
 

  
הטחול אינו מפקח על    שוקעSP YANG  SP QIחוסר   QI SPחוסר 

  חום פולשת לטחול-לחות  קור פולשת לטחול-לחות  הדם

  סימנים
  קליניים

, לאות, חוסר תיאבון
נפיחות , צואה דלילה

, הבטן לאחר האוכל
  , עייפות

, צבע העור עכור
  חולשה של גפיים

, עייפות, צואה מימית
   ,גפיים קרות

  ,בצקות, חוסר תיאבון
צבע פנים עכור 

חולשת ארבעת , ובהיר
  הגפיים

, תחושת לחץ בבטן
, צניחת איברים

דליות , טחורים
, שתן תכוף, ברגליים

תחושת לחץ תוך כדי 
  .מתן שתן

  ,דימומים
, עוריים-כתמי דם תת

,  בצואה\דם בשתן 
  , דימום רב בווסת

  , גוון עור עכור
  קוצר נשימה

, תחושת מחנק בחזה וברום הבטן
טעם , חוסר תיאבון, תחושת כובד
, צואה דלילה, מתקתק בפה

  עצבנות, הפרשה לבנה מהפות

חום נמוך באופן , צואה דלילה וריחנית
צמא ללא רצון לשתות או רצון , קבוע

, בחילה, לשתות בלגימות קטנות
תחושת צריבה בפי , כאב בטן, הקאה

  כאב ראש, שתן כהה וצהוב, הטבעת

, קיןחיוורת או צבע ת  הלשון
במצבים כרונים 

, הצדדים יהיו נפוחים
יופיעו סדקים 

מלוכסנים בחלק קדמי 
  של הלשון

נפוחה , חיוורת
  ורטובה

   דביק-חיפוי צהוב    לבן- עבה –חיפוי דביק   חיוורת  חיוורת

   מהיר-חלקלק    איטי-חלקלק  עדין  ריק או חלש  איטי ועמוק, חלש  ריק  הדופק
,  אוכל קר ונא:תזונה  גורמים

  ארוחות בלתי סדירות
חשיבה  : לחץ מנטלי

מוגזמת או לחץ מנטלי 
  .ממושך
חשיפה : אקלים

  ממושכת ללחות
כל מחלה : חולי כרוני

  .כרונית ממושכת

   + QIכמו חוסר   QIכמו חוסר 
 + YANGחוסר 

אנשים העומדים 
במקום עבודתם שעות 

  .רבות מדי יום ביומו

  , חשיפה למזג אויר חם ולח  חשיפה ללחות  YANGכמו חוסר 
  אכילת מזון מזוהם

  עקרון
  הטיפול

 SPחיזוק וחימום   SP QIחיזוק 
YANG  

 YANG ו QIחיזוק 
 QIהטחול והגברת 
  כללי בגוף

  סילוק לחות והורדת חום  ייבוש הלחות  SP YANGחיזוק 

  הטיפול
  

SP-6, SP-3,  
ST-36, CV-12, 

BL-20  + BL-21  
  
   )+(  –כולם ב 

  

  QI של כל הנקודות
+  

SP-9, CV-4, 
 GV-4, BL-22, 
CV-9, ST-28,  

  
   (+)–כולם ב 
  

 8 -CV ב -)  ▲(   
  

 QIכל הנקודות של 
  YANGו

+  
CV-6, GV-20, 
GV-1, ST-21 

  
   (+)–כולם ב 
  

  )▲  (-אפשר גם ב 
  

 קודות שלנכל ה
YANG  

+  
SP-10, BL-17, SP-1 

  
  
   (+)–כולם ב 
  

  )▲  (-אפשר גם ב 
  

SP-3, SP-6, SP-9,  
ST-8, ST-40, CV-12  

  
   )- ( –כולם ב 

  
  או
  

  ניטרלית

SP-6 + SP-9, BL-20, 
GV-9, GB-34, LI-11  

  
   )- ( –כולם ב 


