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שובל ינאי, מטפל ברפואה סיניתבריאות

איך מטפלים בבעיה שעדיין לא 
ניתן לראותה או להרגישה?

באמצעים שונים: על ידי תשאול המטופל; 
על ידי התבוננות כללית על הגוף ועל 

הלשון של המטופל; על ידי בדיקת דופק 
)חשים את הדפקים הרדיאליים בשתי 
הידיים( - כך מרכיבים תמונה על מה 

שקורה 'בתוך' המטופל, וכך מזהים היכן 
נמצא חוסר האיזון.

המטפל מבצע אבחנה, ובעזרת נקודות 
הדיקור שנבחרו הוא מאפשר לגוף 

'להתאפס' על תפקודיהם של האיברים 
שיצאו מאיזון ולהתחזק. המטפל מזהה 

מעין תמונה של מצבם של האיברים 
השונים - ריאות, לב, טחול, כליות, וכן 
את מצב היחסים בין המערכות השונות 
בגוף. הדוגמה של מערכת החיסון יכולה 

להבהיר מעט את הגישה הזאת. באופן 
כללי אפשר לומר שהרפואה המערבית 
יודעת שמערכת החיסון מורכבת מתאי 

דם לבנים, וכמו כן ידוע לה איזה חלקים 
במערכת החיסון מתמודדים מול איזה 

פתוגנים )מחוללי מחלה(. מערכת החיסון, 
על פי הרפואה הסינית, היא שילוב של 

עבודה מאוזנת בין מספר איברים. כאשר 
מופר האיזון ביניהם - מערכת החיסון 

מתפקדת פחות טוב והאדם עלול להיות 
חשוף לחולי. כמובן שאי אפשר להתעלם 

מן המצב הנפשי והוא בעל חשיבות 
בדיוק כמו מצב האיברים. דוגמה לכך 

היא כניסתו של ילד לגן בפעם הראשונה. 
זוהי הפעם השנייה בחייו שבה הילד 
מנותק מחבל הטבור של אימו ועובר 

תהליך שעלול להעמיס עליו רגשית. כך 
גם מעבר דירה, מצב היחסים בין ההורים 

וכל שינוי בשגרה. לא רק שזו תהיה הפעם 
הראשונה שהילד ייכנס לבריכת וירוסים 

)גן הילדים(, אלא שבמקביל הפרדה 
מההורים ומצבו הרגשי עלולים להפר את 
האיזון שלו, והיכולת של מערכת החיסון 

שלו לעמוד על המשמר נחלשת. זה לא 
אומר שלהיכנס לגן זה לא טוב כי נדבקים 

בווירוסים. מאוד חשוב שהילד ייחשף 
לווירוסים ויחלה ויעלה חום. זוהי דרכו של 
הגוף לאמן את מערכת החיסון. שמירה על 
הילד ועל איזונו תבטיח שהוא יחווה חולי 
וחום בצורה טובה, שגופו יהיה בעל יכולת 
לסיים מחלה ולא לגרור אותה ימים רבים.

נושא הגוף-נפש נתפס כיחידה אחת, 
והטיפול ברפואה הסינית אינו מפריד בין 

השניים. כפי שעצירות יכולה לנבוע מחוסר 
בנוזלים בגוף, כך גם הרגש ֶעֶצב, אם הוא 
לא 'מעוכל' נכון, עלול להוביל לעצירות.

הטיפול בדיקור מתאים לכולם מגיל אפס 
עד 120. אין צורך להיות חולים בשביל 

לטפל בעצמכם או בילדיכם.

שכיחה מאוד השאלה: "אני צריך לקחת 
את הילד לטיפולים גם אם הוא מרגיש 

טוב?" תשובתה של הרפואה הסינית 
תהיה - כן. חולי זה לא אפס או אחד 

כמו בעולם המחשבים. התהליכים בגוף 
מתפתחים לעיתים כסערה והרבה פעמים 

לאט לאט בצורה של תהליך שניתן 
להרגישו ולעקוב אחריו.

כאשר פונים לטיפול עקב מחלה – חום, 
התקף אסטמה, כאבים ועוד -התהליך 

הטיפולי נותן מענה למצב האקוטי. לאחר 
שהצלחנו לטפל במה שאקוטי וכבר מרגישים 

טוב, הטיפולים מתרחקים עד שקובעים 
להיפגש אחת לכמה שבועות או חודשים על 

מנת לשמור על איזון בגוף הילד.
במצבים כרוניים הטיפול דורש יותר זמן, 

התמדה ומפגשים קבועים.

המילה 'דיקור' יוצרת אצל לא מעט 
אנשים תחושת פחד וחוסר רצון להיות 

נדקרים', לא הם ובטח לא ילדיהם. 

מאוד חשוב שהילד דיק ר
ייחשף לווירוסים 
ויחלה ויעלה חום. 
זוהי דרכו של הגוף 
לאמן את מערכת 
החיסון. שמירה על 
הילד ועל איזונו 
תבטיח שהוא יחווה 
חולי וחום בצורה 
טובה, שגופו יהיה 
בעל יכולת לסיים 
מחלה ולא לגרור 
אותה ימים רבים.

וזה עובר
טיפול בדיקור )אקופנקטורה( הוא 
למעשה מתודה אחת מתוך ארגז הכלים 
של הרפואה הסינית. הדיקור בבסיסו 
מוגדר כרפואה מונעת. על פי התפיסה 
הזאת עדיף לטפל בעצמנו כאשר אנחנו 
בריאים כדי למנוע את החולי הבא.

מחלה היא הפרה באיזון בין יין ויאנג, 
ומטרתו של הטיפול היא לעזור לגוף 
להשיב את האיזון בין השניים
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בריאות

החשש מיותר: הדיקור הוא שיטה בטוחה 
לטיפול במבוגרים ובילדים כאחד, כאשר 

הטיפולים מבוצעים על ידי מטופלים 
שמוסמכים לכך.)בישראל הדרישה להכרה 
כמטפל מוסמך היא ארבע שנות לימוד של 

רפואה סינית במוסד מוכר(.
מחקרים עדכניים מוכיחים את בטיחות 

הדיקור ואת יעילותו במצבים רבים: כאבי 
ראש, מגרנות, כאבי גב, אסטמה, נזלת 

אלרגית, חרדות, מתח נפשי ועוד.

איך עושים טיפול מפחיד עם 
מחטים לילדים?

קודם כל חשוב לזכור שעובי המחטים הוא 
כעובי השערה, ורוב נקודות הדיקור אינן 

כואבות אף שיש כמה נקודות רגישות 
יותר. חשוב גם לדעת שיש רמות שונות 

של סבילות לכאב. כמובן שיש ילדים שלא 
יסכימו לקבל את הטיפול, לא משנה כמה 
ההורה תומך וכמה המטפל משקיע וסבלני.
אם ההורים עצמם באים עם חשש, ילדיהם 
יגלו התנגדות גדולה יותר לטיפול. מטרת 

הטיפול היא לעזור לילד ולא לגרום 
לו סבל. זוהי מטרה משותפת להורים 
ולמטפל, ולכן עליהם לתווך לילד את 

הטיפול כדבר חיוני גם אם לרגע מרגישים 
עקיצה קטנה.

אני רואה לאורך השנים את חשיבותם 
הרבה של ההורים בטיפול שכזה, ולכן אני 

משתדל שגם החוויה של ההורים תהיה 
נעימה ובעיקר מלמדת. ישנם דגשים 

וטכניקות של עיסוי שמסייעים להורים 
ומכוונים אותם איך ניתן לעזור לילד בבית 

בזמן שמתחילה מחלה. מטפלים רבים 
נותנים להורים כלים איך לסייע לילדיהם 

בזמן המחלה בבית. כמובן שבמצבים 
שבהם הילד אפטי או כאשר נזהה 'דגלים 
אדומים', יש ללכת לרופא ילדים על מנת 
לשלול מצבים שעלולים להיות מסוכנים: 

חום מעל 40 מעלות, שינוי במצב ההכרה 
של הילד, הימנעות משימוש בגפיים, 
ריצוד עיניים וכו'. אחרי שנשלל מצב 

מסכן חיים מיידי - ניתן להמשיך לטפל 
בילד בעזרת הרפואה הסינית במקביל 

לטיפול המערבי.

הטיפול מתבצע בדרך כלל עם מחטים 
בעוביים שונים. ישנם מטפלים שעובדים 

עם מדבקות עם מחטים קטנטנות שכמעט 
אינן מורגשות, וניתן להשאירן על נקודות 
הדיקור ליום-יומיים על מנת להמשיך את 
הטיפול גם לאחר שהוא מסתיים במרפאה. 

הטיפול במחטים אצל ילדים מהיר 
יחסית שלא כמו אצל מתבגרים ובוגרים 

שהמחטים נשארות על גופם בין 20 
ל-40 דקות ואפילו יותר, לפי הצורך. על 
גופו של ילד עד גיל שבע המחט צריכה 

להישאר כדקה על כל שנה מגילו. ילד בן 
שנתיים צריך להמתין שתי דקות בלבד 

עם המחטים עליו.

חשוב לזכור שגם לתזונה יש השפעה על 
ילדים בדיוק כמו על מבוגרים ואפילו 

יותר. כמות האוכל, זמני הארוחות וסוג 
המזון עלולים להעמיס על התינוק/ילד 
וכך לעודד מחלות שחוזרות על עצמן: 

נזלות, דלקות אוזניים ועוד. 0

שובל ינאי, מטפל ברפואה סינית, בעל התמחות 
ברפואה סינית בילדים, מטפל בגישת רפואה 

סינית קלסית ורפואה סינית עתיקה. מטפל 
במחלקה כירורגית ילדים בבית חולים 'ספרא' 

תל השומר ובקליניקת 'רפואות'.

״אני רואה לאורך 
השנים את חשיבותם 
הרבה של ההורים 
בטיפול שכזה, ולכן 
אני משתדל שגם 
החוויה של ההורים 
תהיה נעימה ובעיקר 
מלמדת. ישנם דגשים 
וטכניקות של עיסוי 
שמסייעים להורים 
ומכוונים אותם 
איך ניתן לעזור 
לילד בבית בזמן 
שמתחילה מחלה״


