
הטיפול בכאבי גב אקוטיים  
וכרוניים ובעיות גב נוספות  

אוריקולותרפיהבעזרת 
אורקולריתורפואה 



נכיר את האב 
הרוחני של הרפואה 

האוריקולרית
יה'נוזר פול "ד

והמפגש המקרי שלו  
ואיך  )עם האוזן 

התמונה של בוש  
(קשורה בכלל



ראשית נכיר 

.את המבנה האנטומי של האוזן



קצת זרקור על , לפני שנתחיל
.פירסינג ועגילים באוזן



,הליקסהאנטי
הואבאמתהאם
הגבכאביאתפותר

 ?השונים

אתלשאולצריךאנימה
:עובדלאזהכאשרעצמי



דקרתיהאם
?הנכוןבמקום



?האם דקרתי עם המחט הנכונה



?איך מוצאים בכלל את הנקודה הנכונה



!ועכשיו קצת חומר מעשי



.עדין לא אורתופדיה



!ועכשיו אורתופדיה



ו  John Howardראשית אני רוצה להודות ל 

Anja Füchtenbusch והוצאתFüchtenbusch

על אישורם להשתמש בשתי התמונות הללו 

– Auriculotherapyמהספר  The Atlas 

Based on the Originals by P. Nogier.





טיפול לכאבי צוואר וכתף



טיפול בכאב גב עליון

טיפול בכאב גב תחתון



☹מה קורה שהטיפול לא עובד 

  האם שכחנו את החלק
?המוטורי

Stellate ganglion

  פאזות



:לסיכום ' נק

תמיד לדקור בצד הבעייתי.

רגישות' לחפש נק.

 לא אורטופדיות"לבדוק נקודות."

לא לשכוח את הצד האחורי של האוזן.

Stellate ganglion.

פאזות.



:ספרות מומלצת

(ספר קריאה ולא ספר מקצועי)יה'נוזהאדם שבאוזן פול ורפאל 

Auriculotherapy – The Atlas Based on the Originals by P. Nogier

Auricular Acupuncture - Angermaier

Auriculotherapy - Raphael Nogier, MD

Auriculotherapy Manual Chinese and Western Systems of Ear Acupuncture -

Terry Oleson MD

ספרות מתקדמת

Soliman's Auricular Therapy Textbook – Nader Soliman MD
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