
 ICCMהקונגרס הבינלאומי הרביעי לרפואה סינית 

 טיפול בהפרעות של הברך
 שון גודמן



 אבחון  

 Yang Ming: אנטריורי•

 Shao Yang: ליטרלי•

 .Tai Yang: פוסטריורי•

 :מדיאלי•

–Tai Yin 

–Jue Yin 

–Shao Yin 



Tung chin-chang 1916-1975 

 .כאשר הקומוניזם עלה לשלטון בסין הוא עבר לטייוואן •

 .הוא נחשב לאחד מהאקופונקטוריסטים הגדולים של הדור•

 (.1-6)הוא השיג תוצאות מדהימות עם מעט מאוד מחטים •

 .הוא השתמש בהמון נקודות אקסטרה•

 

 



 - Dong qi 動氣   צי אקטיבי 

 .טכניקת הדיקור של מסטר טואנג היא מאוד פשוטה•

 .הוא לא השתמש בטכניקות של פיזור חיזוק ולא דוקר מקומי•

 .מכניס את המחט לעומק הרצוי ומשיגים צי•

 .י של הנקודה למקום הפגוע'הזזת המקום הפגוע מאפשר איחוד בין הצ•

 



 אקופונקטורה הולוגרפית -התנועות  5

 .סטימולציה של העצמות על מנת לטפל במחלות של העצמות וכליות•

סטימולציה של הגידים והרצועות על מנת לטפל במחלות של הגידים •
 .והרוצעות וכבד

 .סטימולציה של השרירים על מנת לטפל בהפרעות של השרירים וטחול•

 .סטימולציה של כלי הדם על מנת לטפל במחלות כלי דם והלב•

 .סטימולציה של העור על מנת לטפל בהפרעות של העור והריאות•

 



 הברך והלב



 xin xi 心膝ברך הלב  11.09

 
 :מיקום

 .שני נקודות•

באמצע , בחלק הדורסלי של האצבע האמצעית•
בין הקפל השני והשלישי משני  ,המקטע השני

 . צידי העצם

 :אינדיקציות

 .כאב של הברך•

 .כאב באזור השכמות•



 dan 胆כיס מרה  11.13

 
 :מיקום

באמצע , בחלק הדורסלי של האצבע האמצעית•
בין הקפל הראשון והשני  ,המקטע הראשון
 . משני צידי העצם

 :אינדיקציות

 .כאב של הברך•

 .פלפטציות•

 .בכי לילי אצל תינוקות•



 xin men 心門שער הלב   33.12

 

 :מיקום 

 כאשר כף היד מונחת על החזה הנקודה
ממוקמת בשקע בצד המדיאלי אינפריורי 

 .צון דיסטאלית למרפק 1.5, של האולנה

 :אינדיקציות

 .תחושת מחנק בחזה, פלפטציות, דלקת של מעטפת הלב•

 .הקאות•

 (.דוקרים בצד הנגדי)כאב של הברך במיוחד באזור המדיאלי •

של  Tai Yang -סכיאטיקה לאורך מרידיאן ה, כאב של עצם הזנב•
 .הרגל

 .כאב בחלק המדיאלי של הירך והמפשעה•



  jian zhong 肩中מרכז הכתף  44.06

 

 :מיקום 

צון   2.5, בחלק הלטראלי של ההומורוס•
 .אינפריורית למפרק האקרומיון

 .הנקודה ממוקמת במרכז של הדלטואיד•

 :אינדיקציות

 .כאב ברך מאוד אפקטיבי•

 . כאב של הכתף•

 .טרשת עורקים, פלפטציות•

 .Droop foot, פוליו, המיפלגיה•



 DT.7  שלושת הזהביםsan jin 三金  

 

 

 

 :מיקום

 .נקודות 6•

 .T3 ,T4 ,T5צון ליטראלית לגבול התחתון של עוקץ החוליה של  3•

 .Bl-13 ,Bl-14 ,Bl-43הנקודות נמצאות באותו המיקום של •

 :אינדיקציות

כאב של מפרק הברך. 



 נקודות נוספות

 

 

•Liv-3 tai chong 

•Pc-6 nei guan. 

•Li-11 qu chi. 

 (:ASHIנקודות )איזור הקפל הקיוביטאלי •

–Lu-5 chi ze . 

–Pc-3 qu ze . 

–Ht-3 shao hai . 



Battlefield Acupuncture 
 

 
   Dr. Richard Niemtzowי "נוצר ע•

 .רופא בצבא ארצות הברית על מנת לטפל בכאב •



נקודות של מאסטר טואנג ניתן למצוא באתר קצה  •
  /875http://www.connective.org/node: המחט

הרחבת הידע בנוגע לנקודות של מאסטר טואנג  •
ותיאוריית המרידיאנים  קורס אלכימה אקופונקטורה  

: וקרניו סקרל פרטים
772http://www.connective.org/node/  
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