דליפות וצניחות – לשחרר זה עוזר ?

שיטת פאולה  -אוסטאופתיה  -ביו אנרגיה
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שיטת פאולה
• מערכת השרירים הטבעתיים
• הינה מערכת פונקציונאלית.
• היא כוללת את השרירים הטבעתיים הרצוניים (סוגרים או ספינקטרים)
סביב :העיניים ,השפתיים ,צינור השתן ופי הטבעת.
• שרירים טבעתיים בלתי רצוניים נמצאים בתוך המערכות הפנימיות.
• יש קשר בין הסוגרים השונים ,הם משפיעים ומושפעים אחד מהשני.

• הם פועלים כמערכת אחת הקשורה ביחסי גומלין עם כל מערכות הגוף.
• השיטה משתמשת בעיקרון זה לריפוי ,שכלול יכולות הגוף ושיפור איכות
החיים.
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בנוסף משתמשים בשרירים שאינם טבעתיים :
גבות
גלגל העין
נחיריים

לשון
אוזניים

טבור
כפות ידיים ורגליים
מערכת השרירים הטבעתיים קשורה באופן מיוחד לסרעפת
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הפילוסופיה של שיטת פאולה
הגוף יודע לתקן את עצמו על ידי הרפלקסים
• תגובת שרשרת • יחסי גומלין • זרימה • פעימה • תנועה • אנרגיה •
דוגמאות לרפלקסים שונים :בליעה ,פיהוק ,אורגזמה ,עיטוש ,מצמוץ Baroreseptor Reflex ,שמווסת את לחץ
הדם Gastrocolic Reflex ,הקשור לתנועה פריסטלטית במעי ועוד רבים אחרים.
במקרה של עצירות :הנעת השפתיים תשפיע על ◄ לוע ◄ וושט ◄ קיבה ◄ מעיים ◄ רקטום ◄ פי הטבעת

השיטה הולכת עם האנטומיה של הגוף.
למשל :אני לא מלמדת איך לנשום נכון ,אלא נותנת תרגיל בגבות או ידיים ודרך תגובות השרשרת מפעילה
את הסרעפת התקועה .לפי עיקרון זה נוכל לטפל במה שנחלש או התכווץ מדי .בדומה לרפואה הסינית,
לעיתים קרובות לא עובדים ישירות על המקום ,אלא פותחים זרימה בנקודות מרוחקות ,אך קשורות לאיבר
החולה.
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עיקרונות השיטה
• אנו מפעילות שריר טבעתי רצוני ובמשך זמן מסוים חוזרות על התנועה.
• פעולה זו מעבירה ויברציה ומעוררת את התגובה הספונטנית של הגוף לגירוי ,את הרפלקסים.

• רפלקס (החזר)  -הוא התגובה האוטומטית בלתי רצונית לגירוי חיצוני או פנימי ,הוא אינו מודע
ומשמש למטרת הישרדות.

• מערכת העצבים האוטונומית  -היא מבצעת פעולות שאינן רצוניות ותהליכים רבים עובדים
בצורה של רפלקסים המקשרים בין גירוי לתגובה.
• התגובה במערכת האוטונומית מתבטאת בהפעלה של שרירים חלקים ,המהווים את המרכיב

העיקרי בדפנות האיברים הפנימיים ,כגון :שריר הלב ,קיבה ,שלפוחית השתן ,הלימפה ,כלי
הדם ,הרחם ,הבלוטות ועוד.

הקשר בין המוח לגוף ואיבריו
מערכת העצבים הפארא-סימפתטית היא תת-מערכת של מערכת
העצבים האוטונומית .היא אחראית על פעולות הרגעה ושימור
כשהגוף נמצא במנוחה ,ומאזנת את פעילותה של מערכת העצבים
הסימפתטית ,שאחראית על תגובות מיידיות במצבי לחץ ,חירום ומתח.

בתרגול אנו מייצרות תגובות שרשרת

המפעילות את המערכת הפארא-סימפתטית.
כאן מתרחש הריפוי!
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באיזה מצבים ניתן לעזור?
• מערכת השתן :תכיפות ודחיפות במתן שתן ,דליפת שתן עם או בלי מאמץ ,צניחת שלפוחית השתן ,שלפוחית רגיזה,
דלקות בדרכי השתן ,קושי בהתרוקנות ,שארית שתן.
• מערכת העיכול :עצירות ,טחורים ,פיסורה ,רפלוקס ,צניחת רקטום ,גזים ,מעי רגיז ,מעי עצל ,בחילות והקאות ,קשיי בליעה,
אניזמוס ,קרוהן.
• מערכת המין והרבייה :איזון הורמונאלי ,צניחת רחם ,צניחת צוואר הרחם ,צניחת דפנות הנרתיק ,אנדומטריוזיס ,כאבי מחזור,
סדירות הוסת החודשית.

• שיקום אחרי לידה :היפרדות בטנית ,בקע טבורי ,לידת וואקום/מלקחיים/קיסרי ,קרעים בדרגות שונות ,דליפות שתן/צואה ,צניחות.
• תפקוד מיני נשים :וגיניזמוס ,כאב בקיום יחסי מין ,פרה-אורגזמה.
• מערכת הנשימה :אסטמה ,ברונכיטיס, COPD, ,בקע סרעפתי.
• מערכת העצבים :מתח וחרדה ,פוסט טראומה ,בעיות שינה.
• שריר-שלד :כאבי בגב עליון/תחתון ,כאבי צוואר ,כאב מפרקי ,סיאטיקה ,צליפת שוט ,פריצת דיסק.

• כאב :דלקת פרקים,פיברומיאלגיה,כאבי גוף כרוניים,כאבי ראש,מיגרנה,נוירופתיה.
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מחקרים קליניים

www.paula.org.il
• הטיפול בנשים הלוקות בואגיניסמוס
• צבי צוקרמן ,ילנה רוסליק ,ראול אורביטו,
המח' לנשים ויולדות ,מרכז רפואי רבין ,פתח-תקווה.

• אי נקיטת שתן/דליפת שתן ושיטת פאולה
• ליברגל-וישניצר מ ,.הוכנר-סלניקייר ד ,.לביא י ,.מנור א ,.ארבל ר ,.פלטיאל א.
בית הספר לאחיות ,הדסה/אונ .העברית ,ירושלים ,ישראל

• התעמלות ספינקטרים לפגועי חוט השדרה
• שלומית יום -טוב ז"ל

• מתנדים בגוף האדם והתעמלות השרירים הטבעתיים
שלומית יום -טוב ז"ל ואילן גולני ,פקולטה למדעי החיים ,אונ' תל-אביב
www.yulia-roche.com

050-7500-586

yulia@yulia-roche.com

דליפות שתן וצניחות איברי האגן
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מצבים שכיחים:
דליפה שתן /צואה במאמץ ובלעדיו
תכיפות ודחיפות במתן שתן
שלפוחית רגיזה
קושי בהתרוקנות
שארית שתן
צניחת שלפוחית השתן
צניחת רחם /צוואר הרחם /דפנות הנרתיק
צניחת רקטום /פי הטבעת

• צניחת שרירי רצפת האגן
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דליפות שתן וצניחות איברי האגן
גורמי סיכון:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• קרעים פנימיים
• פעילות גופנית לא מותאמת
• חוסר בפעילות גופנית

מצב נפשי/רגשי
מתח ,לחץ ,עומס יתר
כיווץ יתר
רפיון יתר
משקל עודף
מחלות
תרופות
מצב הורמונלי
ניתוחים בחלל הבטן ואגן
לידות ,קיסרי ,וואקום ,מלקחיים.

www.yulia-roche.com

• היפרדות בטנית
• בקע סרעפתי /טבורי
• עצירות
• תזונה והרגלי שתייה
• הרגלי התרוקנות לקוים
• יציבה לקויה
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מערכות התומכת באיברים הפנימיים
האיברים הפנימיים מושפיעים מפעילות תקינה או מוגבלת במנגנונים
האלה:
•  .1פריטונאום –ממברנה הדומה לבלון ,בעלת שתי דפנות עם נוזל ביניהן.
•  .2טארגוס – התרחבות או התנפחות ספונטנית של האיברים הפנימיים.
•  .3מתח שרירי.
•  .4מנח העצמות.
•  .5הפרשי לחצים בין חללים :ראש ,חזה ,בטן ,אגן.
במקום בו יש כיווץ יתר יש גם עלייה בלחצים הפנימים (להחזיק בטן גורם לעלייה בלחץ
התוך בטני ,הלחץ עולה גם בבית החזה וגם באגן).אם נלחץ על בלון מאורך ,נראה דחיפה
החוצה לכיוונים מנוגדים – אלה הדליפות והצניחות.

•  .6הרצועות הפנימיות.

•
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 stressוהשפעתו על התגובות הפיזיולוגיות
• בזמן הדחק ההישרדותי ,המח שולח אותות למערכות השונות  :הסוגרים

מתכווצים ,השלפוחית מתכווצת ,קיבה ומעיים ,לחץ דם עולה ,מערכת
החיסונית נחלשת וכו'.

• במקרה של מתח מתמשך וחזרתי (בעיה עם בן זוג ,ילד ,בוסית ,חרדות)
הנשימה הופכת לשטוחה ומתקבעת ,גורמת לעלייה בלחץ התוך בטני ועם
הזמן מופיעים הסימפטומים השונים ,כמו :כאבי גוף שונים ,איברי האגן
צונחים ,בעיות במתן השתן ,עצירות או שלשול ,וגיניזמוס וכאב בקיום יחסי
מין ועוד ועוד.

לגוף יש צורך לשחרר סטרס ,כמו שיש לו צורך בשינה ,תזונה ,מים ,מגע ותנועה.
סטרס לא משוחרר = אנרגיה מכווצת ודחוסה = פחדים = סימפטומים = מחלה
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תיאור מקרה – צניחת שלפוחית השתן
נקודות התייחסות :
• גיל –  ,52נשואה  ,3+סובלת מצניחה מזה שנתיים
• ברקע :עקמת ,כאבי גב תחתון ,אסטמה עורית.
• מקצוע – תפקיד בכיר ,בעלת עסק ,עומס ומתח תמידי

• מצליחה להחזיר את השלפוחית פנימה בעזרת תרגילי עיניים ולשון בלבד.
• ההיבט הפסיכולוגי של הצניחה –איבוד השליטה מרב הרצון לשלוט בחיים.
• יש הבדל בין הכיווץ לשאיבה או הרמה של השלפוחית –מומלץ תרגול על הכיסא ,בעמידה ובשכיבה ,להניח רגליים על הקיר.
• הכיווץ לא עבד לה ,תגובות שרשרת הגיעו למעי הדק המכווץ מהסטרס ,ויצרו כאב עצבי ,כל כיווץ נוסף דחף את השלפוחית
מחוץ לנרתיק.
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הגיע הזמן לשחרר את גישת הכווץ
מה זה שחרור:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

מהות
אהבה
בריאות
נשימה
זמן
ריפוי
חיבור
ביטוי אותנטי
שכבות
עומק
התפתחות
גמישות
תנועה
הוא תוצר המודעות אליו
כשהראש לא מפריע לגוף להיות חופשי
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תיאור מקרה – דליפת שתן אחרי לידה

 ,2נשואה  ,2+סובלת מדליפת שתן בכל המצבים חוץ משכיבה.
– מוכרת בחנות לכלי בית.

קרע דרגה  3ברקטום ,כיווץ וכאב באזור.

עה לטיפול אחרי  8חודשים ,הכיווץ כבר התקבע.

נת  4פעמים ביום ,כמעט ולא שותה (גורם להחזקה ,התייבשות והחלשות רקמות החיבור)

 :פתיחה-שחרור של הנחיריים פתר את הדליפות היומיות ונשארו מעט במאמץ,

השחרור מתחיל החיזוק (כיווץ-שחרור עיניים ,סוגר השתן ועוד)

טופלת הזאת נסתה לכווץ את עצמה לדעת כמו המטופלת עם צניחת השלפוחית ,רק אחרי ששחררה הצליחה לחזק.

האנרגטי  -דליפות שתן הן התוצר של שני רגשות כלואים :אכזבה ונטישה ,הם מצטברים בכליות.
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תרגול תרגול תרגול...והתמדה
• מערכת הנשימה  :פתיחת נחיריים כמו להריח פרח ולשחרר ,שין ולשחרר ,לפתוח אצבעות הידיים כמו מניפה
ולשחרר ,להרים גבות ולשחרר ,עיניים מצד לצד ומדי פעם לשחרר ,לשון מטיילת ,איבר שוקע ועוד  -עד
שמתחילות התגובות המותאמות שמכוונות אותי להתייחס למערכת שהתעוררה.
• מערכת השתן  :ללחוץ אצבע לאגודל ולשחרר ,ללחוץ ברך לברך ולשחרר ,עיניים כיווץ  -שחרור ולדייק כיווץ
בזוויות הפנימיות ולשחרר ,לכווץ את הסוגר של השתן ולשחרר .שלפוחית רגיזה – תרגילי נשימה ומודעות,
סנדרום המפתח – לקודד מחדש את המוח לכך ,שמקום המבטחים יזכר כאסלה ולא דלת או חניון.

• צניחות  :נשימה ,לשון שוקעות/צפה/לוחצת לחיך העליון ושחרור ,עיניים ,שאיבה של הסוגר או איבר כלפי מעלה
לכיוון הטבור ,תרגילי טבור.
• מערכת העיכול  :עצירות – כיווץ שחרור שפתיים ,חיוך ,לעיסה ,פיהוק מנומס ,סוגר אחורי כיווץ-שחרור.
טחורים ,פיסורה – הרפייה ,לשון צפה ,דמיון.
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תרגול תרגול תרגול...והתמדה
• מערכת המין והרבייה  :איזון הורמונאלי ,בעיות פוריות ,כאבים ביחסי מין וכאבי אגן  -תרגילי הרפייה ,נשימה ו.....

חובה עלינו ,הנשים ,לשמור על בריאותנו הנפשית !!!
להבין מה כואב לנו בנפש.
הגוף המדהים שלנו כבר ירגע מעצמו כשהנפש תשתחרר.
כי בכל תא של גופנו יש השתקפות מדויקת של הנפש שלנו.
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כְּ ֵדי לָ ַדעַ ת
דור אלה גבע
אּולַ י ְּבסֹופֹו ֶׁשל ָדבָ ר
ִיתי ְּצ ִריכָה ְּל ַטפֵ ל עשרים ָשנָה,
ָהי ִ
כְּ ֵדי לָ ַדעַ ת,
ֶׁש ֵמעֹולָ ם ל ֹא ָהיָה אָ ָדם
לטיפּול,
זָקּוק ִ
אֶׁ לָ א ְּלאַ הֲ בה,
ֶׁש ֵמעֹולָ ם ל ֹא ָהיָה אָ ָדם
צָ ִריך ְּל ִה ְּש ַתּנֹות
אֶׁ לָ א ְּל ֵה ָרפֵ א,
ֵמעֹולָ ם ל ֹא ָהיָה צָ ִריך
אָ ָדם ָדבָ ר,

ִמ ְּלבַ ד עֵ ינַי הרואות
אֶׁ ת שלמּותו
הסדק.
ִב ְּפנִ ים ֶׁ

www.yulia-roche.com

050-7500-586

yulia@yulia-roche.com

תודה שהקשבתן לי ולגופכן

שיטת פאולה  -אוסטאופתיה  -ביו אנרגיה
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