
 
 

 

  טיפול בכאבים על רקע גיניקולוגי 
   18/7/2011,  אביב מסינגרי "נכתב ע 

  

שעשויים להופיע , תלונה מוכרת היא כאבי מחזור. נשים רבות סובלות מכאבים על רקע גיניקולוגי

בבטן , הווסת או במהלכהאולם על פי רוב הם מופיעים לפני , בכל שלב של המחזור החודשי

  . מצבי רוח ועוד, כאבי ראש, לעתים מצטרפים אליהם מיגרנות. התחתונה ובגב התחתון

בחלק מהמקרים הם . באברי המין ובאברי הרבייה, יש הסובלות מכאבים כרוניים באגן, פרט לכך

נים או תחתו, או מגע עם בגד, קיימים באופן קבוע ולעתים הם מופיעים בזמן קיום יחסי מין

    .חומרים אחרים

  

נשים בהריון סובלות לעתים קרובות מכאבים . כאבים עלולים להופיע גם סביב ההריון והלידה

במקרים רבים מופיעים . שללא טיפול עשויים להחריף ככל שההריון מתקדם, אופייניים בגב ובאגן

  .חודשים ואף שנים, והם עלולים להימשך שבועות, כאבים לאחר הלידה

. ה המשלימה ידועה ביכולתה לטפל בכאבים בכלל ובכאבים על רקע גיניקולוגי בפרטהרפוא

, טווינא, שיאצו, צמחי מרפא, מטפלים בכאב באמצעות דיקור סיני ויפני" בריאת"במרפאת 

  .המלצות תזונה ודמיון מונחה

  

  ?במה אנחנו מטפלים

כאבי ראש , כאבי שרירים, כאבי גב, כאבים והתכווצויות בבטן התחתונה :כאבי מחזור �

  כאבי ביוץ, גודש וכאבים בחזה, ומיגרנות

בכאבים בקיום יחסי מין , מצב רפואי המתבטא בכאבי מחזור חזקים :אנדומטריוזיס �

  למידע על אנדומטריוזיס. ובבעיות פוריות

  מיגרנות ,כאבי שרירים, כאבי גב, כאבי אגן :כאבים בהריון �

  כאבים לאחר לידה וניתוח קיסרי �

  כאבים ביחסי מין  �

  כאבים על רקע אונקולוגי �

  וולוודיניה, וסטיבוליטיס �

   כאב כחוויה אישית

שגורמת לתקיעות , בבסיס כל כאב קיימת בעיה של זרימת דם ואנרגיה, על פי הרפואה הסינית

בעוד כאב מפושט , מת הדםכאבים חדים וממוקדים מאפיינים בעיה בזרי. ולכאב) סטגנציה(

, כל אחת בדרכה, שיטות הטיפול השונות יכולות). Qi(ועמום מעיד על בעיה בזרימת האנרגיה 

  .לשפר את זרימת הדם ולהפיג את הכאב

כאבי , כך למשל. שעוזרים לקבוע את האבחנה ואת אופן הטיפול, לכאב יש מאפיינים נוספים



 
 

 

תהיה פעמים " מעצבנים"ובכאבי מחזור , אנרגיהקשורים לחולשה ולחוסר " מעייפים"מחזור 

  .רבות מעורבות של חום פנימי

? מנוחה או פעילות, חום או קור: מחריף אותו או מקל עליו, חשוב להבין מה משפיע על הכאב

האם לחיצה על אזור הכאב מקלה עליו או ? האם הכאב קשור לתזונה מסוימת או למתח נפשי

  ?מחריפה אותו

  ב על רקע גיניקולוגימנגנונים של כא

לכאבים על , אולם לכאבי מחזור, בבסיס הכאב קיימת בעיה של זרימת דם או של זרימת אנרגיה

  :רקע של אנדומטריוזיס ולכאבים גיניקולוגיים אחרים יש מאפיינים ייחודיים נוספים

. המועד שבו מופיעים כאבי מחזור מצביע על מה שעומד מאחוריהם :תזמון הכאב �

לאחר הווסת או , י הווסת יאובחנו ויטופלו באופן שונה מכאבים בזמן הווסתכאבים לפנ

  .בזמן הביוץ

, בכאבי ביוץ, בתסמונת קדם וסתית, מרכיב מרכזי בטיפול בכאבי מחזור :איזון הורמונלי �

  .או בכל כאב בעל אופי מחזורי

ם ומתבטאת בחולשה ברגליי, חולשת אנרגיה גורמת לחולשת שרירים :חיזוק אנרגיה �

  .בכאבי ראש ושרירים ובכאבי גב ואגן בהריון, לפני הווסת

והיא זאת שאמורה לטפל בו , למערכת החיסון יש תפקיד מרכזי בכאב :מערכת החיסון �

, טיפול במערכת החיסון חשוב במיוחד במקרים של דלקות חוזרות ונשנות. באופן טבעי

  .כאב על רקע אוטואימוני ואנדומטריוזיס

בפיברומיאלגיה ובמקרים של חולשה , עמים רבות במיגרנותמעורב פ :חוסר דם �

  . וסחרחורות

אפשר . עודף הקור מכווץ ומחריף כאב, על פי הרפואה הסינית :מעורבות של חום וקור �

הימנעות מסביבה קרה ושימוש בתזונה מחממת , להקל על כאב כזה על ידי חימום חיצוני

בעיקר על רקע , ודף חום יכול להחריף כאבגם ע. ר'ינג'ובצמחים חמים דוגמת קינמון או ג

  .במקרה כזה משתמשים דווקא בטיפול שמסלק חום ובצמחים מקררים. דלקתי

. לעתים יש קשר בין הכאבים לבין מבנה השלד וליציבה לא מאוזנת :איזון מבני �

והם , לורדוזיס ושאר בעיות מבניות יכולים להחריף כאבי שרירים, קיפוזיס, סקוליוזיס

  .במיוחד לכאבי אגן ולכאבי גב בזמן הריון קשורים

ניתוחים לפרסקופיים וניתוחי בטן יכולים לפגוע במרידיאנים , ניתוח קיסרי :ניתוחי עבר �

  .ולגרום לבעיה בזרימת הדם באזור הצלקת

  המרכיב הנפשי של הכאב

ע כל כאב ממושך משפי. הטיפול הכאב ברפואה הסינית מדגיש את הקשר ההדוק בין הגוף לנפש

הדברים נכונים במיוחד בכאבי . לתסכול ולחוסר אונים, ועלול לגרום לדיכאון, על האספקט הנפשי

, שגורמים לעתים לחוסר תפקוד, באנדומטריוזיס או בכאבים אחרים על רקע גיניקולוגי, מחזור



 
 

 

שפיע ויכולים לה, יומיות ולקושי בקיום יחסי מין-לחוסר יכולת לבצע מטלות יום, לאובדן ימי עבודה

   .על תחושת הביטחון העצמי ועל הזוגיות, על דימוי הגוף

או , מצב נפשי ירוד לאורך זמן יכול לגרום לכאב: הקשר בין הגוף לנפש פועל בשני הכיוונים

  .הטיפול בנפש הוא חלק בלתי נפרד מהטיפול בכאב. להגביר כאבים קיימים

  

  ?עד כמה הטיפול יעיל

ורוב המטופלות חשות הקלה משמעותית ברמת הכאב , כלליהטיפול בכאבי מחזור יעיל באופן 

ומשך , כאב כרוני מורכב עשוי להיות מורכב יותר לטיפול. ובתדירות הופעתו תוך כמה שבועות

במשך הזמן שהיא קיימת , ותלוי בחומרת הבעיה, הטיפול משתנה בין מטופלת אחת לשנייה

  .ובתגובה האישית לטיפול

   

   18/7/2011,  אביב מסינגרי "נכתב ע
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