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שחלות פוליציסטיות

חוסר הזנה 
של האדמה  
את הכליות 

חולשת  
Chong –

Ren

פגיעה  
בפוטנציאל  

הפוריות



י פרה נטלי'י פוסט נטלי מזין צ'צ

St-Sp-Kd relationship

Pi Wei Lun- Li dong Yuan:

• “Original qi ( Yuan qi) is always abundant as long as it is 
enriched and nourished by spleen and stomach qi when they 
are free from any damage. 

• If the stomach qi is weak and food intake is doubled, then not 
only will spleen and stomach qi be damaged, but the original qi 
can not be replenished. As a result, various diseases will arise”. 
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PCOS-רקע-מחזור לא סדיר26בת 

.'חוד3החל במהלך טיול בהודו לא קבלה -שנתיים אחרונות וסת לא סדיר

.  'חוד4לאחר שחזרה ארצה וסת מופיעה אחת ל 

.  דיסמנוריאה ביום הראשון, ימי דימום4, 13גיל -מנרך

פצעי בגרות, נפיחות בטן לפני וסת

E2-63, fsh 4.9, lh- 5, prog- 0.78, PRL- 174, t- 0.81, tsh- 2.16, glucose- 85, 
cholesterol 164, hdl- 62, ldl- 88, iron- 92, triglyceride- 66, 



PCOS-רקע-מחזור לא סדיר26בת 

:עיכול

.  ללא הליקובקטר–כאב בטן תמידי לא יודעת מדוע בטן נפוחה כואבת •
ואז  -לפעמים במאמץ או שחולפים כמה ימים, מרקם יבש, יציאות לא כל יום

.  גזים מסריחים+ מתגבר הכאב בטן

!תחושת כבדות. עלתה בהיקפים-(54לרוב ) 60שוקלת •

.טובה נרדמת בחצות קמה בשש-שינה•

•Pדק חלש

•T-לבן עבהחיפוי , טיפ אדום. אדומה בהיקף, רחבה!



-אבחנה

חולשת כליות טחול קיבה•

חום בכבד ובערוץ הקיבה•

לחות•



חולשת  

טחול  
כליות

Jie Mei 88.04-06
Shen Guan 77.18
Xia san huang 77-
12

Open Chong
Cv6, 4
Kd16, 3

מחזור לא סדיר



חולשת 

Tai Yin Fu Ke 11.24Sp9
Kd7
Cv6,12 

גזים  , כאבי בטן

לשון חיפוי לבן  

עבה



סטגנציה  
וחום בכבד

וערוץ 
קיבה

Huan Chao 11.06
3 Weights 77.05-07
Da bai 22.04

Sp 10
St 25, Li 11
Open Yang wei
Huo zhu 66.04

מצח -פצעים בפנים

תחושת חום אי שקט  
לפני וסת



צמחים

Ban xia 10

Huang qin 10

Bai zhu 15

Chen pi 10

Dang shen 20

Chi shao 10

Mu dan pi 10

Xiang fu 10

Fu ling 15

מל גליצרין500סירופ -ב"הכנה ע

בבישול1:3

מל ביום  20

מל ליום30אחרי חודש וחצי עלינו ל 



:תוצאות

יום לאחר התחלת טיפול קבלה מחזור41

יום לאחר מכן הגיע המחזור השני  25



!יום21וסת שלישית הגיעה אחרי 

1:3צמחים סירופ 

מל פעמיים ביום10

Ban xia 10, Huang qin 15

Bai zhu 10, Chai hu 10

Da huang 5, Chen pi 10

Dang shen 20, Chi shao 10

Mu dan pi 10, Yi mu cao 15

Fu ling 15

,  חשה חום פנימי-לפני הוסת הזו
רגישות בשד  , פצעים בפנים ולשון

תחושת  , לפני וסת שחלפה אחרי
. רעב

:טיפול ביום השלישי למחזור היה

66.03+ 66.04, St44, Liv13, Cv12, 
Sp10, Pc7

:למחזור11טיפול שבוע אחרי יום

Open yang wei, 66.03-R, pc7-L, jie
mei, cv6, yin tang



חיפוי לשון פחת משמעותית צידי לשון  
פחות אדומים

או  פחות כבדות, מרגישה חיונית
.  יציאות לסרוגין, כאב בבטן

!ימים27מחזור הגיע אחרי 


