חסר ST QI
סימנים לאות  -במיוחד
קליניים בבוקר ,גפיים
חלשות ,הרגשה לא
נוחה ברום הבטן,
צואה רכה

הקיבה בחסר
ובקור
חוסר נחות ברום
הבטן המוחמרת עם
יציאות ומוקלת ע"י
אכילה ,גפיים
קרות ,לאות,
שילשול דליל ,אין
צמא.

הלשון

חיוורת

חיוורת ונפוחה

הדופק

ריק

עמוק ,חלש

גורמים תזונה  :מזון חסר
ערך תזונתי או
אכילה דלה

עקרון
הטיפול
הטיפול

חיזוק ST QI
ST-36, CV-12,
CV-6, BL-21

תזונה :חסרת ערך,
מזונות קרים
חולי ממושך שפגע
ב ST\SP YANG
קור חיצוני שפלש
לקיבה ולא טופל

חיזוק וחימום
QI SP\ST
ST-36, CV-12,
CV-6, BL-21,
BL-20, ST-25

כולם ב – )(+

אש בקיבה
חסר ST YIN
) או ליחת אש (
צמא עם רצון לשתות
כאב ברום הבטן,
משקאות קרים,
יובש בפה ובגרון
תחושת צריבה או
במיוחד אחה"צ,
כאב ברום הבטן ,רעב
עצירות ,הרגשת
מתמיד ,דימום
מלאות לאחר
מחניכיים ,עצירות,
ארוחה
בחילות ,נשימה עם
ריח לא טוב.
ליחת אש  :קשיון
ברום הבטן ,פחות
צמא ,ריר בצואה,
בעיות מנטליות
אדומה ,חיפוי עבה
אדומה וקלופה
באמצע או עם חיפוי צהוב
ליחת אש :חיפוי עבה
ללא שורש במרכז
צהוב ודביק
מלא ועמוק
מרחף – ריק
ליחת אש :חלקלק,
מלא ומהיר
אכילה מופרזת של
תזונה לא סדירה,
מאכלים חמים ,עישון
דאגה תוך כדי
טבק.
ארוחה ,אכילה
ליחת אש  :צריכת
בלילה
מאכלים שומניים
)מזון בטיגון עמוק (

חיפוי לבן – עבה

ללא שינוי

חיפוי עבה
) יכול להיות או
לבן או צהוב (

עמוק ,איטי והדוק

הדוק

מלא ומתגלגל

מיתרי ומרוסק

פלישת קור לקיבה
עקב חשיפה לקור,
צריכה מופרזת של
מאכלים קרים
ומשקאות צוננים

בעיות רגשיות :
חרדה ,דאגה.

הזנת ,ST YIN
הזנת נוזלי הגוף
ST-36, CV-12,
SP-3, SP-6

טיהור חום ב , ST
חיזוק תיפקוד ST
CV-12, CV-13
ניטרלי

סילוק הקור ,חימום
וחיזוק תפקוד ST
SP-4, CV-13,
ST-21, ST-34

הכנעת  QIהמורד,
חיזוק תפקוד ST
SP-4 + PC-6,
CV-10, CV-13

כולם ב – )(+

SP-6, PC-6,
ST-21, ST-44,
ST-45
כולם ב – )(-

כולם ב – )(-

כולם ב – )(-

מצב תמיד כרוני
אכילה מופרזת,
אכילה מהירה מדי ,ומשולב או נגרם ע"י
דפוסי קיבה אחרים :אש
דאגה בזמן אכילה
בקיבה ,עצירת מזון
בקיבה ו QIכבד פולש
לקיבה.
סטג' דם גורמת לסטג'
) QIכבד(
הנעת מזון התקוע ,הנעת תקיעות ,הזנת דם,
חיזוק ST QI
חיזוק ST QI
CV-10, ST-21,
SP-4, PC-6,
ST-34, SP-10,
CV-10, CV-13,
BL-17, BL-18
ST-21, ST-44,
ST-45
כולם ב – )(-
כולם ב – )(-

ללא מוקסה
אפשר גם ב (▲) -

כאב פתאומי ברום
הבטן ,הרגשת קור,
הקאת נוזל צלול,
העדפה של
משקאות חמים,
החמרה לאחר
שתיית משקה קר

כאב דוקר ברום הבטן
מלאות ונפיחות
ברום הבטן המוקלת המוחמר בלחץ או
ע"י הקאה ,בחילה ,בחימום ,הקאת דם כהה,
דם בצואה ,כאב לאחר
ריח רע מהפה,
עליית גירה חמוצה ,האוכל.
שיהוקים

סגולה עם פפילות
סגולות ,או סגולה
במרכז בלבד

כולם ב – )(+
אפשר גם ב (▲) -

קור פולש לקיבה

 ST QIמתמרד
כלפי מעלה
בחילות ,גיהוקים,
שיהוקים ,הקאות

עצירת מזון בקיבה

סטגנציית דם בקיבה

אפשר גם ב (▲) -

