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   חרדה ופחד  .1
 Aconite .1  חוסר מנוחה ופאניקה, חרדה, מצבי פחד  
 Argent. Nit .4  חששות מחוסר בטחון וארועים מצופים דוגמאת בחינות ונאומים  
 Arsen. Abb .6  חרדה ופחד ומצבי רוח וחוסר מנוחה  
 Calc. Carb .9  חרדה מהעתיד  
 Coffea .20  מתח ודאגה, נדודי שינה בגלל פעילות נפשית  
 Gelsemium .27  כאבי ראש חזקים מלווים בחרדה  
 Kali phos .36  הזנה לעצבים ומח סחוט  
 Lycopodium .40  פחד מכשלון  
 Mag. Phos .41  מרגיע ומיצב עצבים אצל אנשים מתוחים  
 Nux Vom .46  נוחים לרגוז וחסרי מנוחה  
 Phosphorus .47  רגישות יתר נפשית  
   תיאבון  .2

 Calc. Carb .9  ביצים עם נטיה למשקל יתר, מזון דל ערך, וקקות למלחהשת  
 Ignatia 32  איבוד תיאבון  
 Lycopodium .40  תיאבון יתר  
 Nat Mur .43  איבוד טעם וריח, השתוקקות למלח  
   נדודי שינה  .3

 Ignatia .32  בכי ויאוש, רוגז, רגשי,  נדודי שינההסטריה בשל  
   עקיצות  .4

 Apis mel .3  עקיצות שורפות בעיקר בעת בליעה,  חרקיםעקיצות  
 Hypericum .31  נשיכות כלב ועקיצות זבובי סוס  
 Ledum .39  י חפצים חדים"עקיצות חרקים ופצעים נוצרים ע  
   ריח גוף  .5

 Hepar Sulph .30  ריח גוף וזיעה  
 Merc. Sol .42  ריח גוף רע ונשימה רעה  
 Thuja .57  ריח גוף  
   נפיחות  .6

 Hepar Sulph .30  נפיחות ופצעים עם הפרשת מוגלה  
 Silica .53  נפיחות ופצעים  
   ברונכיטיס  .7

 Bryonia .8  ברונכיטיס עם שעול יבש כואב וצמא גדול  
 Calc. Carb .9  ברונכיטיס חוזר  
 Hepar Sulph .30  ברונכיטיס עם שעול ללא רסן ושוטף  
 Ipecac .33  ברונכיטיס עם שיעול עוויתי  
 Phosphorus .47  ברונכיטיס עם שיעול כבד יבש  
 Pulsatilla .49  ברונכיטיס עם נזלת  
   חבלות  .8

 Arnica .5  חבלות  
 Phosphorus .47  נחבל בקל  
 Ruta grav .51  עצמות חבולות  
   כוויות  .9

 Cantharis .13  כוויות והתמגלות לפני היוצרות אבעבועות וכוויות שמש  
   מצבים עם ילדים  .10
 Chamomilla 16  מצוקה וכאבי בטן, בקיעת שיניים עם חוסר שקט  
  .Merc. Sol .42  חזרת  
 Cina .18  תולעים עם גירוי פי הטבעת  
 Pulsatilla .49  בכי במיוחד של ילדים  
 Rhus tox .50  אבעבועות רוח  
   מחזור דם  .11
 .Calc Carb .9  זיעה בלילה, זיעה קרה בגפיים  
 Calc Flour .10  ורידי דליות  
 Calc phos .11  אנמיה  
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 Calc Sulph .12בונה דם ומט  
 Cuprun met .22  מחזור דם גרוע  
Ham .29  עות קוראבעבו, ורידי דליות    amelis
 Phosphoeus .47  זיעת לילה  
תחושות שריפ Sulphur .55  ה ברגל  
   התקררות ושפעת  .12
 על עצמו בשל חשיפה למזג אויר יות שמביאהתקררו, התחלת שפעת  

  יבש ורוחות
1. Aconite 

 Allium cepa .2  עות ושורפות והתעטשותעיניים דומ, התקררות ושפעת עם נזלת מימית  
 Bryonia .8  יציאה משפעת עם פה יבש ויובש  
 Euphrasia .25  התקררויות עם עיניים דומעות כואבות ואף זורם  
Eupatorium .24   ת עם עצמות כואבותעשפ, נזלת והתעטשות  
Ferrum Ph .26התקררויות עם חום והצטננות עם גר os  ון כואב  
Gelsemium .27התקררו   אף נוזל ראש ואף דחוסים, גרון עם כאבים, שפעת, יות  
Mהתקרר Kali ur .35  ויות ודחיסה  
 Nat Mur .43  התקררויות עם אף נוזל וקור כואב  
 Nat Sulph .45  שפעת  
   ריכוז  .13
 Kali phos .36  מזין עצבים ומחזק כוחות שכליים  
 Phos Phorus.47  חולשת ריכוז  
   שיעולים  .14
 Aconite .1  שיעולים חונקים יבשים עם התקפת פתאום  
 Belladonna 7  שיעול חותך עם עוויתות קשות  
 Bryonia .8  שיעול קשה ומכאיב  
 Drosela .23  נהיה רע בשכיבה, קאהיים בהשיעול ממושך ומרגיז מסת, שעלת  
 Ipecac .33שיעול מלווה בחילה והקאה וברו  נכיטיס עם שיעול עוויתי  
 .Kali Bich .34  "אחרי"שיעול עם כאב גרון ונזילת נזלת ש  
Mשיעול ובעיות  Kali ur .35  נשימה עם הפרשה לבנה  
 Phophorus .47ברונכיטיס עם שיעול   יבש עבה  
 Pulsatilla .49  ערב ובלילהשיעול יבש ב, ממושך במשך היוםשיעול   
   התכווצויות  .15
 Calc Sulph .12  התכווצויות גפיים  
 Mag Phos .41  עוויתות מזניקות כאבים, התכווצויות  
   דלקת שתן ותלונות על מערכת השתן  .16
 Apis mel .3דלקת שתן עם   תחושת שריפה דוקרת  
 Cantharis .13   לפני ואחרי מתן שתןכאב, דלקת שתן חריפה  
Caus .15  פקותהתא-אי   cum ti
 Nat Sulph .45  החזקת שתן  
Staphysagria .54דלקת שתן עם כאב   נהיה גרוע יותר לאחר כעס, ים שורפים  
   דכאון  .17
 Calc. Carb .9  דכאון עם חרדה מן העתיד  
 Cimicifuga .17  דכאון בעת הריון  
 Ignatia .32  י רוח בתנודהיאוש ומצב, בכי  
Lach .38  נהיה רע יותר מחום, סומק ודכאון בעת מחזור   is es
 Lycopodium .40  דכאון וחוסר בטחון  
 Sepia .52  מורע מקור, סימפטומים מלווים דכאון- הפסקת וסת  
   בעיות במערכת העיכול  .18
 Argent. Nit .4  גזים ושלשול מוחרפים מעצבנות  
b 6. Arsen. Ab  הרעלת מזון וכאבים שורפים בקיבה, אקוטיתהרעלת קיבה   
 Bryonia .8  בחילה והקאה, בעיות קיבה מלוות חום  
 .Carb Veg .14חוסר עיכול גם גזים מרו  בים והרעלת אוכל קלה  
 Cina .18בחילה מלווה ש  לשול  
 Colocynthis .21כאבי בטן עם שלשו  ל והתכווצויות קיבה  
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 Lycopodium .0  רות

 

4ציגזים מרובים וע  
 Nat phos .44  מסייע לעיכול  
 Nat Sulph .45  בעיות כבד ומרה  
ילה כאב כבד לאחר אכ'  ש2-3חוסר עיכול , חוסר עיכול מעצבנות  

בבוקר מוחרף מ  ועשיראוכל מתובל 
46. Nux vom 

 Pulsatilla .49  ף משומניםמוחר, גזים והתנפחות  
   עיניים ואזניים  .19
Allium cepa 2 .  ושריפה ודמע של העיניים הצמדות  
 Belladonna .7  עודף רגישות לאור וקול  
 Euphrasia .25הצמדות ודלקתיות שריפת העיניים כאבים ומ  תח  
 Silica .53  שעורות נשנות  
 Staphysagria .54  שעורות בעפעף עליון  
 Thuja .57  שעורות  
   תעייפו  .20
it 4. argent. N  ות ודאגהמהיר, התלהבות יתר, עצבנות, עבודה מאומצת, מתח נפשי  
 Calc. Phos .11  חוסר חיות, סחיטה נפשית לאחר מאמץ קל  
  26. Ferum Phos ספק אנרגיה וחיות לאנשים אנמיים  
 Kali phos .36  סחוט ומרוכז בקושי, עייפות  
5תשישות גדולה וחו Sepia .2  סר שקט  
   חום  .21
Aconite .1    חרדה וצמאון באמצע הלילה עםהתקפת חום פתאומית  
ת יבשים חם גבוה קרומי ריריו, פנים חמות סמוקות, הלמות לב  

לסרוגין הלמ  ות לב והעלמות סימפטומים
7. Belladonna 

4חום נע ונד  Pulsatilla .9  מחורף בערבים  
   שיער וציפורניים  .22
 Kali Sulph .57  בעיות שיער וציפורניים  
Sepi .52  עייפות אצל נשים    aאיבוד שיער וצהיבות 
 Silica .53  תציפורניים שבירו, חיזוק שיער וציפורניים  
 Thuja .57  שיער שמן  
   חום גבוה  .23
Allium Cep .2חום גבוה a  ת דומעות והתעטשות עם עיניים שורפו  
 Euphrasia .25  חום גבוה עם עיניים דומעות ואף נוזל  
   ש ומגרנותכאבי רא  .24
Cimi .17  ש בצד אחד עם כאבים צולפים   fuga כאבי ראci
Gelsemi .27כאבי ראש קשים מלווים חר uni  דה  
 Kali phos .36כאבי ראש עצב  ניים  
 Nat Mur .43  מיגרנה  
כאבי ראש ומג Nux Vom .46  רגישות יתר לרעש אור וריח, רנה פיזי ונפשי  
 Silica .53  כאבי ראש כרוניים  
   דלקות  .25
 Bryonia .8  כאבים עם כל תנועה קלה  
 Ferrum Phos .26  אנטי דלקתי  
 Phytolacca .48  כאבים דוקרים  
   בעיות מחזור  .26
 Calc. Carb .9  דמום מחזור רב ודכאון  
 Lachesis .38  הי זרימ"כאב וסתי מוקל ע, וסתי- מתח קדם  
 Phytolacca .48  חזה כואב לפני ובעת מחזור  
בכי לפני  Pulsatilla .49  קדם מחזור  
Sepi .52  וסתי עם דכאון וחוסר שקט עם משפהח- דם    aמתח ק
   הפסקת מחזור  .27
 Lachesis .38פריחה חמה ודכאון בעת הפסתק מחזור מוחרפת בי  קיצה  
 Pulsatilla .49  פריחה חמה עם מצבי רוח משתנים ודמע  
 Sepia .52צ "פריחה חמה אחה, כאוןסימפטומים בעת הפסקת מחזור מלווים בד  



  פיזם-ר רחל גיתאי"ד
  מדעי ההתנהגות

  חיפה,   כרמליה4 דירה 3מנחם מנדל בייליס 
  04-8387082: פקס/'טל 04-8372684: טל

  04-8710816      קרית שמואל9מוהליבר 
Email: ypzen@013.net.il 

Rachel Gitai Ph.D 
Human Behavior

www.gitai-pizem.co.il/dr-rachel 
                 ד"בס

 

 

  ובערב
   נזלת  .28
Aconite .1נזלת דלקתית של קרומי    ריריות  
a 2. Alliuma Cep  רניץי נזלת מימית הפרשהו ק"התקררות ושפעת ע  
 Belladonria .7קרומי ריריות יבשים נזלת דלקתית   של מעברי נשימה עיליים  
ה וצהובה זילה הפרשה ירוק, ססינוסיטי, ריר נדבק בגרון, חזה כואב  

  אפית
15. Causticum 

Kali M .35התקררות עם הפרשה אפ ur  ית  
 Pulsatilla .49  הפרשה צהובה ירוקה, ברונכיטיס עם נזלת  
   בחילה  .29
 Bryonia .8בעיות עיכול   מלווים בחום בחילה והקאה  
 Cina .18  בחילה מלווה בשלשול  
 Cocculus .19   בעת הריוןרתבחילה וסחרחו, מחלת נסיעה  
 Kali Bich .34בחילה וכאב   ראש לאחר אלכוהול  
 Nux Vom .46בחילה והקאה לאחר  עשיר ואלכוהול,  אוכל מתובל  
 Nat Sulph .45  עודף מרה  
 Sepia .52  מחלת בוקר בעת הריון  
   כאבים נוירולוגיים  .30
 Allium cepa .2   עם התקפה פתאומיתד בפניםחוכאבים נוירולוגיים במי  
 Cimicifuga .17  נוירולוגיה  
 Hypericum .31קצוות עצבים צבוטי  זנב. כאב בעמוד השדרה במיוחד בע, ם  
 Mag. Phos .41  עת חוםמוטב ב, נוירולוגיה  
 Phytolacca .48  כאבי נשית  
 Rhux tox .50  הרפס, כאבי נשית  
   נקעים ושברים, כאבים מתחים  .31
 .Apis Mel .3  ת הבליעהבמיוחד בעכאבים שורפים   
 Arnica .5  שות מתחים ונקעים לפני ניתוחיםכאבי שרירים והתק, לאחר פציעה  
 Calc Flur .10  לומבגו וחולשה שרירית  
Calc .11  צמות   Phos .יציבות הע 
 Chamomilla .16  רגישות יתר לכאב  
 Cimicifuga .17  שרירים כואבים  
 Hepar Sulph .30  רגישות יתר לכאב  
 Ledum .39  כאבי שריר לאחר דקירה  
Mag Pho .40עוויתות מזנקות כאבים וה s  תכווציות  
   לומברגו, נקעים, מתחים  
av 51. Ruta gr  חים וכאבי גבמת, נקעים, שברים  
Symphytum .56   ת עצםפציעו, שברי עצמות  
   טחורים  .32
 Graphites .28  טחורים ובקעים  
Ham .29  יםטחורים מדממ    amelis
Nux V .46טחורים כואבים מעצ om  ירות  
 Pulsatilla .49  טחורים סתומים ונפוחים  
טחורים  Sulphur .55  כואבים וגלויים  
   הריון  .33
 Arnica .5  לפני לידת ילדים  
 Cimicifuga .17  דכאון בעת הריון  
 Cocculus .19  בחילה וסחרחורת במהלך הריון  
Sepi .52  הריוןבוקר ב    aמחלת 
   אריתריטיס וצינית, ריאומטיזם  
 Arnica .5  צינית וריאומטיזם  
Bryon .8מוחרפים במהלך , ם מפרקים חמים ודוקרים מכאב   אריתריתיס ע 

  תנועה
ia

 Eupatorium .24  התקשות וכאב ריאומטי בעצמות  
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 Natr pho .44  מחלות ריאומטיות ומפרקים סדוקים  
Rhus .50  התקשות, בעת תנועההמוטב    ox  ריאומטיזם t
Symphytum .56   כאבים אריתריתיים תוצאת עצמות שבורות  
   הלם  .34
 Arnica .5  ידהעקירות שיניים ול, נפשית או הלם פיזי לפני ניתוחים, לאחר פציעה  
 Ignatia .32הלם נפש  פחד מצער, י  
   סינוסיטיס  .35
 .Kali Bich .34  סינוסיטיס עם הפרשה צהובה או ירוקה  
 Pulsatilla .49  סינוסיטיס עם הפרשה צהובה ירוקה  
 Silica .53  סינוסיטיס כרוני  
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36.  Uבעיות עור   
 Calc. Fluor .10  שברי עור וסדקים, שמירה על גמישות עור  
 Calc. Sulph .12  פצעי בגרות בנעורים, בעיות עור  
ת עור יבש סדוק עבה עם פריחה בעור על הגוף או הקרקפ, עור יבש  

  בגפיים
28. Graphites 

 Kali. Sulph .37  שיערו ציפורניים, בעיות קרקפת, מחלות עור קלות  
 Silica .53  פצעי בגרות ונקודות שחורות ללא יציאה עור מתוח  
 Sulphur .55  אקזמה מחריץ לאחר אמבטיה חמה, עור יבש מגירה  
 Thuja .57  יבלות, קשקשים, מצבים כרוניים של העור  
37.  Uגרון כואב   
 Aconite .1  התקפה פתאומית של כאב גרון תוצאת חשיפה למזג אויר יבש וקר  
 Belladinna .7  כאב גרון פצוע וחום  
 Causticum .15  דביק בגרון, ריר, צרידות  
 Pnereum Phos .26  גרון יבש כואב  
 Kali Lich .34  שעול עם גרון כואב  
 Lachesis .38  היד השמאליתגרון כואב מתחיל בצד   
 Lycopodium .40  גרון כואב מתחיל בצד היד הימנית  
 .Merc Sol .42  נשימה רעה ודלקת שקדים, כאבי גרון עם קשיי בליעה  
 Phosphorus .47  צרידות ודלקת גרון  
התקשות צואר וחוסר יכולת לבלוע ורצון ממושך לעשות , גרון כואב  

  זאת
48. Phytolacca 

38.  Uשיניים ופה   
 Arnica .5  עקירות שיניים  
 Calc. Fluor .10  נסיגת חניכיים  
 Calc. Phos .11  בעיות שיניים נסיגת שיניים וחניכיים  
 Chamomilla .16  בעיות שיניים חוסר מנוחה וכאב בטן  
 .Merc. Sol .42  כיבים בפה ובחניכיים עם טעם מטלי בפה ונשימה רעה  
 Nat. mur .43  התקררות כואבת  
 Phytolacca .48  כיבים בפה  
39.  Uתולעים   
 Cina .18  תולעים עם גירוי פי טבעת  

  


