיהיסטמיניים( או 

שמוצעת אופציה ניתוחית )למשל במקרים של שקד שלישי 
 אשר גורם לקוצר נשימה והפרעה לשינה(.

 
י הרפואה “ציינו כבר כי עפ

הסינית המסורתית, ילדים 
פגיעים יותר ולכן מחלות 

תכופות בהחלט צפויות בשלב 
זה. עם זאת, בגלל פגיעות זו 

ובגלל הרצון לשמור על חוזקה 
של המערכת, חשוב “ ניקיונה“ו

לטפל במחלות השונות ולסייע 
לגוף להחלים מהן כדי 

שהמחלה לא תיצור נזק 
ופגיעה נוספת במערכות הגוף 

 הרגישות.
 

בילדים סידרתים ניתן לראות 
כי חולשת הגוף היחסית 

גדולה יותר, אם עקב מצב מולד, אורח חיים או פגיעות חוזרות 
ונשנות של מחלות שהחלישו את הגוף, הגוף אינו מסוגל 

להתמודד בצורה טובה עם מחלות, להילחם בהן ולסלקן לגמרי 
של מחלה )אף נוזל, ליחה, חום “ שיירים”ותמיד נשאר עם 
 ‘(.נמוך, עייפות וכו

הטיפול בקליניקה במצבים שכאלו מתחלק למספר שלבים 
כאשר בכל שלב מקבל הילד פורמולות צמחים המתאימות 

 לעיקרון הפעולה המאפיין אותו.
 

בשלבי ההתקף האקוטיים למשל, בהם הטיפול הקונבנציונלי 
כ, תינתן פורמולה אשר תנסה למנוע את ההתקף “יעיל בד

הנקודתי ופעמים רבות תוכל להינתן במקביל לטיפול 
 הקונבנציונלי בשביל לסייע לו.

בשלבים שבין ההתקפים תינתן פורמולה אשר מטפלת במצב 
הסמוי אשר מכביד על המערכת ומקשה על פעולתה ובסופו 

 של דבר גורם לפגיעות יתר ויצירת ההתקפים החוזרים

 כתף קפואה  -שאלות ותשובות 


