
וטינטוןאיבוד שמיעה 

.ילדים קטנים3+ נשוי 45בן •

.צלם ומפעיל ליין של מסיבות במועדון לילה•

חשש  –לפני שבועיים קם עם לחץ חזק באוזן ימין וצפצוף •
.  ימים קיבל סטרואידים10להתחרשות פתאומית אושפז ל 

יש לחץ  . הייתה ירידה בשמיעה בשמאל ועליה ובימין רק ירידה•
וצפצוף כל הזמן בימין עדיין ומקרין לכל הראש תחושה של ואקום 

.והד

ימים ואז 3ל ימים בבית ממשיך את הסטרואידים 3עכשיו •
.מפסיק

.  ימים10ביקורת בעוד •

.  בלחץ ועומס עסקי תעסוקתי וילדיםברקע היה •

חיים עמוסים ויש לילות שלא ישן , בדרך כלל מרגיש טוב פיזית•
.בערך פעם בשבוע

,  תאבון עכשיו יותר בגלל הסטרואידים לא חם או קר במיוחדיש •
. לפעמיםלא מסודר אלכוהול הכלאולי קצת יותר חם ומזיע אוכל 



תשאול

ולחץ באוזן ימין  טינטוןחירשות פתאומית 

:לשון

חיפוי לבן קצת חיוורת

:דופק

ובלבבריאות חלש , מיתרי

:טיפול

:הנקודות שנדקרו

gb40 88-03בילטרלי 
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ימים עד שהלך  10טיפולים במהלך 3אותן נקודות •

.לביקורת ואמרו שהשמיעה חזרה כמעט לגמרי

.ותחושה של לחץ באוזןטינטוןנשאר •

טיפולים נוספים בהן נדקרו אותן נקודות ובנוסף  7•
liv5*3וכוסות רוח  88-07-לטיפול בשכמות ו

.בשכמות גב עליון לפי הצורך

כ  "סה. והלחץהטינטוןטיפולים נעלם גם 10כעבור •

.חודש וחצי של טיפול



27בת -הצגת מקרה שחלות פוליציסטיות  

היה מעט  , אין שיעור יתר, רירית רחם דקה. פוליצסטיותשחלות •
.אקנה בעבר

חודשים ולא קיבלה 10לפני הפסיקה לקחה גלולות כעשר שנים •
.ווסת באופן טבעי

.רוצה להסדיר את המחזור ולהשתמש בהתקן לא הורמונלי•

כשהפסיקה  , חודשים התחילה גלולה אחרת לחודשיים3לפני •
.היה דימום קל לפני חודש

.15ווסת ראשונה בגיל •

. זה היה בגלל כאבים16לקחת בגיל כשהתחילה •

תופעות לוואי מהגלולות האחרונות שניסתה זה היה יסמין  היו •
.  זה עבר כשהפסיקה. של מצב רוח לא טוב ושריפה ביחסי מין

, שינה טובה, אוכלת מסודר יחסית וגם אוהבת מתוק, יש תאבון•
. הרופאת נשים המליצה לה לעשות דיקור

.בצום94תקין למעט סוכר גבולי הכלשנה דם לפני חצי בדיקות •



:לשון

.חיפוי די עבה ועכור נקודות אדומות בטיפדקה שפיצית סגלגלה 

:דופק

חלשפחות רך ימין , הכי חלש בכבדשמאל דק וחלש 

:מרידיאניםמישוש 

Liv3  ושמאל ממצא קטןsp9 באזור צד ימין ממצא

:אבחון

סטגנציה של דם, לחות, חסר דם

:נקודות שנדקרו

sp6 ,88-07 ,88-06 ,88-02 ,66.04
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אחרי כל טיפול הרגישה תחושה של כאבי מחזור בבטן  •
.התחתונה

טיפולים הלכה לרופאת נשים שאמרה שהרירית 4כעבור •
חושבת שהיה ביוץ ובמקביל ההתקן ששמה זז  , התעבתה

.פוסטינורממקומו ולכן נתנה לה 

.הדופק התחזק•

.קופסהcv4על אזור ומוקסה88-10הוספתי לטיפול את •

הלכה לרופא  , החליטה לא להחזיר את ההתקן בינתיים•
ראה שיש זקיק מוביל ורירית  , חדש שהמליץ על גלולות

4, שבועות מאז תחילת הטיפול6)קיבלה ווסת ,עבה
(.הפוסטינורשבועות מאז 

כעבור חודש נוסף של טיפולים קיבלה שוב ווסת והחליטה  •
.לחזור לקחת גלולות

.  טיפולים13כ "סה•


