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(57) Спосіб лікування хронічного болю в попереко-
вому ВІДДІЛІ хребта, що включає проведення

КЛІНІЧНИХ та параклінічних досліджень, який
відрізняється тим, що додатково проводять ви-
значення енергетичного стану меридіанів попере-
кового відділу за Фолем, і при наявності дефіциту
енергії в меридіанах сечового міхура та нирки і
задньосерединного проводять рефлексотерапію,
наприклад акупунктуру, з використанням точок
меридіанів задньосерединного Тз,Т4 а також ме-
ридіана сечового міхура V23, V60 та меридіана
жовчного міхура VB34 і Ян Кео V62

Винахід відноситься до медицини, зокрема до
неврології та рефлексотерапм і може бути викори-
станим для лікування хронічного болю в попереко-
вому ВІДДІЛІ хребта

ВІДОМІ способи лікування хронічного болю в
поперековому ВІДДІЛІ хребта на основі КЛІНІЧНОГО І
параклінічного обстеження хворих та проведення
медикаментозного та безмедикаментозного ліку-
вання (Болевой синдром Ред Михайлович В А ,
Игнатов ЮД-"Медицина"-Ленинград-1990 330с)
- прототип Але автори не дають чіткого обгрунту-
вання лікування рефлексотерапією поперекових
болей, що не дає стійкого КЛІНІЧНОГО ефекту і часто
виникають рецидиви та різного роду ускладнення

В основу винаходу поставлено завдання роз-
робити простий, доступний та обгрунтований і
ефективний спосіб лікування хронічного болю в
поперековому ВІДДІЛІ хребта

Поставлене завдання досягається таким чи-
ном, що в способі лікування хронічного болю в
поперековому ВІДДІЛІ хребта, який включає прове-
дення КЛІНІЧНИХ та параклінічних досліджень дода-
тково проводять визначення енергетичного стану
меридіанів поперекового відділу за Фолем, і при
наявності дефіциту енергії в меридіанах сечового
міхура та нирки і заднєсерединного проводять
рефлексотерапію, наприклад акупунктуру, з вико-
ристанням точок меридіанів заднєсерединного Тз,
І4, а також меридіану сечового міхура У2зУт та
меридіану жовчного міхура VB34 і Ян Кео V62

Результатом застосування винаходу буде нау-
ково обгрунтуване лікування хронічного болю в

поперековому ВІДДІЛІ хребта патогенетично обгру-
нтованою рефлексотерапією замість великої КІЛЬ-
КОСТІ медикаментозних засобів та необгрутованих
безмедикаментозних методів Таке лікування
дасть можливість зменшити витрати на медикаме-
нти, унеможливить рецидиви хвороби та попере-
дить ускладнення від медикаментозної терапії

Між запропонованим способом лікування хро-
нічного болю в поперековому ВІДДІЛІ хребта та
енергетичною регуляцією цієї ділянки тіла існує
чіткий причинно-наслідковий зв'язок

З точки зору рефлексотерапм хронічний біль в
поперековій області зв'язаний енергетичною недо-
статністю нирки, яка викликана стресом (страхом)
В результаті енергетичної слабості нирки виникає
погане живлення меридіанів нирки, задньосере-
динного Т і меридіану сечового міхура V, і чудес-
ного меридіану Ян Кео в поперековій ДІЛЯНЦІ За
рахунок цього виникає дефіцит енергії в даній ДІ-
ЛЯНЦІ тіла, який приводить до появи болі

Енергетичні порушення є локальними на даній
ДІЛЯНЦІ тіла, їх можна ліквідувати включенням то-
чок меридіанів заднєсерединного Тз, Т4 та мериді-
ану сечового міхура V23, V60, меридіану жовчного
міхура VB34 та Ян Кео V62

Тому при хронічному болі в поперековій обла-
сті для лікування повинні використовуватися точки
вказаних вище меридіанів

Спосіб здійснюється загальноклінічним обсте-
женням хворого та інструментально-лаборатор-
ними дослідженнями, виключенням органічних
уражень та визначенням енергетичного стану ло-
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кальних меридіанів поперекової області за Фолем і
при зниженні їх активності проводять рефлексоте-
рапію, наприклад акупункуру, з використанням
точок меридіанів заднєсерединного Тз, Т4, мериді-
ану сечового міхура У2зУт, меридіану жовчного
міхура VB43 та ЯнКео V62

Можливість здійснення способу ілюструється
витягом з медичної документації

Хворий Д МІ, 45 років, обстежений
28 04 2000 Скарги на майже ПОСТІЙНІ НИЮЧІ болі в
поперековій області хребта, слабість в попереко-
вій ДІЛЯНЦІ хребта і колінах протягом кількох років,
дратівливість Вказує, що появі болі передував
стрес (смерть близької людини) Болі обмежують
його професійну придатність до роботи Звертався
неодноразово до лікарів, обстежувався Було ви-
ключено органічні ураження нирок, хребта, органів
тазової ділянки Лікувався медикаментозні довго
та без видимого КЛІНІЧНОГО покращення Об'єкти-
вно - зріст188см, маса 81кг 3 боку органів грудної
клітини, черева, хребта органічних змін не вдалося
виявити

При дослідженні меридіанів, які відповідають

за енергетичний стан поперекового відділу хребта
за Фолем, виявлено зміни цих меридіанів Прове-
дено акупунктуру з використанням ВІДПОВІДНИХ
точок Після 5сеансів больовий синдром повністю
зник Через 3 МІСЯЦІ проведено контрольне дослі-
дження активності меридіанів за Фолем Резуль-
тати дослідження вказують на їх нормалізацію
Катанамнез через рік стан хворого задовільний,
працездатний

Для вияснення корисності запропонованого
способу проведено обстеження та лікування 15
хворих У всіх хворих досягнуто хорошого КЛІНІЧ-
НОГО ефекту, підтвердженого результатами обсте-
ження за Фолем Одержані результати свідчать
про позитивний ефект від проведеного лікування
за запропонованим способом

Винахід може бути використаний для широ-
кого впровадження в практику невропатологів та
рефлексотерапевта
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