פוריות ,בעיות פוריות והטיפול באמצעות הומיאו-אקופונקטורה.
מאת רואי גוניק N.D ,O.M.D
בשנים האחרונות נכנס לישראל תחום שמאוד התפתח ותפס תאוצה  :הומוטוקסיקולוגיה.
לאלה השואלים את עצמם למשמעות מילה מוזרה זו ,התשובה היא בפשטות הומיאופתיה
מתקדמת .ייחודיות הטיפול בשיטה זו נובעת מכך שטווח הפעולה של התרופה הנו רחב ביותר
וכן ,שלא כמו בהומיאופתיה הקלאסית ,ניתן לשלב תרופות אלו כמעט בכל טיפול ,ללא הפרעה
או פגיעה בשיטות הטיפול המשולבות עמה.
זאת אומרת ,שטיפול הומוטוקסיקולוגי יכול להשתלב עם צמחי מרפא סיניים ,מערביים ,תזונה
מגוונת ,תרופות קונבנציונליות וכמובן עם אקופונקטורה.
החשיבה בהומוטוקסיקולוגיה דומה ביותר ומשלימה את החשיבה הסינית .מטפלים רבים
מהרפואה הסינית בוחרים לשלב בטיפול המסורתי את התרופות ההומוטוקסיות.
דוגמה מצוינת הנה התרופה  Solidago compositumשבמהותה מסייעת בניקוז וחיזוק כליות.
בחשיבה הסינית וכך גם בהומוטוקסיקולוגיה  ,תרופה זו תסייע בטיפול בכל מצב בו הכליות
מעורבות :מבעיות סחוס ועצם ועד לבעיות התפתחותיות ,וכמובן ,גם בעיות פוריות האישה
והגבר.
דוגמה נוספת :במצבים בהם אדם סובל מכאבי ראש ,באבחון הסיני נזהה לצורך העניין ,חסך ב
–  yinהלב .חסך זה נובע בד"כ כתוצאה מחוסר הזנת הלב ע"י הכבד.
התרופה –  - Hepar compositumמסייעת בניקוז פסולת מהכבד ועל ידי כך מאפשרת זרימה
חלקה ) שחרור סטגנציה( של הדם והאנרגיה )  (QIמהכבד ללב.
נמצא כי פעמים רבות הדיקור הסיני לבדו ,מוגבל בטיפול בדיסהרמוניות ו/או מחלות שונות וכך
גם ההומיאופתיה  /הומוטוקסיקולוגיה מוגבלת במצבים מסוימים.
השילוב בין תבונת ההומוטוקסיקולוגיה לבין תובנות הרפואה הסינית יוצרים כלי טיפולי עצמתי
ויעיל ביותר.
בשיטת ההומיאו-אקופונקטורה טובלים את המחט בהומיאופתיה ומיד דוקרים את הנקודה
הרלוונטית.
מכיוון שבהומיאופתיה מדובר במעט מאוד )אם בכלל( חומר והרבה מאוד אנרגטיות ,צריך רק
מעט חומר בכדי שהפעולה תועיל.
בבעיות פוריות נביט בשני אספקטים :א .תסמינים וסיבות מערביות
ב .אבחנה סינית

אספקט ראשון ,תסמינים:
• בעיות הורמונליות ,חוסר איזון הורמונלי ,חוסר איזון ברמות אסטרוגן ,טסטוסטרון,
פרוגסטרון וכו'.
• זרימת דם לקויה
• עודף פסולת בדם ו/או בכבד
אספקט שני ,אבחנה סינית:
•
•
•
•
•
•
•

Kd.yin xu
Kd.Qi xu
Kd.yang xu
Sp. Qi not controlling blood
Sp.Qi & blood xu
Lv.Qi or blood stag
חוסר הרמוניה בין הכבד לבין הטחול על צורותיו.

כמובן שישנן אבחנות וגורמים נוספים אך נתייחס לבולטים ביותר.
בתרופות ההומוטקסיות ישנה פורמולה מוצלחת ביותר המסייעת באיזון המערכת ההורמונלית,
ניקוז וחיזוק הכבד ובאיזון וחיזוק מערכת הרבייה הנשית ) השחלות ,הרחם ,חצוצרות ועוד(.
פורמולה זו מורכבת משלושה מרכיבים:
לניקוז הכבד Hepar compositum -
לאיזון וחיזוק מערכת הרבייה Ovarium compositum -
איזון מערכת הורמונלית – Hormeel
שילוב הנקודות הבאות ,בהתאם לאבחנה ,עם פורמולה זו יעיל ביותר והתוצאות גבוהות ביותר.
Guilai - St. 29
Qichong - St.30
Qihai - Ren (c.v) 6
Shimen -Ren (c.v) 5
G.B.21

כנקודות מקומיות וכן לאיזון התלת מחמם ומערכת הורמונלית/
אנדוקרינית .הנעת נוזלים תקועים מהרחם וחיזוק המחמם התחתון.

חיזוק מערכת אנדוקרינית  /הורמונלית

Sanyinjiao- sp.6
Taixi–Kd.3

חיזוק  yinהכליות ו  Qi -הכליות תמיכה בפרינאום.

Zhaohai - Kd.6

באם ניכר כי מדובר בחולשת כליות מכל סיבה שהיא ,ניתן להשתמש באחת או בשתי התרופות
הבאות:
מחזק כליות Solidago compositum -
מחזק כליות ושלפוחית שתן Berberis homacord -
יחד עם נקודות הבאות:
Taixi– Kd.3

חיזוק ואיזון הכליות ,תמיכה באיברי המין והשתן.

Weizhong - U.B. 40
Shenshu - U.B. 23
Jingmen - G.B. 25
במידה ומדובר בחולשה של הטחול ובעיה של תנועת נוזלים בגוף בכלל וברחם בפרט:
ניקוז נוזלים ממערכת הלימפה – Lymphomiosot
חיזוק הקיבה  ,מערכת העיכול והטחול – Nux-vomica Homacord
בשילוב עם נקודות הבאות:
Pishu- U.B. 20
Yinlingquan - Sp.9
Shuifen - Ren (c.v) 9
Shimen - Ren (c.v) 5

מנקזות עודף נוזלים ,מניעות הצטברויות נוזלים ומים בגוף,
מחזקות טחול ומונעות בצקות.

ישנם שילובים רבים ומגוונים נוספים ,אך בטיפול הבסיסי ,התחלתי ,שילובים אלו הנם
מוצלחים ביותר.
יש לציין כי במידה ומדובר בטיפול לפוריות הגבר ,בפורמולה הראשונה שאוזכרה ,נחליף את
“ ”Ovarium compositumבתרופה לגבר “.”Testis compositum

מאת רואי גוניק , O.M.D ,מנהל ביה"ס לרפואה סינית במכללת ג'נסיס.

