
בשכיבה על הגב–קאטה בטן 

סגנונות האבחון 

תרגילים

10–1–קאטה בטן 

התבוננות באזורי הגוף

1דוח טיפול מס :  מטלה 

10שיעור  



מבוא לאבחון בזן שיאצו•

. מ לקבוע את הטיפול המיטבי "למטפל הזן שיאצו נדרש אבחון מדויק ע•

.ולא מטפלים :" מכבי שרפות"ללא אבחון מדויק נהייה כ•

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

:י "האינפורמציה נאספת ע•

התבוננות בגוף. א•

בדיקה גופנית במגע  . ב•

(ו "מחלה וכ, אישיות , הרגלים )תשאול . ג•

:אבחון קול . ד•

והסימפטומים  QI-ניתן לאבחן בשיאצו באמצעות המגע את מגוון רמות ה•
.בכדי להבין את האדם המטופל העומד לפנינו 

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

ארבע סגנונות האבחון  



:אבחון בהתבוננות •

פה נתייחס  )התבוננות שלמה בגוף ובנפש , הקשבה נקייה , ללא שיפוט ובקרה •

יציבה הפרשות  , הליכה , שיער , ציפורניים , לשון , עניים , גוון הפנים , לצבע העור 

(ו "וכ

:אבחון באמצעות הקול •

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

: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 העור  , לחות וטמפרטורת הגוף , אזורי כאב , הנקודות , המרידיאנים , הגב 

ו  "מישוש הדופק וכ, טווח תנועת המפרקים 

ברפואה המזרחית משתמשים בארבע שיטות  



היכולת לשים עצמך במקום המטופל: אמפטיה•

לתקשר בשפה המובנת למטופל: שיחה בגובה העניים•

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

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

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

דגשים לתשאול  –תשאול 



האם יש אבחנה  , מה מביא אותך לטיפול , התלונה העיקרית :הפתולוגיה •
תלונה משנית  , האם מקבל טיפול , האם קרה בעבר , מערבית 

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

, מעבר על המערכות בגוף :סקירת מערכות •

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

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

להסביר למטופל מה אנו עומדים לעשות ולטפל  :סיום •

סדר התשאול  



דגשים להכנת דוחות טיפול •

דוח טיפולי-טופס •

דוחות טיפולים  



:דוח מעקב טיפולי •

•

.......................תאריך הטיפול :.......................................שם המטופל •

•

:.............................................המטפל : .........................   טיפול מס •

•

•

(י התשאול "עפ, תלונה עיקרית לטיפול : )מצב בריאותי נכון לעכשיו •

•

•

(מטיפול קודם ) תחושת והערות המטפל בין הטיפולים •

•

(' וכו,  תרגילים ,מרידיאנים, גב , בטן : ) האבחון שבוצע •

•

(הסינדרום לטיפול : )ממצאי האבחנה •

מעקב טיפולי  



(מה עשיתי בפועל ועל מה עבדתי ): מהלך הטיפול •

•

•

(לפי מה שהמטופל חווה ) : השינוי שהתרחש בסיום הטיפול •

•

•

(לפי מה שהמטפל חווה : )השינוי שהתרחש בסיום הטיפול •

•

•

:הערות ודגשים לטיפול הבא •

•

•

....................:   חתימת המטפל •



יין  –יסוד המתכת -מרידיאן  הראות  

יאנג–מעי גס –בן זוג 

:תפקידים 

מווסת נשימה לכלל האיברים. א

שולט בעור ובשיער הגוף. ב

שולט ב קי ופיזורו בגוף. ג

שולט בפיזור והורדה של נוזלי גוף . ד

טהורים  עם צי המגן

נפתחות לאף   . ה

צמוד מעט לצד הגוף: מנח 

מרידיאן הראות  



יין-יסוד האש –מרידיאן מעטפת הלב 

יאנג-תלת מחמם  –בן זוג 

:תפקודים 

מהווה שגריר ומוציא לפועל של 

לתקשורת אחראי הלב פקודות 

הגוףהלב לשאר איברי בין 

בקו ישר בהמשך הכתף: מנח 

מרידיאן מעטפת הלב 



– yinאיבר  zang
יסוד האש

11:00-13:00: שעות פעילות 
מעי דק: בן זוג 

:תפקידים 

וכן  , אחראי על סירקולציית דם  : שולט בדם . 1

ראות וממיר אותם  , טחול , מהכליות ' אוסף צי

לדם

נפתח  , הכרה /תודעה/מנטלי,  משכן השאן . 2

ללשון  

הראשמקופלת מעל יד : מנח 

מרידיאן הלב 



זן  זא

?מדיטציה 

תרגילי בסיס

מעי גס , תרגיל ראות 

טחול, תרגיל קיבה

מעי דק, תרגיל לב

כליות  , תרגיל שלפוחית שתן

תלת מחמם,תרגיל מעטפת הלב 

כבד , כיס מרה 

מעשי  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%98%D7%A6%D7%99%D7%94


: יתרונות 

מאפשר למטפל מבט קבוע  , בכריות" ריפוד"דורש מעט , מנח מרגיע עבור המטופל שלרוב שוכב מאוד בנוח
.  חוזק ועומק ההישענות, על פניו של המטופל לקבלת משוב על אופי

כשהאזורים היחידים  , יתרונו העיקרי של המנח הוא הגיוון הרב והנגישות שקיימת לכמעט כל מרידיאן
.  שהנגישות אליהם קשה הם הגב והישבן

.כן זהו המנח הקל ביותר לביצוע מתיחות ורוטציות מפרקים רבות-כמו

: חסרונות 

המטופל עלול לחוש פגיע וחשוף ולמטופל עלול להיות קשה להרפות  , מכיוון שהפנים וקדמת הגוף חשופים
.  ולהירגע

.מה אצל מטופלים הסובלים ממתח באזורים אלה-עלולים לכאוב אחרי זמןוהסאקרוםהתחתון -אזור הגב

.החזה-כל מרידיאני היד ובית, כבד ,טחול, קיבה: נגישים ביותר מרידיאנים

מנח קדמי  –בטן קאטה

(בשכיבה על הגב )



דגשיםתמונהפירוטשלב

חיבור אל ההארה. אגן לצד אגן, ישיבה לצד מטופל5675חיבור11.

ולספק תמיכה באם  , יש לוודא נוחות של המטופל

ירכיים/+ צריך עם כרית מתחת לצוואר

5676עבודת הארהא

יד  : סיבובים גדולים12.

על יד

,  צלעות : סיבובים עם כיוון השעון על גבולות הבטן 

עצמות אגן

:  סיבובים קטנים 13.

שלושה סיבובים על  

כל איבר וממשיכים  

,  הלאה 

עוברים על כל קו גבולות הבטן וירידה דרך מרכז  

הבטן



: האבחוןאזורי השענות על 14.

כניסות אל אותם אזורים  

עליהם עבדנו בסיבובים 

.הקטנים

מטפל יושב סיזה  עם רגל עומדת  

יד אם  , בקו האגן, לצידי ההארה

יד בת נשענת על  , תומכת לצידי הבטן

.פי הציור

.גדולים סיבובים חזרה על 15.

ידיים  , מטפל פונה אל מול המטופלתנועת גל לרוחב הבטן16.

השנייהמונחות אחת על 

:  בטן/הרמה של המותן17.

כניסה עם שתי ידיים משני 

צדי הגב ומשיכה כלפי 

מעלה עד לגובה כלוב  

פעמיים עד שלוש ) הצלעות 

)

5677



:מעבר אל הידיים דרך מרכז בית החזה

–עולים מרום הבטן אל החזה 18.

כאשר ההשענות היא עם  

לאורך  " להב כף היד"

.  הסטרנום

5678

5679.מתיחת כתפיים מוצלבת 19.



יד  ,יד אם בשקע הכתף : טלטול110.

,  בן מתחת לכרית כף היד 

אוחזת היטב זווית ישרה בין  

הזרוע לאמה  

וטלטול של פרק יד האם  

5680

עמידת  "מטפל עומד ב. 1

,לצאת" רגל היכון"-"גיבור

יד אם תומכת בשקע הכתף. 2

:  מתיחות גדולות111.

יד ישרה  ~ 180מתיחה אל . א

כשהזרוע צמודה ככל  ( למעלה)

.הניתן לאוזן 

(הצידה)~ 90מתיחה אל . ב

(כלפי מטה)~ 45מתיחה אל . ג

2

1

3

יד בת אוחזת בזהירות בכף  . 3

.היד

בעת לקיחת אוויר הרמה של  .4

מתיחה לכיוון  -ובעת נשיפה, היד

הרצוי



מתבצעות : מתיחות קטנות112.

כאשר המטפל מצליב את ידיו  

כאשר יד  , על גבי  יד המטופל

אחת מעל גובה המרפק 

והשניה מתחת לגובה המרפק

השענות מטה ואז פתיחה אל  5684

הצדדים

עבודה על הידיים במנחים  

הייניםעל המסלולים -שונים

לכל מסלול מרידיאן עליו נעבוד נתאים את  

את מיקום ויציבת המטפל  , מנח היד הנכון

.בהתאם

,  לכל מסלול נשלב עבודת מתיחות מתאימה

.והשענות לאורך המרידיאן, טלטול



תרגול התבוננות באזורי הגוף  •

(בתנועה / בעמידה / בשכיבה על הגב )•

?משמעויות •

?מה ניתן לעשות •

1לשיעור הבא לטפל ולהכין דוח טיפולי : מטלה •

תרגול בהתבוננות



מטופל–בזוגות אחד שוכב על הגב •

מטפל–שני סיזה לצד הבטן •

י המפה  "מטפל מעביר ידיים על האזורים עפ

,  מרגיש שני אזורים בבטן  שמגיבים ביותר 

...מרגיש בהם משהו 

מטפל רושם מה הרגיש בשני האזורים במילה אחת  

מטופל רושם מה הרגיש בשני האזורים במילה אחת  

....עורכים השוואה 

הארה–תרגיל חוויתי 


