
מטופלים ומטופלות יקרות, הורים היקרים 

טיפול ידני עוסק באבחון ובטיפול בבעיות של מערכת התנועה האנושית. באמצעות מגע ומישוש, ניתן להרגיש ולחוש
לא רק את השרירים, נפיחות בעור או ברקמה התת עורית אלא גם על תקלות או בעיות בתפקוד המפרקים, וכד. ניתן

לזהות חסימות. המשימה המיוחדת של הרופא היא לקבוע את הממצאים הללו ביחס לתלונות שלך, ליצור אבחון
ולהציע גישה טיפולית. שלמות הבדיקה תלויה בבדיקה דקדקנית של כל מערכות הגוף. לכן זה חשוב וחיוני להקפיד

.על הבגדים המתאימים כדי לאפשר זאת

.לפני הייעוץ של הרופא, מתבצעת ההתייעצות עם העוזרים לרופאים במרפאה שלנו
בין היתר, האנמנסיס הראשנה )היסטוריה רפואית( נאספת. השיחה תהיה קלה יותר אם אתה מכין דווח ראשוני

מראש, וכמו כן יש להביא כל צילום רנטגן המצוי בידך. מידע חשוב מתקבל גם על ידי דיווח מדויק ומידע על בעיות
רפואיות קודמות, תרופות שנלקחו וטיפולים קודמים. בנוסף, אנו מעוניינים גם במידע על טראומות ישנות וחדשות /
פציעות לא בולטות - במיוחד בשני החודשים האחרונים - רלוונטיות. הסיבה לכך tphku .תאונות - כולל חודש / שנה

.היא שינוי אפשרי בדרך התגובה של האורגניזם

מחלות אשר קיימות אצל בני משפחה אף הן חשובות, במיוחד מחלות כגון בעיות כלי דם ומחלות רקמות )תסמונת
מרפאן, תסמונת אהלר דנלוס, מחלות כליות פוליציסטיות, דיספלסיה פיברומוסקולרית, אוסטאוגנזה אימפרפקטה או

.מחלת רקלינגהאוזן(. האחרונות עשויות אפילו לחייב שינוי של תכנית הטיפול

.טיפול בטכניקות ידניות הוא אחד הטיפולים בעלי הסיכון הנמוך ביותר ברפואה
הסיכונים נובעים - כמעט כמו בכל ההתערבויות הרפואיות האחרות - ממחלות קיימות שלא היו מוכרות קודם לכן,

:אשר יכולות להוביל לסיבוכים רציניים. לעניין הטיפול בעמוד השדרה, אלה הן

פריצת דיסקים, בעיה אשר יכולה להתדרדר עד כדי לגרום לשיתוק

מפרצת של כלי הדם - ובמיוחד כלי הדם הדואגים לאספקת הדם למוח- - אשר יכולים במקרים מסוימים לגרום אף לנזק מוחי
חמור

גידולים, דלקות, מומים או שברים

אלו הן הסיבות לכך שאנו מצד אחד מייחסים חשיבות רבה להיסטוריה רפואית מעמיקה, אך מצד שני אנו בוחנים את
המטופלים פיזית. עם זאת, יצוין כי אפילו עם הבדיקה זהירה ביותר, לא תמיד ניתן לזהות במועד מחלה כזו, וסיבוכים

.הקשורים לטיפול הם לפעמים קשים ואף לא תמיד ניתנים לשליטה

מאחר וספקטרום הטיפול הרפואי של הסימפטומים של מערכת התנועה מנקודת המבט של הרופאים הולך הרבה
מעבר לטיפול הידני, וגישות טיפול אלטרנטיבי קיימות עבור רוב הסימפטומים. אנו עומדים לרשותך באשר למציאת

.הטיפול הטוב ביותר עבורך לשיקול דעתך
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