
 חסימה של צינורית הדמעות
 ארם צייג 

 שנתיים לאחר שסיימתי ללמוד 
   זה היה לפני עשרים שנה 

 טיפלתי בילד שסבל מדלקות אוזניים 
 הטיפול הצליח והאימא שאלה  

 לטפל בהפרשות הקבועות שיש לילד מהעיניים   יש אפשרותהאם 
 

 באותם ימים רפואה סינית הייתה מאוד פופולרית באמצעי התקשורת
 שקראתי בעיתון מעריב כתבה על רפואה סינית  ויצא

 בכתבה סופר על חוקר מוח שסבל מכאבי גב ופנה לטיפול ברפואה סינית 
 הטיפול מאוד עזר והוא החליט לבדוק את השפעת הדיקור על המוח 

 בניסוי נדקרו אנשים בנקודה הקשורה לראיה 
 ונמצא בסריקות מוח שבזמן הדיקור  

 משופעל  –על הראיה   האחראי –אזור המוח האחורי  
 באזור כף הרגל  BL -בתחתית הכתבה הוצג תרשים עם נקודות ה

 לא צוין באיזו נקודה מדובר 
 

 מטיבה עם העין  BL-67 -בדקתי בספר הנקודות ומצאתי ש
 באותו מעמד שבו שאלה אותי האימא על ההפרשה מהעין 

 ולראות מה תהיה התגובה  BL-67 -חשבתי שזו אפשרות לטפל ב
 אימא להגיע לטיפול נוסף כדי שאנסה לעזור לילד הצעתי ל

 
 בשני הצדדים בחיזוק  BL-67בטיפול דקרתי את 

 בפעם הבאה שנפגשנו דיווחה האם שמיד אחרי הטיפול התופעה נעלמה 
 שמחתי לעזור 

 אבל לא ממש הבנתי מה בדיוק קרה
 

 זמן מה לאחר מכן הופיע בקליניקה ילד עם האבחנה "חסימה בצינורית הדמעות" 
 הסימפטומים היו דומים 

 הפרשות מהעין ונטייה לדלקות 
 זכרתי 
 דקרתי 

 וגם הפעם ההורים דיווחו על שיפור מידי לאחר הטיפול 
 לאחר עוד כמה טיפולים מוצלחים התגבשה ההבנה

BL-67  פותחת את צינורית הדמעות 
 

 בפינה החיצונית של העין נמצאת בלוטת הדמעות 
 עולת העפעפיים ממנה זולגות דמעות כדי לסכך את פ

 נוזל הדמעות מתנקז לחלל הלוע דרך צינורית  
 ף אהנמצאת בפינת העין הפנימית קרוב ל
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 באופן כה חד משמעי הצלחת הטיפול 
 ממש בשורה   הייתה בשבילי

 הדמעות כי הטיפול המערבי לפתיחה של חסימה של צינורית 
 הוא הליך כירורגי  

 בדרך כלל בהרדמה מלאה 
 משחילים מעין חוטר לצינורית כדי לפתוח אותה 

 
 יש יכולת להשפיע על הצד השני של המרידיאן  BL-67לנקודות קצה כמו 

 נמצאת בדיוק במיקום של צינורית הדמעות  BL-1במקרה זה 
 אך האם זו הסיבה שהנקודה עובדת כה טוב? 

 סף מאפשר את פתיחת התעלה? ייתכן ומנגנון נו
 

 אנו יודעים ככלל 
 שככל שהנקודה רחוקה יותר מהמקום עליו רוצים להשפיע 

 כך הטיפול חזק יותר 
 נקודות מקומיות עובדות בצורה פחות טובה מנקודות רחוקות 

 הוא המרחק הערוצי הגדול ביותר בגוף  BL-1ובין   BL-67המרחק בין  –במקרה זה 
 וך ביותר בגוף הוא המרידיאן האר BL -ה

 יוצר מעין גל של צ'י הצובר תאוצה   BL-67לפיכך שפעול של 
 הצ'י מגיע בתנופה גדולה לצינורית הדמעות ופותח אותה 

 
 כאשר שיתפתי קולגות ביעילות הטיפול 

 Posh & Pullמרביתם חשבו שמדובר בטיפול בטכניקת 
 זוהי טכניקה בה משתמשים בשתי נקודות קצה 

 מעלות  30של   תבזוויאת המחטים מחדירים  
 להשפיע על התנועה בערוץ על מנת

 
 ) את הצ'י לאורך המרידיאן Pushובכך "דוחפים" (  –מחט אחת מחזקים 

 את הצ'י  ) Pull(ובכך "מושכים"   –את המחט השנייה מפזרים 
 התוצאה היא תנועה חזקה של דחיפה ומשיכה 

 המאפשרת הנעה חזקה ופתיחת חסימות 
 מעלות  90בטכניקת חיזוק בזווית רגילה של   BL-67 -אך בקליניקה הטיפול ב

 נותן תוצאות שאי אפשר לערער עליהן 



 

 

 
 פרוטוקול הטיפול: 

 ישרה  תבזווי בחיזוק בשני הצדדים  BL-67שלושה טיפולים של 
 הטיפולים זהים והם מתבצעים בהפרש של שבוע בין טיפול לטיפול 

 מהמקרים נפתרים   60% –בטיפול הראשון 
 מהמקרים נפתרים  70% –בטיפול השני  

 מהמקרים נפתרים  80% –בטיפול השלישי  
 90% -האמת היא שאחוז ההצלחה הוא גבוה יותר ומגיע ל

 נתפס כמשהו כמעט וודאי  90% -אך מאחר ו
 ובכך לא ליצור אשליה שמדובר בתוצאה וודאית   80% -נראה נכון לכוון ל

 
 נפתחה אם לאחר שלושה טיפולים החסימה עדין לא 

 אני מבקש לחכות חודש ימים 
 הניסיון מראה שלעתים החסימה נפתחת גם מאוחר יותר 

 אם גם לאחר חודש אין פתיחה 
 אני מציע טיפול מערכתי לאיזון כללי 

 
 עומדת מאחורי התנהלות זו היא שמדובר בחסימה ההמחשבה 

 הגורם להתנפחות והיצרות של הצינורית   LIV -שמקורה בעודף חום ב
 ת עשויה מרקמה אפיטלית גמישה הצינורי

 כאשר יש חום 
 הגוף מגיב בספיחת נוזלים למקום הסובל מחום כדי לקררו 

 שלפוחית של נוזלים לאחר כוויה היא דוגמא קיצונית למנגנון זה 
 

 החום עולה למעלה לעיניים  LIV -במקרה של עודף חום ב
 של ילד על היד בריכה הצינורית מתנפחת כמו מצוף 

 לידי ביטוי בכל הכיוונים הנפיחות באה  
 הצינורית מתנפחת פנימה וכל הקוטר הפנימי שלה מוצר 

   LIV -המתמקד באיזון החום מהבטיפול זה 
 מצליחים לעזור לחלק מהילדים שהטיפול הקודם לא עזר להם 

 
 הטיפול כל כך מוצלח שאני אפילו לא טורח לבדוק את הדופק 

 מן הסתם תשאל השאלה: 
 ואז להחליט איזה טיפול יותר מתאים?   LIV-חום בלמה לא לבדוק אם יש 

 
 גם מנקז חום  BL-67 -כי מסתבר שטיפול ב



 כנראה בהיותה נקודת קצה
 כך שבכל מקרה הטיפול מתאים 

 במקרים בהם הטיפול פותר את הבעיה 
 להתמיד בשלושה טיפולים אין צורך  

 
 אם הטיפול עוזר לכמה ימים ואז החסימה חוזרת 

 100% -תקרב לאז הסיכוי להצלחה מ
 עוד לא היה טיפול שבו הצינורית נפתחה ואפילו לזמן קצר 

 ולאחר מכן החסימה חזרה באופן מלא 
 

 שאלה: האם החסימה יכולה לחזור מאוחר יותר? 
 נדיר, אבל אז טיפול אחד בדרך כלל פותר את הבעיה 

 
 עד איזה גיל הטיפול יעיל? 

 מאחר והבעיה אופיינית  ומאובחנת בגיל מאוד צעיר 
 הייתי בטוח שהתגובה הפנטסטית לטיפול  

 מקורה בגיל הצעיר של המטופלים
 אבל עם השנים כשהגיעו גם מבוגרים 

 אפשר להגיד שהטיפול במבוגרים  
 יעיל במידה הקרובה ליעילות של הטיפול בילדים 

 
 ביישוב בו אני חי 

 רופא הכפר והאחיות נוכחו מהר  מאוד ביעילות הטיפול 
 עם הבעיה לדיקור  והחלו לשלוח  כל ילד

 הם שולחים כל בעיה הקשורה לעיניים לדיקור מאז האמת ש
 שנים  20מאז שהתחלתי לטפל בשיטה זו לפני 

 ניתוח  שהזדקק ללא היה אפילו ילד אחד 
 

 לאחר שנוכחתי ביעילותו של הטיפול  
 והעובדה שהוא חוסך ניתוח בהרדמה מלאה 

 החלטתי להפיץ את פרוטוקול הטיפול בכל הזדמנות 
 שהרציתי בפני מטפלים כל פעם משך שנים בב

 דקות לפני תום הזמן שהוקצב לי  5לסמן לי   ביקשתי
 מנצל את הזמן הנותר להעביר את המסר   בזמן זה הייתי

 ולהפיץ את יעילות הטיפול החוסך ניתוח בהרדמה מלאה 
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