
 

 

 

 

 

 טבלת נקודות דיקור על מרידיאן שלפוחית השתן
שלפוחית 

 השתן
 מיקום הנקודה אופי הנקודה שם

BL1 מבריקות עיניים 
Jing Ming  

 LI -מ חוץ היאנג מרידיאני כל מפגש
 (GV ,Yin Xiao,Yang Xiao) 

 ריוריתוסופ מדיאלית צון 0.1
 ליד ,העין של הפנימי לקנטוס

 Orbit -ה של המדיאלי הגבול
BL2 הבמבוק התאספות 

Zan Zhu  
 ,העין של הפנימי הקנטוס מעל 

 הגבה של המדיאלי שבקצה בשקע

BL3 בגבה פריצה 
Mei Chong 

 צון חצי, BL2-ל סופריורית 
ה בגוב השיער לקו פוסטריורית

  GV24הנקודה 
BL4 מפותלת עקומה 

Qu Chai 
, השיער לקו פוסטריורית צון חצי 

, GV24נקודה ל ליתאלטר צון 1.5
 ST8 -ל  GV24 בין הדרך שליש

BL5 החמישי המקום 
Wu Chu 

  BL4, -ל פוסטריורית צון חצי 
 צון 1.5 ,השיער מקו צון 1

 GV23 -ל לטראלית
BL6 האור קבלת 

Cheng Guang 
 - BL5, ל פוסטריורית צון1.5  

 צון 1.5 ,השיער מקו צון 2.5
 האמצע לקו לטראלית

BL7 שמיימי חיבור 
Tong Tian 

 שמה מכאן GV20 נקודהל ענף
 למח וחודרת

  BL6, -ל פוסטריורית צון 1.5
 צון  1.5,השיער מקו צון 4

 האמצע לקו לטראלית
BL8 השלוחה סיום 

Lou Que 
 - BL7, ל פוסטריורית צון 1.5 

 צון 1.5 ,השיער מקו צון 5.5
 האמצע לקו לטראלית

BL9 ייד'הג כרית 
Yu Zhen 

 בשקע ,האוקסיפיטלי זורבא 
 External  -ה מעל הממוקם

Occipital Protuberance, 
)מעל  GV17 -ל לטראלית צון 1.3

BL10) 
BL10  שמיימי עמוד 

Tian Zhu 
 לרקיע אשנב נקודת
 Qi -ה ים נקודת
 המרידיאנים עם עליונה מפגש נקודת

  - KID/BL של יםפצלהמת

 שריר של הלטראלי בחלק
  לטראלית צון 1.3 ,הטרפזיוס

 C2 -ל C1 החוליות בין GV15-ל
  (GV16)צון אחד מתחת לנקודה 

BL11 גדולה מעבורת 
Da Zhu  

 

 הדם ים נקודת
 של (Hui Meeting) השפעה נקודת

 העצמות
  המרידיאנים עם מפגש

GV, GB, TW, SI  

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5
 T2 -ל T1 תהחוליו

BL12 הרוח שער 
Feng Man 

 ,האמצע לקו לטראלית צון GV 1.5 -ה מרידיאן עם מפגש נקודת
 T3 -ל T2 החוליות בין

BL13 הריאות על השפעה 
Fei Shu 

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הריאות של Back Shu נקודת
 T4 -ל T3 חוליות בין

BL14 מעטפת על השפעה 
 הלב

Jue Yin Shu 

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הלב מעטפת של Back Shu נקודת
 T5 -ל T4 חוליות בין

BL15 הלב על השפעה 
Xin Shu 

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הלב של Back Shu נקודת
 T6 -ל T5 חוליות בין

 



 

 

 

 

 

BL16 ה על השפעה-GV 
Du Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון GV 1.5 -ה על השפעה נקודת
 T7 -ל T6 חוליות בין

BL17 הסרעפת על השפעה 
Ge Shu 

 של (Hui Meeting) מפגש נקודת
 הדם

 הסרעפת של Back Shu נקודת

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5
 T8 -ל T7 חוליות בין

BL18 הכבד על השפעה 
Gan Shu 

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הכבד של Back Shu נקודת
 T10 -ל T9 החוליות בין

BL19 כיס על השפעה 
 המרה

Dan Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 המרה כיס של Back Shu נקודת
 T11 -ל T10 חוליות בין

BL20 הטחול על השפעה 
Pi Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הטחול של Back Shu נקודת
 T12 -ל T11 חוליות בין

BL21 הקיבה על השפעה 
Wei Shu 

  ,האמצע לקו אליתלר צון 1.5 הקיבה של Back Shu נקודת
 L1 -ל T12 חוליות בין

BL22 המחמם על השפעה 
 המשולש

San Jiao Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון TW 1.5 -ה של Back Shu נקודת
 L2 -ל L1 חולית בין

BL23 הכליות על השפעה 
Shen Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הכליות של Back Shu נקודת
 L3 -ל L2 ליותוח בין

BL24 י'הצ ים על השפעה 
Qi Hai Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 י'הצ ים על Back Shu נקודת
  .L4 -ל L3 החוליות בין

)ים CV6  נקודהל הנגדי בצד בדיוק
 הצ'י(

BL25 המעי על השפעה 
 הגס

Da Chuang Shu 

 , האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הגס המעי על Back Shu נקודת
 L5-ל L4 חוליות בין

BL26 שער על השפעה 
 המקור

Guan Yuan Shu 

 "המקור שער" על Back Shu נקודת
 התחתון והגב

  ע,האמצ לקו ליתאלטר צון 1.5
 .S1 -ל L5 חוליות בין

  CV4 נקודהל הנגדי בצד בדיוק
BL27 המעי על השפעה 

 הדק
Xiao Chang Shu 

  ,האמצע לקו ליתלטרא צון 1.5 הדק המעי של  Back Shu נקודת
 .S2 -ל S1 חוליות יןב
 Sacral Femoral -ה בגובה)

 (הראשון
BL28 שלפוחית על השפעה 

 השתן
Pang Guang Shu 

 שלפוחית של Back Shu נקודת
 השתן

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5
  S3 -ל S2 חוליות בין

 )השני  Sacral  Femoral -ה בגובה)
BL29 אמצע על השפעה 

 השדרה עמוד
Zhong Lu Shu 

 - השדרה עמוד של Back Shu תנקוד
 סקרום

 ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5
  S4 -ל S3 חוליות בין

  Sacral  Femoral-)בגובה ה
 השלישי(

BL30 טבעת על השפעה 
 לבנה

Bai Huan Shu 

  ,האמצע לקו לטראלית צון 1.5 הטבעת פי על Back Shu נקודת
  S5 -ל  S4 חוליות בין

   Sacral  Femoral-)בגובה ה
 הרביעי(

BL31 העליון הנקב 
Shang Liao 

 הראשון  Sacral  Femoral -ב GB -ה מרידיאן עם מפגש נקודת

BL32 השני הנקב 
Ci Liao 

 השני  Sacral  Femoral -ב GB -ה מרידיאן עם מפגש נקודת

 



 

 

 

 

 

BL33 האמצעי הנקב 
Zhong Liao 

 השלישי  Sacral  Femoral -ב GB -ה מרידיאן עם מפגש נקודת

BL34 התחתון הנקב 
Xia Liao 

 הרביעי  Sacral  Femoral -ב GB -ה מרידיאן עם מפגש נקודת

BL35 היאנג מפגש 
Hui Yang 

 קצה בגובה ,האמצע מקו צון 0.5 
 Coccyx הזנב עצם

BL36 ולתמוך להחזיק 
Cheng Fu 

  BL40,הנקודה מעל ,הישבן בקפל 
 Hamstring -ה  שרירי בין בשקע

BL37 השפע שער 
Yin Men 

 בשקע ,הירך של הפוסטריורי בחלק 
 צון Hamstring, 6 -ה שרירי בין

 צון 8 -ו- BL36 ל דיסטאלית
 - BL40ל פרוקסימאלית

BL38 צפה נקודה 
Fu Xi 

לנקודה  מעל צון 1 ,הברך מאחורי 
BL39, ה לגיד מדיאלית- Biceps 

BL39 שבקפל היאנג 
Wei Yang 

 של הלטראלי בצד ,ברךה מאחורי TW -ה של תחתונה ים נקודת
 ,בשקע ,הפופליטאלי הקפל

 Biceps -ה לגיד מדיאלית
Femoris 

BL40 הקפל מרכז 
Wei Zhong 

 אדמה ים,
 יהלומבר אזור על שולטת נקודה

   KID-BL של תחתונה התפצלות

 בין הברך של האחורי בצידה
 -ו  Semitendinosus   הגידים

Biceps Femoris  

BL41 נוסף ענף 
Fu Feng 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון SI 3 -ה מרידיאן עם מפגש
  BL12)בגובה( T3 -ל T2 החוליות

BL42 ה דלת- PO 
Po Hu 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3 )ריאות PO (-ה על ההשפעה נקודת
  BL13)  בגובה( T4 -ל T3 חוליות

BL43 האזור על השפעה 
 הויטאלי

Gao Huang Shu 

 מעטפת של השפעה לנקודת ילהמקב
 הלב

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3
 BL14) בגובה) T5 -ל T4 חוליות

BL44 הנשמה מקדש 
Shen Tang 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3 (לב SHEN (-ה של השפעה נקודת
  BL15) בגובה) T6 -ל T5 חוליות

BL45 וצחוק בכי 
Yi Xi 

 בין ,מצעהא לקו לטראלית ןוצ GV 3 -ה של השפעה לנקודת מקבילה
  BL16)  בגובה) T7 -ל T6 חוליות

BL46 הסרעפת שער 
Ge Guan 

 של השפעה לנקודת מקבילה
 הסרעפת

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3
 BL17)  בגובה) T8 -ל T7 חוליות

BL47 ה שער- Hun 
Hun Men 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון3  (כבד) HUN -ה על השפעה נקודת
  בגובה) T10 -ל  T9 תליוהחו

(BL18 
BL48 היאנג תמצית 

Yang Gang 
 כיס של השפעה לנקודת מקבילה

 המרה
 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3

  בגובה) T11 -ל  T10 חוליות
(BL19 

BL49 הרעיונות בית 
Yi She 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3 )לטחו YI (-ה על השפעה נקודת
  ובהגב) T12 -ל  T11 חוליות
(BL20 

BL50 הקיבה אסם 
Wei Cang 

 בין ,האמצע לקולטראלית  צון 3 הקיבה של השפעה לנקודת מקבילה
 BL21)  בגובה) L1 -ל T12 חוליות

BL51 החיים שער 
Huang Men 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון TW 3 -ה של השפעה לנקודת מקבילה
 BL22)  בגובה) L2 -ל L1 חולית

BL52 הרצון היכל 
Zhi Shi 

 בין ,האמצע לקו לטראלית צון 3 (כליות) ZHI -ה של עההשפ נקודת
 BL23)  בגובה) L3 -ל L2 חוליות

 



 

 

 

 

 

BL53 החיים מעטפת 
Bao Huang 

 של השפעה לנקודת מקבילה
 השתן שלפוחית

 לקו לטראלית צון 3 ,בישבן
  S2החוליות  בין בגובה ,האמצע

 (BL28)בגובה  S3 -ו
BL54 הרצף קצה 

Zhi Bian 
 Sacro-ל טראליתל צון, 3 בישבן 

Coccygeal Hiatus 
 GV2 נקודהל מקבילה

BL55 היאנג איחוד 
He Yang 

 .BL40לנקודה  מתחת צון 2 ,בשוק 
- BL57 ו BL40 את מחברה קוב

 שריר ראשי שני בין בשקע
 תאומיםה

BL56 בגידים תמיכה 
Cheng Jin 

 BL40 -ל מתחת צון 5 ,בשוק 
,  BL57 -ו BL55  בין הדרך באמצע
 התאומים השריר במרכז

BL57 הרים תמיכת 
Cheng Shan 

 ראשיבין שני  הנוצר בשקע ,בשוק 
 BL60  מעל צון 8, תאומיםה שריר

 (BL60 -ל BL40 בין הדרך אמצע)
BL58 המעופף היאנג 

Fei Yang 
 לטראלית BL60, מעל צון 7 ,בשוק חיבור נקודת

 בין, BL57נקודה ל יוריתרואינפ
שריר ו  Soleus  השרירים

 אומיםהת
BL59 הרגל כף עיקול 

 היאנגי
Fu Yang 

  מרידיאן של הצטברות נקודת
 Yang Qiao -ה

 BL60, לנקודה מעל צון 3 ,בשוק
 Peroneus-ו אכילס הגידים בין

Longus  

BL60 לון הקון הרי 
Kun Lun 

 בשקע ,הקרסול מפרק מאחורי שא ,נהר
 ליאהלטר המלאולוס בליטת שבין

 ילסכא דוגי
BL61 הבכיר לש משרת 

 ממנו
Pu Cao 

 מרידיאן  של ההתחלה נקודת
 Yang Qiao -ה 

 1.5 ,הרגל כף של ליאהלטר בחלק
 בעצם בחריץBL60  -ל מתחת צון

 .(Calcaneus) העקב
 BL60 -ל אינפריורית צון 1.4 -כ

BL62 מתרחב ערוץ 
Shen Mai 

  Ghost נקודת
  מרידיאן של פתיחה נקודת

 Yang Qiao -ה

חצי כ ,הרגל כף של ליאהלטר בחלק
 עצם של התחתון לגבול מתחת צון

 פוסטריורית ,בשקע ,המלאולוס
 Peroneus -ה לגיד

BL63 הזהב שער 
Jin Men 

 הצטברות נקודת
 Yang Wei -ה מרידיאן של מפגש

 ,הרגל כף של ליאהלטר בחלק
 לגבשושית פרוקסימאלית ,בשקע

 המטאטרסלית העצם של
 לעצם ריתאינפריו ,החמישית

BL64 הגדולה הבירה םעצ 
 Jing Gu 

 ,הרגל כף של ליאהלטר בחלק מקור נקודת
 של לגבשושית דיסטאלית ,בשקע
 ,החמישית המטאטרסלית העצם

 לעצם אינפריורית
BL65 מרסנת עצם 

Shu Gu 
 ,הרגל כף של ליאהלטר בחלק פיזור ,עץ ,פלג

 למפרק פרוקסימאלית ,בשקע
 ,יהחמיש יפלאנגיאל-המטאטרסל
 של הגיד בין ,םלעצ אינפריורית

 Adductor Digiti Minimi השריר
 עצםוה

BL66 מעבר עמק 
Zu Ting Gu 

 מים ,מעיין
 השעה נקודת

 ,הרגל כף של ליאהלטר בחלק
 למפרק טאליתסדי ,בשקע

 ,החמישי יפלאנגיאל-המטאטרסל
 לעצם אינפריורית



 

 

 

 

 

BL67 ל הגעה- Yin 
Zhu Yin 

 חיזוק ,מתכת ,באר
 TMM -ה מרידיאן של פתיחה נקודת

 שני במפגש ,החמישית בבוהן
 והפרוקסימאלי ליאהלטר הגבולות

 הציפורן לפינת

 


