
טיפול בהפרעות קשב  
ברפואה סינית   ADHDוהיפראקטיביות 

 .LAcמשה הלר
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 ADHDהגדרת 
מהדורה  ) DSM IV- האבחנה נעשית עלפי ה•

האגודה הפסיכיאטרית   המפורסם על ידי( מתוקנת

על ידי מערכת של תסמינים  האמריקאית

.והתנהגויות

בכל מקרה האבחנה תעשה אם התסמינים ואופן  •

התקיימו לפחות  , 7ההתנהגות התחילו לפני גיל 

ואין  , גרמו לקשיים משמעותיים, חודשים 6משך 

דרך אחרת להסבירם כהפרעה רפואית 

.פסיכיאטרית או עקב שימוש בלתי נכון בתרופות
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http://he.wikipedia.org/wiki/DSM_IV
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA


אמצעי אבחון

לפי שעה  , למרות שמקור ההפרעה הוא רפואי•

אמצעי האבחון המקובלים אליה הם שאלונים על  

שאלונים   -אודות התנהגות האדם המאובחן 

המודדים את הקריטריונים   מתחום הפסיכומטריה

שיפורטו בהמשך
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תכונות עיקריות

או פעילות יתר /תבנית קבועה של קשיי קשב ו1.

אומפולסיבית הנצפית בתדירות רבה יותר או בעוצמה  

.רבה יותר מזו של פרטים ברמת התפתחות שווה

פעילות יתר אימפולסיבית או סימני חוסר קשב שניצפו  2.

שנים 7לפני גיל 

כגון בבית ובבית  )חלק מהסימנים ניצפו בשתי מערכות 3.

(הספר

,  הוכחות ברורות להפרעה בהתפתחות חברתית נאותה4.

.הפרעה בלמידה או בפעילויות שבעיסוק

להפרעה התפתחותית   ההפרעות אינן נקשרות5.

אחרת הפרעה פסיכוטית או, סכיזופרניה, ((PDD נרחבת
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ADHDסוגי  3קיימים 

:הפרעות קשב והיפראקטיביות שהן בעקרן חוסר ריכוז1.

או יותר מהתסמינים של חוסר קשב   6סוג זה מאובחן באם –

.חדשים 6התקיימו לפחות במשך 

הפרעות קשב והיפראקטיביות שהן בעקרן פעילות יתר  2.

:אימפולסיבית

או יותר מהתסמינים של פעילות יתר  6סוג זה מאובחן באם –

.חדשים 6התקיימו לפחות במשך 

:הפרעות קשב והיפראקטיביות משולבות3.

,  או יותר מהתסמינים של חוסר קשב 6סוג זה מאובחן באם –

או יותר מהתסמינים של פעילות יתר התקיימו יחד   6וכן באם 

.חדשים 6לפחות במשך 
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חוסר קשב אימפולסיביות

פעילות יתר

שלשת הסימפטומים  
העיקריים



Inattentionקשב  -חוסר
.התכונה העיקרית היא חוסר תשומת לב ממוקדת•

מגיב לכל הגירויים בו זמנית   ADHDילד עם •

.כאשר כל גירוי זוכה בתשומת לב זהה

" טובים"לילד כזה ימים . תהליך הקשב משתנה•

"גרועים"וימים 

הילד  : פקטורים שונים משחקים תפקיד חשוב•

נאבק עם תשומת ליבו למטלות בכיתת הלימודים  

ילדים כאלה  . אך בבית יהיה אלוף במשחקי ווידאו

אך בכיתה  , יפעלו היטב במערכת של אחד לאחד

.בה רעשים רבים יתעוררו קשיים ניכרים
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חוסר קשב

או  , לעתים קרובות הילד אינו מקדיש תשומת לב לפרטים1.

.בעבודה או בפעילות אחרת, עושה שגיאות בלימודים

,  לעתים קרובות הילד מתקשה לשמור על הקשב למשך זמן2.

.במטלות או במשחק

.לעתים קרובות נראה כמי שאינו מקשיב כשמדברים אליו3.

לעתים קרובות הילד אינו עוקב אחרי הוראות ומתקשה  4.

'  וכומטלות בעבודה , ס"כגון עבודות בי, להשלים מטלות

או מקושי בהבנת   הפרעה מרדנית מתנגדתולא כתוצאה מ)

(.המטלות
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האגודה  המפורסם על ידי( מהדורה מתוקנת) DSM IV- על פי ה

הפסיכיאטרית האמריקאית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94_%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%AA
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%94%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA


לעתים קרובות הילד מתקשה בארגון מטלות  5.

.ופעילויות

סולד או אינו מעוניין לעסוק  , לעתים קרובות נמנע6.

למשל )ממושך  מנטליבפעילויות הדורשות מאמץ 

(.ס או שעורי בית"לימודים בביה

לעתים קרובות מאבד חפצים הדרושים למטלות או  7.

,  עפרונות, ס"למשל עבודות בית מביה)פעילויות 

(.כלי עבודה, ספרים

.לעתים קרובות מוסח על ידי גירויים חיצוניים8.

.לעתים קרובות שכחן בפעילויות יומיומיות9.
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Inattentionחוסר קשב 

ברפואה סינית  ,  חוסר יכולת להתרכז•

.הפרעה זו באה מהלב

(.Giovanni" )מקומה של המחשבה בלב"•

כפי שנראה לאחר מכן כמה אספקטים של  •

, כושר להתמקדה–הלב מכילים כשל זה 

.'וכוחוסר התנהגות הולמת 
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היפראקטיביות
התכונה ההתנהגותית הבולטת  •

לעיתים אמהות לילדים היפראקטיביים מדווחות  •

.שהילד היה היפראקטיבי עוד ברחמן

וחוסר יכולת  , ניתן לתאר הפרעה זו כחוסר מנוחה•

.לשבת לפעילות שקטה ורגועה

נראה  , ילדים כאלה עוברים מנושא אחד לשני•

כאילו הם משתעממים בקלות ונזקקים לגירויים  

נוספים
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היפראקטיביות
לעתים קרובות הילד ממולל בידיים וברגליים או  1.

.מקפץ בכיסא

או , לעתים קרובות עוזב את כיסאו בכיתה2.

.במצבים אחרים בהם יש ציפייה שיישאר ישוב

לעתים קרובות הילד רץ או מטפס במצבים בהם  3.

במתבגרים או במבוגרים  )לא נהוג לעשות זאת 

(.שקט עזה-תיתכן תחושת אי
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לעתים קרובות הילד חש קושי לשחק או להנות  4.

.מפעילויות פנאי בשקט

או  , לעתים קרובות הילד נמצא בתנועה מתמדת5.

".מנוע בישבן"מתנהג כאילו יש לו 

.לעתים קרובות מדבר ללא הפסקה6.
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כאשר ישנה היפראקטיביות בהריון ניתן לחשוב  •

ברים שניתן לעשות על מנת  ד– Tai Xueעל 

.לשפר את ההתפתחות העוברית

יכול להיות עודף  . בדרך כלל המצב קשור בחום•

xu= חום או חוסר חום 

•Scott – Hyperactive spleen qi xu or 
hyperactive kidney xu
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היפראקטיביות



אימפולסיביות 
הסימפטום המרכזי מצביע על  •

.חוסר כללי של שליטה עצמית•

על אף שהם מבחינים בין טוב לרע ויכולים לחזור על  •

נראה שלעיתים , כללי התנהגות בכיתה או בבית

"חושבים לאחר שהם פועלים"קרובות הם 

לעיתים קרובות הם מפריעים ונכנסים לדברי  •

.חבריהם

,  לעיתים מתחילים לפעול לפני שלמדו את ההוראות•

.טעויות של חוסר תשומת לב ועשים

. אינם מודעים להשפעת פעילותם על האחר•
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אימפולסיביות

לעתים קרובות פולט תשובות לפני תום 1.

.או מתפרץ לאמצע המשפט, השאלה

.לעתים קרובות מתקשה לחכות לתורו2.

לעתים קרובות מפריע או מציק לאחרים  3.

.('וכונוגע , מתפרץ למשחקים, למשל)
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אימפולסיביות
בזמן   7-8התסמונת בדרך כלל מופיעה בגיל •

.  המעבר למחזור השני של החיים

.  שלב זה הינו הזמן ללימוד שליטה ברגשות•

צועק  , באם בשלב הקודם ילד בוכה כשכואב לו•

עתה עליו ללמוד לשלוט , כשהוא מרוגז

.שליטה זו מקורה בכבד ולב חזקים, בריגשותיו

אחראי על התנהגות הולמת בעוד  ( Shen)הלב •

מספק שליטה על התנהגות ( Hun)הכבד 

.אימפולסיבית
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אפיונים נוספים
חוסר ארגון•

.יחסים רגועים עם חברים בני אותו גיל או בני משפחה•

.התנהגות אגרסיבית•

.הערכה עצמית נמוכה•

.התנהגות של חיפוש ריגושים•

"חולם בהקיץ"•

בעיות קואורדינציה  •

בעיות זיכרון•

התנהגות אובססיבית•

חוסר התמדה•
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חוסר ארגון וסדר

יכול להתבטא בהופעה מרושלת או •

בדרך שהילד שומר על חפצים החשובים  

לו

מאבד דברים לעיתים קרובות •

ההתכוננות לביצוע משימה לוקחת זמן •

רב יותר מביצוע המשימה עצמה
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חוסר ארגון וסדר

( Metal)כשר ארגון נובע מראות חזקות •

חוסר הארגון אף מוגבר מחוסר כשר •

.ההתמקדות
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מערכות יחסים גרועות עם  
.בני אותו גיל/בני משפחה

על אף רגישותם ורצונם להיות מקובלים על ידי  •

ילדים אלה אינם מבינים את הסדר  , אחרים

החברתי ובאופן אימפולסיבי מגלים התנהגות  

.חברתית בלתי מתאימה

.הבנת הסדר החברתי קשורה בלב•

קשור בטוב לב וביכולת להרגיש  (  Hun)הכבד •

את כאבם של אחרים
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אבל חולשה  ,אדמה קשור במוכנות לטפח-הטחול•

יכולה להתבטא באכזריות לחברים או בחוצפה  

.להורים

קומבינציה של חום וליחה יכולה לגרום לנטייה  •

לאלימות והרס

.כבד וטחול, טיפוסים של לב•
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מערכות יחסים גרועות עם  
.בני אותו גיל/בני משפחה



התנהגות אלימה

כאשר התנהגות אלימה קשורה ב •

ADHD וקשה מאד , הפרוגנוזה גרועה

.להתמודד עם התנהגות הילדים

לעיתים התופעה קשורה גם בתופעות  •

כגון

( ODD) הפרעת התרסה והתנגדות –

(Conduct Disorder)והפרעת התנהגות  –
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התנהגות אלימה

בדרך כלל הדבר מצביע על •

בין אם מחוסר ובין , נוכחות חום

.אם מעודף

(   substantial)ליחה נגלית •

(insubstantial)ובלתי נגלית 
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הערכה עצמית נמוכה

רגישים מאד  ADHDילדים עם תסמונת •

עצבית ורגשית לקשייהם וכישלונותיהם

פרט לתסכולם האישי ומודעותם •

לעיתים  , ילדים אלה, לכישלונותיהם

זוכים לביקורת קשה והיזון  , קרובות

, שלילי ניכר מבני משפחתם וחבריהם

.ולמרבה הצער גם ממבוגרים
25



?של הילד  Qiמה משפיע על ה 

טחול= הזנה •

ראות= נשימה •

הכבד כאנטנה רגשית•
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משמעת

אם לא יורו להם את  , ילדים מחפשים גבולות•

הם ינסו לחפש את הגבול בעצמם והדבר  , הגבול

.יגרום לסטגנציה של אנרגית הכבד

יגרום  , רבות מדי מיגבלותאך אם מוטלות עליהם •

.הדבר לחום בכבד

.  גם אי קביעות במשמעת מביאה לחום בכבד•

27



חיפוש אחר ריגוש

תופעה זו אינה שכיחה אך מצויה בעיקר בילדים  •

נמוך   העיצביכאשר סף הגירוי   ADHDעם 

וזקוקים ליותר גירויים מילדים היפראקטיביים 

.אחרים

ילדים אלה מחפשים ריגושים שהם ברוב המקרים  •

.מסוכנים
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חיפוש אחר ריגוש

סימפטום זה מעיד על חולשה •

בכליות 

חיזוק = התגברות על מצבים קשים •

כליות
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החולמים בהקיץ

פיסיולוגית בילדים אלה מערכת עצבים עם  •

.רגישות נמוכה

" ליצנית"ילדים אלה מסגלים התנהגות •

ובזאת להתאים את  ( באופן בלתי מודע)

.ולגלי המוח הנמוכים" ישנונית"התנהגותם ה
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קואורדינציה גרועה

.לילדים אלה קשיים בפעילות שרירים עדינה•

בעיה זו קשורה בצורך לתנועה  •

 הנטיהאימפולסיבית ומסבירה גם את 

.לתאונות
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קואורדינציה גרועה

.לילדים אלה קשיים בפעילות שרירים עדינה•

בעיה זו קשורה בצורך לתנועה  •

 הנטיהאימפולסיבית ומסבירה גם את 

.לתאונות
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קואורדינציה גרועה

• Lung – connection between mind and 
body

• Heart focused attention – lack of focus 
may cause clumsiness

• Impulsivity (Liver) – may mimic 
clumsiness – act before they think.
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בעיות זיכרון

הם . לילדים אלה בדרך כלל זיכרון קצר מועד•

,  אינם זוכרים מה לומר כשמתבקשים לדבר

וכן אינם זוכרים לקחת את כל הכלים 

.הדרושים למשימה מסוימת

.שוכחים דברים בסדר יומם הקבוע•

פה-יש להם קשיים בלימוד בעל•
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בעיות זיכרון

memory in Chinese medicine

• Heart – Absent minded professor 

• Kidney 

• Spleen intellect (Yi) – Can’t remember 
facts
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מחשבות אובססיביות

 ADHDתכונה זו פרושה שמחשבה שילד עם •

.קשה לו להוציאה ממחשבתו ,חשב

בקשיים בהבנת סדר  , אולי, הדבר קשור•

חברתי

•In Chinese medicine we could see it as 
either Liver Qi Stagnation or Spleen 

Damp
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חוסר עקביות

ילד   -חוסר עקביות הינו סימן ההיכר של מצב זה •

".רעים"וימים " טובים"יש לו ימים   ADHDעם 

, "אישיות מפוצלת"הורים מדווחים שלילדם ישנה •

.מאחר והתנהגותם היא בלתי עקבית

קימת הרגשה שלילדים אלה יש קשיים להתמודד  •

.עם שינויים ומעברים
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סינדרומים מקבילים  
ADHDוכאלה שנלווים עם 

בהתמצאות הפרעותקשיי למידה

פחדיםהפרעות התנהגות

ODD -  הפרעת

התרסה התנגדות

דפרסיה

OCD - טורדנות 

כפייתית

הפרעה דו קוטבית

פיגור שכלי
38



סינדרומים מקבילים  
ADHDוכאלה שנלווים עם 

תגובות לתרופות נוגדות סינוסיטיס

פרכוסים

תגובות לתרופות  תולעי סיכה

סינפונותמרחיבות 

תגובות הפרעות בטירואיד

לקורטיקוסטרואידים

Tourette’sסינדרוםעצירת נשימה בשינה

אפילפסיהאנמיה

טראומה לראשדלקות אוזניים 39



זיהוי תבניות של חוסר איזון

4 basic patterns (Scott)

• Heat ( חום)

• Heat and Phlegm (חום וליחה)

• Middle burner weakness ( חולשה של

(המחמם המרכזי

• Kidney Xu (חוסר בכליות)



Heat (חום)
• Very active and restless

• Talkative

• May destroy things

• Insomnia – wakes up early or (5AM) or 
may be awake for an hour or two in the 
middle of the night 

• Red lips and red face 

• Tongue – Red

• Pulse - rapid



Heat and Phlegm ( חום וליחה)

• Irritability and restlessness

• Shouts easily and has frequent tantrums

• Insomnia – restless sleep, may have sleep apnea, 
wakes early

• Violent and destructive behavior

• May be sexually premature or genital fixation

• Cannot concentrate

• Tongue – red with yellowish coating

• Pulse – Rapid, slippery 



Middle Burner Weakness
(חולשה של המחמם המרכזי)

• Pale face (may be gray) dull eyes (looks resentful)

• Poor appetite

• Manipulative 

• Sleep is poor or needs little sleep

• Very thirsty prefers fruit (sweet) juices

• Likes to play destructive games

• May be cruel to sibs/peers and rude to teachers 
parents

• Tongue – pale with red tip

• Pulse – weak or wiry



Kidney Vacuity (חוסר בכליות)

• Pale face frail body

• Frequently ill

• Glittery eyes (looks like fever)

• Red face when overexcited

• May become hyperactive at the end of the day or 
when tired, over stimulated (party) or after 
watching TV

• Hard to treat at the beginning because of fear

• Tongue – Red or pale 

• Pulse - Thin weak Chi position



Treatment



The Use of Shoni Shin
• Shoni Shin can be used on ADHD patients to 

regulate the flow of Qi in the channels 

• The use of tools to tap and scrape along the 
channels is helpful to reduce the overall sensitivity 
and may help to integrate the senses (SID)

• Great to show parents how to do it



The Use of Magnets
• Easy to use – children like it and easily cooperate – continues 

the treatment for longer

• Qi flows in the connective tissue energetic pathways from the 
bionorth (-) pole to the biosouth (+) pole

• Simple tonification of one acupoint: place the biosouth pole 
of the magnet facing downward on the skin, with the 
bionorth pole of the magnet facing outward. This would direct 
Universal Qi to flow into the child and therefore tonifies.

• Simple sedation of one acupoint: place the bionorth pole of 
the magnet on the skin, with the biosouth pole facing 
outward. This directs Qi flow away from the body and is 
therefore dispersing or sedating.



Main Points
Ht3, Ht7, Ht8, Moxa Ht9, Usually add neck 

and head points – GB20, GB21, UB10, An 
Mien, Si Shen Cong, Du20

 Heat –
Liv2, Liv3, 
LI4, LI11, 
Du14, St44

Heat and 
Phlegm – Si 
Feng, Pc5, 
St8, St40, 

Sp5, UB20, 

Kidney 
Vacuity –

Kid2, 
Kid3,Kid6, 

GB25, UB11, 
Du16

Middle 
Burner 

Weakness –
Sp3, St36, 

BL20, 



Herbal Treatment 

Spleen Vacuity – Liver Hyperactivity PatternPattern

Uncontrollable fidgeting, emotional tension, easily 
angered, poor sleep, fatigue, diminished apatite, easily 
developing diarrhea due to emotional stress, thin white 
tongue fur and a bowstring pulse. 

Main 
Symptoms

Fortify Spleen and harmonize LiverTreatment 
Principle

• Yi Gan San  Chai Hu 3-10g, Gou Teng 6-12g, Dang 
Gui 4.5 – 10g, ChuanXiong 6-12g, Bai Zhu 6 – 10g, Fu 
Ling 6 – 12g, Gan Cao 3 – 10g
• Chai Hu Long Gu Mu Li Tang 

Herbal 
Treatment



Herbal Treatment 

Heart – Spleen Daul VacuityPattern

A sallow yellow or somber white facial complexion, 
pale nails, pale lips, fatigue, insomnia, professed 
dreams, heart palpitations, shortness of breath , poor 
apatite, a tendency to loose stools, impaired memory, 
Swollen tongue with teeth marks and thin white coat, 
fine week pulse

Main 
Symptoms

Fortify the spleen and supplement the heart Treatment 
Principle

Gui Pi Tang He Gan Mai Da Zao Tang Jia Jian: Tai 
Zi Shen 6-10g, Fu Shen 6-12g, Bai Zhu 6-10g, Dang 
Gui 4.5-10g, Huang Qi 6-12g, Yuan Zhi 4.5-10g, 
SuanZaoRen 6-12g, Shi Chang Pu 3-10g, Wu Wei Zi
6-10g, Da Zao 2-5 pieces, Huai Xiao Mai 12-25g, Gan
Cao 3-10g

Herbal 
Treatment



Herbal Treatment 
Yin Vacuity – Yang HyperactivityPattern

Tendency to be thin, red tongue with little or no coat, or 
pale tongue with red tip, fine and rapid pulse, poor 
concentration , insomnia, heart palpitations, easily 
angered and agitated, dizziness, tinnitus, possibly low 
back  pain or enuresis, flushed cheeks, dry mouth and 
throat, and possible night sweats

Main 
Symptoms

Enrich and nourish the kidney yin, level the liver and 
subdue yang, calm the heart and boost the intelligence

Treatment 
Principle

• Zuo Gui Wan Jia Wei (Restore the Left (kidney) 
Drink with Added Flavors): Shu Di 6-12g, Shan Zhu 
Yu 6-10g, Gou Qi Zi 6-10g, Fu Ling 6-10g, Shan Yao 6-
10g, Gan Cao 3-6g, Zhi Mu 6-10g, Huang Bai 6-10g, Gui
Ban 10-15g, Nu Zhen Zi 6-10g, Long Gu 10-15g, Mu Li 
10-15g, Shi Chang Pu 6-10g
• Tian Wang Bu Xin Dan
• Zhi Bai Di Huang Wan

Herbal 
Treatment



Herbal Treatment 
Phlegm Heat Harassing InternallyPattern

Excessive movement and speech, difficulty controlling 
oneself, lack of concentration, easy anger, pronounced 
irritability, vexation and agitation, possible nausea, profuse 
phlegm, chest and abdominal fullness and oppression, torpid 
intake, possible bad breath, a bitter taste in the mouth, 
yellow-red urination, red tongue edges and slimy, yellow 
tongue fur, and a slippery rapid bowstring pulse. 

Main 
Symptoms

Clear heat and disinhibit dampness, transform phlegm, and 
calm the heart. 

Treatment 
Principle

Huang Lian wen Dan Tang Jia Jian (Coptis Warm the 
Gallbladder Decoction with Additions and 
Subtractions) : Ban Xia 6;12g, Chen Pi 6-10g, Fu Ling 6-
10g, Hou Po 6-10g, Yu Jin 6-10g, Shi Chang Pu 6-10g, 
Hua Shi 6-10g, zhiKe 6-10g, LianQiao, 6-10g, Huang Lian 1.5 
-6, Gan Cao 1.5 – 3. 

Herbal 
Treatment



Herbal Treatment 
Static Blood Obstructing Internally Pattern

Poor concentration, difficulty studying, easily angered over 
small issues, restlessness and excessive movement, dry , 
withered hair and scaly skin, prominent blue-green veins, 
possible history of birth trauma with intracranial hemorrhage, a 
blue-green or dull, dark facial complexion, a dark and/or purple 
tongue or static spots or macules, dark and distended 
sublingual vein, and a deep choppy or bound, regularly 
intermittent pulse. 

Main 
Symptoms

Quicken the blood and transform stasis, nourish the blood and 
engender essence, calm the spirit and boost intelligence. 

Treatment 
Principle

Huo Xue An Shen Tang (Quicken the Blood & Quiet the 
Spirit Decoction): Tao Ren 6-10g, Hong Hua 6-10g, 
ChuanXiong 3-6g, Chi Shao 3-6g, Shi Chang Pu 6-10g, Yi 
ZhiRen, 6-10g, Shan Zhu Yu 6-10g, Shu Di 6-12g, Huang Jing 
6-10g

Herbal 
Treatment



Herbal Treatment 
Yang Qi InsufficiencyPattern

Poor concentration, excessive movement but not over-
excitation, and lassitude of the spirit, a somber white 
facial complexion, torpid intake, loose stools, low back 
and knee soreness and weakness, a cold body and 
chilled limbs, a pale tongue with a most fur, and a deep 
week pulse

Main 
Symptoms

Supplement the kidneys and boost the Qi, strengthen 
the will (or mind) and quite the spirit

Treatment 
Principle

Shen Qi Wan Jia Wei (Kidney Qi Pill with Added 
Flavors): Shu Di 6-12, Shan Zhu Yu 6-10g, Shan Yao 6-
10g, Fu Ling 6-10g, ZeXie 6-10g, Mu Dan Pi 3-6g, Fu Zi
3-6g, Rou Gui 3-6g, Yi Zi Ren6-10g, Shi Chang Pu 6-10g

Herbal 
Treatment



Patent Meds



Quiet Calm Based on: Suan Zao Ren
Tang & Tian Ma Gou Teng Yin (Kan)

Pin YinCommon Name

Bai HeLily Bulb

Bai Lian ZiLotus Seed

Bao Mu Fu ShenPoria Cocos Spirit Fruiting Body

Gan CaoLicorice

Gou TengGambir

He Huan HuaAlbizzia Flower

He Huan PiAlbizzia Bark

Hu PoAmber

Ju HongRed Tangerine Peel

Suan Zao RenZizyphus

Tian MaGastrodia

Wu Wei ZiSchizandra

Ye Jiao Teng (Shou Wu Teng)Polygonum Multiflorum Vine

Yuan ZhiPolygala

https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9810
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=30469
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=30467
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9931
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9943
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9964
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9965
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9976
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10016
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10151
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10157
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10179
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10143
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10230


Peaceful Focus Based on: Yi Gan San Jia
We (Blue Poppy)

Pin YinCommon Name

ZhuBaiAtractylodes (Alba)

Ban XiaPinellia

Chai HuBupleurum

Chuan XiongLigusticum

Dang Gui (Shen)Tangkuei

Fu LingPoria

Gou TengGambir

He Huan PiAlbizzia Bark

Huang QinScutellaria

Shi Chang Pu (Chang Pu)Acorus Rhizome

Ye Jiao Teng (Shou Wu Teng)Polygonum Multiflorum Vine

Zhi Gan CaoLicorice (Baked)

https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9826
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9826
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9826
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9830
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9850
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9873
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9893
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9923
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9943
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9965
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9992
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=9853
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10143
https://www.craneherb.com/web/shared/products/product.aspx?ingred=1&id=10236


Dietary Guidelines

• First eliminate refined sugar and food 
additives from the child’s diet. Read labels 
carefully. Eliminate processed foods that 
contain artificial colors, flavors, sweeteners, 
and preservatives (often listed as benzoates, 
nitrates, and sulfates).  A study showed that a 
diet free of all artificial and chemical food 
additives, chocolate, MSG, preservatives, and 
caffeine helped reduce behavior and sleep 
issues in over 50% of cases.



Dietary Guidelines
• Although it can be difficult, eliminating gluten and 

casein from the child’s diet it may help 
significantly. Gluten is a protein found in grains 
from the wheat family, including wheat, rye, and 
barely. Casein is a protein found in milk and dairy 
products. 

• Add cold water fish such as tuna and salmon, 
which are high in docosahexaenoic acid (DHA), an 
essential fatty acid key to healthy neurological 
development.

• Consider testing the child for other food allergies.


