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אבחון כף היד
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Gānרוח הכבד  33-05 líng肝靈



Hòuחוליה אחורית 44.02 zhui後椎
Shǒuפרח הראש 44.03 yīng首英
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Fùשופע קודקוד44.04 dǐng富頂
Hòuענף אחורי  44.05 zhī後枝
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Zhīענף מחבר 44.13 tōng支通
Luòחיבור נופל 44.14 tōng落通
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Shuǐ yù 水愈מחלים המים 44.17



שלוש המחטים האנכיות של הכתף44-03

9



10



11



82בן 

:  תלונה עיקרית

.כאב באזור הבטן התחתונה, כאב גב תחתון צד ימין

:תלונות משניות

.כתף שמאל מגבלה בתנועה

.  קושי לסובב את הצוואר ימינה שמאלה

.שתן נורמלי

תשאול

.שנה50גלאוקומה 

.שנים לחץ דם גבוה8

.לפעמים בעיות בשיווי משקל

.כליות חלשות: דופק
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82בן 

:אבחון

.של הרגל Shao Yang-ערוץ ה

(בקשתי שיעשה בדיקת שתן)? דלקת בדרכי השתן

טיפול

L 44-03L, 44.02,03, 11.12, 22.06,07 - 66.09

L 88-01 

B 1010.19,20

תוצאות

.לא היה שיפור בבטן התחתונה, 80%אחרי הטיפול הראשון שיפור ב 

.אחרי הטיפול השני אין כאב בגב התחתון ובבטן התחתונה
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59בת 

:  תלונה עיקרית

מקרין למפשעהכאב גב תחתון

תשאול

.L4-L5בעבר פריצת דיסק 

פגישה ראשונה

L 44-08 33.12 22.08 22.09 - 66-01

R 11.12

1010.08, Du20 

R Bl40-b
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59בת 

פגישה שנייה

.יש שיפור אבל עדיין יש הקרנה מהגב למפשעה

Gv19, 20

L 44.17*3, 44-11

L 22-05, nei bai, wai bai, 22.04,05 - 66-01, ,66.09 

R 44-01, 11.12
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32בת 

:  תלונה עיקרית

.מיום שבת האחרון יש החמרה, כאבים בעכוז שמאל שבועיים

.הכאב מקרין מאחורי הרגל

תשאול

.סובלת מבחילות וגם הקאות, 8הריון שבוע 

.מקוררת

.ריאות חלשות: דופק

פגישה ראשונה

R 44.17*3, 44.03L – 66-01, 66.09

L 33-04

1010.08
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32בת 

פגישה שנייה

.הכאב עבר לצד השני צד ימין

.עדיין משתעלת

ריאות חלשות: דופק

L 44.17*4, 44-03L - 66-01

R 33-04 - 88-03

gv20

1010.08
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32בת 

פגישה שלישית

.אין כמעט כאב השיעול עבר

L 44.17*4, 44-03L - 66-01

1010.08

L 88.01,02 - 33-02
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42בן 
:  תלונה עיקרית

.מוחרף מאוד לקראת מחזור, כאבי גב תחתון יותר לצד ימין

.כל חודשארקוקסיהצריכה לקחת 

(.חיצונית)מ "ס5מ הייתה בעבר "ס3מיומה 

היסטוריה רפואית

.פעם בחודש שבוע מושבתת–לאנדומטריוזיסבעבר חשד 

.IVFילדים ב 2מאז ילדה 

.חיוורת חפוי עכור: לשון

חלש: דופק

טיפול

L 22.08,09, 44.17* 3, 44-03L - 66-01

R 11.24, 22.05 - 66.05, 66.02, 77-13

1010.08
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15בן 

:  תלונה עיקרית

.סינוסיטיס ונזלת כרונית

תשאול

.נולד עם חבל הטבור כרוך מסביב לצוואר

גם  , שלואמאהיה רק עם 3עד גיל , שלולאמאהיה מאוד כפייתי לא נתן לאף אחד להחזיק אותו רק 

.ואם היה עם מישהו אחר היה מסוגר. לדחוף את העגלה לא נתן לאף אחד

.היה יכול לשחק עם עצמו בשקט שעות, לבש רק בגדים בצבע סגול

.של אנשים אחריםלצרכיםחכם ורגיש לצרכים , לאטהוא כמו פרח שנפתח לאט 

.יש לו בעיה של שפה ולפעמים קשה להבין את מה שהוא אמר

מאוד שקט וביישן בחברה אבל מאוד אוהבים אותו בגלל שהוא תמיד עוזר לאחרים

.עם השנים פחות כפייתי

שני ניתוחים ואחרי זה היה השנה  כולסטאטומהשנים ריח לא טוב עד שהבינו שזה בא מהאוזניים 4

.הראשונה שלא היה חולה

.  אחרי טיפול הומאופטי הפסיק להרטיב, הרטיב עד גיל מבוגר

.חפוי לבן קצת חיוורת: לשון

.טחול חלש: דופק
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15בן 

ללא שינויטיפולים ראשונים3

B 88-03, sp9, 44-10, 66.04, 22.05

טיפולים אחרונים4

B 88-03

R 66.05 – 11.26

L sp9 – 44-10

.נדקרה בצד הנגדי של הנחיר הפתוח11.26, הצד של הדיקור נקבע לפי הנחיר הפתוח

.לאחר הטיפול השני שני הנחיריים היו פתוחים
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27בן 

:  תלונה עיקרית

.מלווה בדפיקות לב חזקות. התחיל לפני שלוש שנים. סבל מהתקפי חרדה

.ורגשית קצת סגור, תמיד בלחץ ולא רגוע

.עצבנות בא לידי ביטוי בזה שהוא מדבר בצורה מאוד תקיפה כאשר נמצא בלחץ

.מפיק אירועים

הולם וקצת מיתרי: דופק

טיפול

1010-4

B NADA

Gb34, gb40 – 22-06

66.04, liv5 – pc6
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27בן 

:  תלונה עיקרית

מלווה בדפיקות לב חזקות. התחיל לפני שלוש שנים. סבל מהתקפי חרדה

.ורגשית קצת סגור, תמיד בלחץ ולא רגוע

.עצבנות בא לידי ביטוי בזה שהוא מדבר בצורה מאוד תקיפה כאשר נמצא בלחץ

.מפיק אירועים

הולם וקצת מיתרי: דופק

טיפול

1010-4

B NADA

Gb34, gb40 – 22-06

66.04, liv5 – pc6
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40בן 

תלונה עיקרית

.וגם הולך קצת לעורף( לא ברכות ממש בגולגולת בצדדים)כאבי ראש שבועיים וחצי בעיקר בצדדים 

.הלך לנוירולוג עשה סיטי ולא מצאו כלום. קם זה עם בבוקר כדורים לא עוזרים

.התחיל ביום אחד בלי משהו שקרה קודם

.קפה לא משפיע גם לא אוכל, כל היום יש כאב העצמה משתנה

תשאול

.שעות ביום9עובד מול מחשב בעיקר מנהל מוצר משרה מלאה 

.ילדים3

.ללא פעילות גופנית. בדיקות דם תקינות

.היה קצת מצונן ושיעול ועבר

.אין מגרנות ואין כאבי ראש בדרך כלל

.יש קצת כאב צוואר כשמוריד ומרים את הראש

.שעות בלילה5בדרך כלל , ישן יותר בגלל הכאב ראש

.לא חם או קר לו

.בדרך כלל יש, תאבון ירד בזמן האחרון

.בדיקות דם תקינות

.חושב שלא נמצא בלחץ באופן מיוחד

.לא עשה בדיקת ראייה לא מרכיב משקפיים

.מצב רוח בדרך כלל טוב כרגע פחות בגלל הכאב שלא עובר
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40בן 
1טיפול 

כבד דק: דופק

B 66.10,11,12, 22-06

R 88-07

1010-01

הדופק הפך להיות מתרי88-07כבד חלש אחרי 

2טיפול 

.היה שיפור בעוצמה אחרי הטיפול אבל למחרת זה חזר

TP GB21

B 66.10,11,12, 22-07

2טיפול 

,החמרה לאחר הטיפול בכאב ראש

B 66.10,11,12, 66.05, 66.08, 22-06.

1010-01

3טיפול 

.שיפור משמעותי היו ימים בלי כאב ראש ושזה חזר בעוצמה פחות חזקה
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