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  המקור
תרגום של מאמר שכתבה וינדי מקאליסטר המבוסס על הרצאות במכללה 

 ועל הגישה של Shokantenעל הרצאות , (ICOM)הבינלאומית לרפואה מזרחית 

Dr. Van Buren.  
  
  



                    

 .Dipl.Ac., D.A.Mי י ה   ' ש א ד י   מ ר ג

  
  :אבחנת פנים ברפואה הסינית מתחלקת לשלושה חלקים

  

HEAVEN          MAN          EARTH 
  

        האדםהאדםהאדםהאדם
  .מבנה העצמות ומיקומן, סחוסים, עצמות, הצורה, הגודל: המבנה הפיזי של הפנים

  

        האדמההאדמההאדמההאדמה
התהליכים הפיזיולוגיים המתרחשים בגוף האדם והשינויים המופיעים באזור 

  .פגיעות וחבורות, פצעים, צבעים, קמטים, קווים: כגון, הפנים
  

        השמייםהשמייםהשמייםהשמיים
  .ש באזור הפניםברק העיניים ונוכחות כללית של הנפ

  

 HEAVENהשמיים          
  

  השיער
  .הכליות שולטות על השיער

  .הריאות אחראיות על ברק השיער
  .הטחול אחראי של הקשקשת

  
  הרקות

  .המחמם המשולש וכיס המרה שולטים על הרקות
  .מעיד על חוסר איזון בכיס המרה' נסוג'קו שיער 

  . השתןמצח אדום ויבש מצביע על חוסר איזון בשלפוחית
  

  החלק התחתון של המצח והעין השלישית
  .חוסר איזון בטחול: קווים אופקיים מרובים
  .חוסר איזון במעי הדק: קו אחד אופקי ועמוק

  .'המחט התלויה'ידוע גם בכינוי . חוסר איזון בקיבה: קו אנכי אחד בין הגבות
  .חוסר איזון בכבד: שני קווים אנכיים בים הגבות

  .חוסר איזון בלב:  האףקו אופקי אחד בגשר
  

 EARTHאדמה          
  

  הגבות
  .שייך לכליות, מעל הזווית הפנימית של העין, החלק המדיאלי של הגבות

  .שייך למחמם המשולש, 23TWמדיאלית לנקודה , השליש הלטרלי
  .השליש האמצעי שייך לטחול

  
  העפעפיים

  .העפעף העליון שייך לטחול
  . על בעיה בכליותשלפוחיות נוזלים באזור מעידים



                    

 .Dipl.Ac., D.A.Mי י ה   ' ש א ד י   מ ר ג

  
  העין

  .לב: האישון
  .כבד: קשתית

  .ריאות: לובן העין
  

  קווים קטנים לטרלית לזווית החיצונית של העין
  .הקו העליון שייך מעי דק

  .הקו האמצעי שייך שלפוחית השתן
  .הקו התחתון שייך לב

  
  האזור שמתחת לעין

  .קיבה: צהוב ושמוט
  .מעי דק ולב: אדמומיות באזור עצם הלחי

  .כליות: כחול
  .כבד: חום ונפוח

  .מעי גס: שלפוחית גדולה
  

  אוזניים
  .האוזניים שייכות לכליות
  .לב: (Helix)החלק העליון של הסליל 
  .טחול: החלק האמצעי של הסליל

  .כליות): תנוך האוזניים(החלק התחתון 
  

  האף
  .האף שייך לריאות

  .טחול: קצה האף
  .ריאות: נחיר

  .כיס מרה: (Nasolabial)קמט האף והשפתיים 
  

  לחיים
  .הלחי הימינית שייכת למעי הגס
  .הלחי השמאלית שייכת לריאות

  .כבד: גוון ירוק
  .מתכת: פנים לבנות

  .אש: פנים אדומות
  .עצירות:  אפור-גוון צהוב 

  .מעי דק ולב: אדמומיות באזור עצם הלחי
  

 MANאדם          
  

  הפה
  .הפה שייך לטחול

  .השפה העליונה שייכת לכבד
  .השפה התחתונה שייכת למעי הגס

  .כבד: מסביב לפה
  .קיבה ותריסריון: זווית הפה

  .טחול: קצה השפתיים
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  האזור שנמצא ישירות מתחת לפה
  .מעי גס: קו האמצע

  .כבד: הצדדים הלטרליים
  
  
  

  הסנטר
  .הסנטר שייך לכליות

  .ריאות:  צהוב– אפור –גוון כחול , הצד השמאלי
  .כליות:  צהוב– אפור – גוון כחול, הצד הימיני

  
  
  

  ישירות מתחת ללסת התחתונה, אזור הצוואר
  .מעי גס: הצד השמאלי
  .קיבה: הצד הימיני

  
  
  

  לטרלית ופוסטריורית, אזור הצוואר
  .מעטפת הלב: בגברים) החלק העליון של עמוד השדרה(ישירות מתחת לעורף 
  .עי דקמ: בנשים) החלק העליון של עמוד השדרה(ישירות מתחת לעורף 

  .כיס המרה: צדי הצוואר
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