
2שיעור מספר 

C כל הזכויות שמורות למכללת אדמה לרפואה טבעית



:תיאוריה •

ארבע סגנונות האבחון: מבוא לאבחון •

חזרה על מודל התשאול•

:מעשי •

הקלאסיים בדגש על יצירת השינויהמרידיאניםעבודה על •

תרגול בתשאול, תשאול אחד על השני •

ומשמעותםהמרידיאניםהסבר על תרגילי , זה זן •

מבוא לאבחון



ולא  " מכבי שרפות"ללא אבחון מדויק נהיה כ. מ לקבוע את הטיפול המיטבי"למטפל הזן שיאצו נדרש אבחון מדויק ע•

.מטפלים 

י הטיפול במגע נאסוף אינפורמציה שתיתן לנו כלים לאבחנה מדויקת  "ע•

:י"האינפורמציה נאספת ע•

בגוףהתבוננות. א•

גופניתבדיקה. ב•

(ו"וכמחלה , אישיות, הרגלים)תשאול. ג•

.וסימפטומים בכדי להבין את האדם המטופל העומד לפנינו QIניתן לאבחן בשיאצו במגוון רמות של •

מ להחזיר את ההרמוניה בגוף  "בכדי לאבחן ודרכי טיפול שונות עהשונות QI :ישנם מספר כלים רב להתבוננות ברמות ה •

המטופל

מבוא לאבחון בזן שיאצו



:אבחון בהתבוננות . 1•

התבוננות שלמה בגוף ובנפש, הקשבה נקייה, ללא שיפוט ובקרה•

, הליכה, שיער, ציפורניים, לשון, עניים, גוון הפנים, פה נתייחס לצבע העור)•

ו  "וכיציבה הפרשות •

•

:אבחון באמצעות הקול . 2•

(העורף)הרחת הגוף, הקשבה לנשימה, דרך הביטוי, רמת הטון•

:ברפואה המזרחית משתמשים בארבע שיטות



:י תשאול "אבחון ע•

איסוף כל המידע הרלוונטי שישמש לאבחנה כולל עבר הווה ועתיד  •

:אבחון במגע •

,  המגע יכול להיות באבחון ההרה, זאת השיטה הסופית לקביעת מצב המטופל•

גמישות  , לחות וטמפרטורת הגוף, אזורי כאב, הנקודות, המרידיאנים, הגב

ו"וכמישוש הדופק , טווח תנועת המפרקים,  העור

שיטות האבחון



:בזן שיאצו נתמקד ונשתמש בכלים יעודים ונתמקד באבחון הפיזי . •

•

בטןאבחנת . 1

גבאבחנת . 2•

המרידיאניםי "עפאבחנה . 3•

ותשאולאבחנת פנים . 4•

לשוןאבחנת . 5•

אבחון בזן שיאצו



 .לכן אפשר לאבחן לפיה ,הבטן נותנת לנו תמונה מעודכנת של המטופל

.  כשהמטפל מאבחן לפי הבטן הוא מבקש מהמטופל לשכב על הגב ולהיות נינוח ככל האפשר•

את האזורים  ( ובזווית של תשעים מעלות לגוף)המטפל ישב בצמוד לבטן המטופל וממשש באמצעות אצבעותיו•

.  הנבדקים

.  אך בהחלט לעומק, פעולה זו נעשית באיטיות ובהדרגה •

.  אנרגטי באזורי האבחנהעודף או חוסרמטפל מיומן יודע להרגיש באמצעות האצבעות •

.  לא מאפשר לאצבעות לחדור פנימה לבטןעודףכי , בקווים כלליים אפשר לומר•

.  המטופל יחוש לרוב כאב והמטפל ירגיש את שרירי הבטן של המטופל מתכווצים, בעודף•

אבחנת הבטן



.פנימה´ נשאבות´האצבעות, בחוסר•

.למטופל יהיה רצון שהאצבעות יישארו במקום•

.אינו מלווה בדרך כלל בכאב, חוסר•

(כאן ועכשיו ).אבחנת הבטן מעניקה מושג לגבי המערך האנרגטי של המטופל•

, שיאצו -זן, מסונאגה, נמיקושישיטות אבחנה אילו מבוססות על עקרונות עבודה מתוך גישת •

.ועודאמפוקו

אבחנת בטן



.  ולא תמיד התוצאות דומות, שיטות אבחנה שונות על הבטן יש להיזהר בהשלכות האבחנה כיוון שקיימות •

(נלמד מספר שיטות)•

.יש לצפות ליותר דיוק והצלחה טיפולית, שלה שיטת האבחנה אם פועלים בשיטה מסוימת על פי , מאידך•

. לא בפגישה הראשונהובעיקר , מסקנות חפוזות חשוב שלא להסיק •

,בפגישה הראשונה התרגשייתכן שהמטופל •

,הטיפול למרות הבקשה שלא לעשות כןלפנישאכלייתכן •

.  ועדיין מעיקה בבטןכבדה מדי בערב הקודם הייתה שהארוחהוייתכן •

.  ממנו לחלוטיןהסולדיםוישנם , מאוד ממגע בבטנם שנהניםיש מטופלים •

.כדי לאמת את המסקנות ולעקוב אחר השינויים, מדי פגישה או מספר פגישות מומלץ לחזור על אבחנה זו •

אבחנת בטן  



•

.  הוא היומנאי של הגוף, שלא כמו הבטן , הגב

,  הוא רושם את כל מה שעבר הגוף לאורך השנים •

לכן הסימנים שעליו משתנים לאחר מספר רב יותר של טיפולים  •

.  המתעדכנת במהירות, בהשוואה לבטן •

אבחנת גב 



.עיקריות לאבחון דרך הגבשתי דרכיםקיימות •

אזור מוגבה או שקוע  , כתמי עור, אזורים עם שיעור, שומות גדולות , בשתיהן מתייחס המטפל לסימנים חיצוניים כמו צלקות •

.  במיוחד וחוליות בולטות או שקועות

מסתפק המטפל בדיווח שלו ולומד להכיר את הגב ולספור את החוליות דרך , אם המטופל מעדיף שלא לחשוף את גבו)•

(.החולצה

. עודף או חוסר במקומות מסוימים, המטופל שוכב על הבטן והמטפל מחפש רגישות , בשתי השיטות •

המקומות הנבדקים ( שיאצו-שיאצו וטאו-זן: המקבילה למושגים), מסונגהההבדל בין שתי האבחנות הוא בכך שבאבחנה על שם •

(לפי מפה מוכתבת מראש )הם אזורים 

.המטפל בוחן נקודות ספציפיות, אסוציאציהובשיטה השנייה  ה•

(ג מרידיאן שלפוחית השתן"ע)

אבחנת גב 

http://www.tmurot.org.il/article.asp?id=214#matsunaga#matsunaga
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.  נקודות הממוקמות על הגב באופן סימטרי משני צדי עמוד השדרהנקודות אסוציאציה הן •

.להם הן מקבילות, בחלקו בקדמי של הגוףנקראות על שם האיברים הנמצאים הנקודות האלה •

מיוצגים ליד חוליות הגב , הריאות והלב שנמצאים באזור העליון מתחת לכלוב הצלעות, למשל•

.העליונות

וכך לגבי  במרכז הגב ליד החוליות הנמצאות טחול וקיבה מיוצגים , כיס מרה , כבד, אברי הבטן •

.שאר האיברים

.המטופל שוכב על הבטן והמטפל עובר ולוחץ על נקודות מקבילות לאורך צדי עמוד השדרה•

.  כאב או כל תחושה שונה, המטופל מתבקש לציין מקומות שבהם ישנם רגישות •

:אבחנת גב על פי נקודות 



שמסלולו הפנימי  מעורבות המרידיאן רגישות בנקודות אלה יכולה להצביע על •

.מגיע לאיבר על שמו הוא קרוי ולהפך

בדרך כלל תהיה נקודת האסוציאציה של  , למשל יש בעיה במרידיאן הכבדאם •

.רגישה אף היאהכבד

וחצי  צוןהנקודה נמצאת בגובה שבין חוליה גבית תשיעית לעשירית ובמרחק )•

( כלפי חוץ

אבחנת גב 



.מודל אבחנה אזורימסונגהבנה , בשונה מהאבחנה הנקודתית של נקודות האסוציאציה•

רצף נקודות חן וסימנים חיצוניים נוספים המתרכזים באזור  , שקע , בליטה , מחפש המטפל רגישות , כאן •

.מסוים

.  ולא על נקודהאזוראולם הדגש הוא על , גם למפה זו יש בדרך כלל קשר למיקום האיברים עצמם •

עשר עד שתים  אזור אחד הוא מצדי ולאורך חוליות -אפשר לראות למשל שהכליות מיוצגות בשני אזורים•

,  עשרה

.  חוליות המותן השלישית והרביעיתאזור הגב התחתון הכולל את והאזור השני הוא •

הקשור לאזור  דיסהרמוניה של המרידיאן באזור מסוים תעיד על רגישות , באבחנה הנקודתית כמו•

.ולהפך

:אבחנת גב על פי מסונגה 



.מדומים לרשת העוטפת את הגוףהמרידיאנים

עולים דרך  , באצבעות הרגליים הייניים של הרגל מתחילים המרידיאנים, כזכור•

.השוק והירך ומסתיימים באזור החזה

המרידיאניםקרוב למקום בו הסתיימו הייניים של היד מתחילים המרידיאנים•

וימשיכו לזרום לאורך הזרוע והאמה עד שיסתיימו בקצות  , הייניים של הרגל

.אצבעות הידיים

אבחנה לפי מרידיאנים



ממשיכים לאורך האמה  , באצבעות הידיים של היד מתחילים היאנגיםהמרידיאנים•

.  עוברים באזור הצוואר ומסתיימים בראש, והזרוע 

צדיאו אחורימרידיאן יאנג של הרגל שירד כלפי מטה דרך באזור הראש יתחיל •

יזרום לאורך הגב או הצד החיצוני של הרגל עד שיסתיים בקצות אצבעות  , הגוף 

.הרגליים

.עובר המטפל וממשש בקלות כל מרידיאן ומרידיאן, המרידיאניםבאבחנה לפי 

מרידיאניםאבחנת 



.  עם רגישויות לאורך ערוצי האנרגיהמטרת המטפל להכיר את גוף המטופל ולמפות אזורים באבחון זה •

נקודות חן או סימנים חיצוניים אחרים על פני , לרצף כתמי עור, לכאב , המטפל שם לב לרגישות •

.המרידיאן

מתיחה נעשית בעזרת כפות ידיים שטוחות ולפעמים  . המרידיאניםמתיחה של בשלב השני עורך המטפל •

.  מסתייע המטפל גם בברכו או בכף רגלו

.  המתיחות נעשות בעיקר על הגפיים•

ומתיחת רגל כרוכה בהנעת מפרק הירך  , מתיחת יד מפעילה את מפרק הכתף עד לפרק כף היד •

.ומתיחתו ועד למפרק הקרסול

.  על הגב או על הצד, המתיחות נעשות כשהמטופל פסיבי והוא שוכב על הבטן •

מרידיאניםאבחנת 



. נמתח בצורה אחרתמהמרידיאניםכל אחד •

.  מתיחה זו תהווה אינדיקציה לגבי התקדמות הטיפול בהמשך•

במהלך הטיפולים המטפל יוכל להבחין אם מתיחה מסוימת נעשית קלה יותר  •

 ,

.ואם השתפר טווח התנועה של המפרק הקשור למרידיאן בו טיפל•

המרידיאניםאבחנת 



עוד בטרם הכניסה לחדר הטיפולים נעשה בדרך כלל  , המפגש הראשון בין המטפל למטופל•

.בלחיצת יד ובמבט

.  הגלויים של המטופלמתרשם המטפל מפניו ברגעים ראשונים אלו •

.  י והדם ובדרך כלל משקף את הלך הרוח´הצעל מצב צבע הפנים מלמד •

.הרמוניהמרמזות על , ברק וצבע חי , לחלוחיתפנים בעלות •

.  דיסהרמוניהמרמזות על , חיוורנטולות ברק ובעלות צבע , יבשותפנים •

.כאב או רוח פנימית, לקור, הכבדמתקשר למרידיאן ירוקגוון פנים •

.  או מדומהאמיתיחוםמרמז על , אדוםגוון פנים •

אבחנת פנים



.  או חולשת מרידיאן הטחולעודף של לחות מרמז על צהובגוון פנים •

חסרים אילו  )בדרך כלל חוסר דם או חוסר יאנג-חוסרמצביע על מצבי , לבן –גוון חיוור•

(.  מובילים לתחושת קור

.קור או מעורבות של מרידיאן הכליות, כאבמצביע על , שחור-כההגוון פנים •

מהווים אזורי הפנים מקור אבחנה נוסף, מלבד הצבע 

.מרכז מצח בעל צבע כחלחל מעיד על כך שהנפש סבלה משוק" השאלות"´על פי ספר)•

אבחנת פנים 



.הטחולעל חולשת מרידיאן קצה אף בצבע אדום מצביע •

.  הכליותבמיוחד יכול להצביע על חולשה במרידיאן סנטר קצר •

. הכבדשל מרידיאן , ולחי שמאלהריאותהיא אזור אבחנה של מרידיאן לחי ימין •

מרידיאניםירמזו על מעורבות או חולשה של , יובש וכל סימן חיצוני אחר, פצעים , שומות , כאב •

(.על מעורבות של מרידיאן הריאות, גוון ירוק מרמז על חולשת מרידיאן הכבד וגוון לבן. )אלה

אבחנת פנים 



מיידיהיא מצטיינת בשיקוף מצב , מצב הגוף ובהיותה השריר היחידי החשוף הלשון היא ראי של •

.ולכן היא משתנה במהירות, (לעומת צורות אבחון אחרות)

.  צבע הלשון וחיפוי הלשון, מבנה הלשון: אבחנה הלשון נעשית בהתבוננות בשלושה גורמים •

•

.  באור יום, מסתכלים על הלשון במצב רפוי •

מארטיקים או מכל גורם אחר היכול לגרום לצביעת  , מסוכריות , על המטופל להימנע מקפה •

.הלשון לפני האבחון

אבחנת לשון



.  הצבע הנורמאלי של הלשון הוא ורדרד•

(.יאנג מדומה)חום או על חסר יין, עודף של יאנג של הלשון מרמז על אדוםצבע •

.  חוסר דם או על הימצאות קור במערכת, י´מצביעה על חוסר צחיוורתלשון •

(.  יש קשר לאנרגיית הכבד, לרוב)דםסטגנצייתמרמזת על סגולהלשון •

וצבעו משתנה במהירות על ידי אוכל או מחוללי מחלה פנימיים או  ,הנקרא חיפוי, הלשון מכוסה בחומר הניתן לגירוד•

(.קור וכולי, לחות, חום, למשל יובש)חיצוניים

אבחנת לשון



.  שקוף או לבנבן מעט, חיפוי נורמאלי הוא אחיד•

•

.חוםמלמד על צהובואילו חיפוי , קורמצביע על לבןחיפוי •

.  בתוך הגוףליחהמאוד זהו מצב של עבהכשהחיפוי •

.  ליחה חמהועבה זוהי צהובאם החיפוי •

.זוהי ליחה קרה, לבן ועבה כשהחיפוי •

.והמרידיאניםלפי הלשון נוכל לקבל מושג על המצב האנרגטי של האיברים •

אבחנת לשון



דגשים לתשאול•

•

היכולת לשים עצמך במקום המטופל: אמפטיה•

לתקשר בשפה המובנת למטופל: שיחה בגובה העניים•

איסוף פרטים  ,הכאב סוגו ומיקומו , לקבלת מירב המידע , שאלות מורחבות : הנחיית התשאול•

ואינפורמציה

לחזק את רוחו של המטופל, להיות קשוב למטופל , להתנהג בטבעיות : טבעיות וריכוז•

התשאול הוא מבוא לאבחון ולטיפול לכן יש לתכנן חלוקת זמן מלאה  :רצף•

אבחון בתשאול



האם יש אבחנה  , מה מביא אותך לטיפול , התלונה העיקרית :הפתולוגיה •

תלונה משנית  , האם מקבל טיפול , האם קרה בעבר , מערבית 

אשפוזים וניתוחים, נשימה , סכרת , לחץ דם , מחלות במשפחה :היסטוריה •

,  מעבר על המערכות בגוף :סקירת מערכות •

:סדר התשאול 



מצב משפחתי  , רגשות ומצב רוח , תזונה , הרגלים , אלכוהול , עישון :אורח חיים •

...תחביבים , 

,  ללא חדירה לפרטיות , שימוש בחושים לקליטת האינפורמציה :תאום ציפיות •

•

להסביר למטופל מה אנו עומדים לעשות ולטפל  :סיום •

אבחון בתשאול



:מעשי •

•

:  תרגול בתשאול •

,  אחד על השני   או אחד במרכז וכל הכיתה שואלת  •

.הקלאסיים המרידיאניםהמשך תרגול עבודה על •

מעשי  


