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CC מה, קשה ו בעיות נשייאחרון בגיל  כה לא ה –: קוצר נשימה, פעם ראשונה, היו כמה התקפי סטרידור
  לו עם זרים.

  דברים שלא בשליטתו, כל כניסה למרחב שלו צריכה להיות מבוקרת, אפילו  –זרים, רעשים  –חרדות
 לאימא שלו אין גישה חופשית.

 .זה התחיל אתמול ביומולדת עם הרבה אנשים 
  הריון– V 
  קשה, היו ירידות דופק, וואקום. –לידה 
  לפעמים, לא אוהב להתכסות. –הזעות לילה 
  ימים. 3סדירות. שלשולים עד לפני  –יציאות 
  מאוד רגיש אבל זה לא מתפתח. –אין נטייה למחלות 
  כמו האימא. –במצבי מתח משלשל 
  סמיכה, לא כל הזמן אבל כל כמה ימים צץ, בעיקר בחורף. –בד"כ צהובה  –נטייה לליחה  –ליחה 
  פע'. 3 –אנטיביוטיקה 
  חיסונים– V 
  שינה– Vכסים אותו., זז מאוד, מדבר, לא מוכן להיות מכוסה. מתעורר משינה אם מ 
  שותה הרבה. –צמא 
 .היה טונוס שרירים גבוה כתינוק 
  חם בכל העמדות –דופק 

  11 –טיפול-CO

  .בבקרים היה  –המשיכו עם האיה לציות כי לא הייתה ברירה
 היום בבוקר היה אפטי. –יותר חיוני 

  קשה לתת, בצהריים ישן ועכשיו מצבו יותר  –סימפלוק  –קיבל
 טוב.

 .אתמול התחיל שיעול יבש 
 .חם ומזיע בשינה 
  חום ב –דופק- LIV 
2–טיפול-LIVפיזור בטכניקת



  
  

 לפה.שעתים אחרי הטיפול התקפת האסטמה ח 
 .מרגיש טוב, אוכל המון 
  אולי כי החימום  –בימים האחרונים מתעורר צמא)

 .)חזק מדי
  עצבני לאחר הטיפול.היה מאוד 
 .סובל מנזלת שקופה 
  ב איכות לא ברורה –דופק- LIV 
6–טיפול-SP

 .בסדר גמור 
  נשימה– V 
  אין. מרטיב בלילה. –הזעת לילה 
  רגוע, נאטם כשיש אנשים. –רגשית 
 שית לא מובהקת בעמדת הרוח רג – דופק- KI   
  6 –טיפול-PC 


  מאז מלא ליחה, עצבני,  –קיבל חיסון של חזרת, אדמת, חצבת
שיעולים יבשים שמדאיגים את האימא. השיעול היום פחת. 

 אתמול מצב רוח רע אחרי הגן.
  אן קוצר. –נשימה 
  ני השינה. לא קם רטוב פחות, כי שותה פחת לפ –הרטבה בלילה

 עדיין עם חיתול. –
  שיפור מאז הטיפול האחרון. –ביטחון עצמי 
  יש שיפור. -חרדות 
  ב רוח רגשית –דופק- LIV 
 16 – טיפול-GV בטכניקת הוצאת רוח רגשית 

 .היו שעתיים של עצבנות וגם זו לא קשה 
  יותר בסדר, אפשר לעבוד איתו להכו –מאוד מאוד רגוע ,

 על הקרקע, יותר עצמאי.
  נשימה– V 
  עדיין שותה הרבה. –הרטבה 
  האחרונים.צהובה בימים  –נזלת 
  שיפור. –ביטחון עצמי 
  שיפור. –חרדות 
  תקין –דופק 
3–טיפול-KI



  
  

  מרגיש מצוין, נמצא בבית מחודש מאי, הפסיק
ללכת לגן וזה טוב לו מאוד. מתחיל בקרוב גן 

 חדש.
  אין. –פריחות 
  נגמל מחיתול. –הכל בסדר 
  תקין –דופק 
  34 –טיפול-GB  

  היו שלושה חודשם מצוינים, היו כמה
 הצטננויות שעברו חלק.

  תקין –דופק 
  טיפול– GB-34 

  .היו התקררויות פה ושם, עבר לא רע
 עכשיו קצת החמרה, נוחר בלילות

 .משתעל אחרי שכיבה ממושכת 
 ברה.הנזלת ע 
  עודף בעמדת ה –דופק- LIV 
  11 –טיפול-CO 

 משתעל, בעיקר בלילה,  כבר שבוע
 –קוצר נשימה  –אתמול בדיקת רופא 

 וונטולין.
  ימים, חלק  5מאוד מותש, עצבני, עצירות

 מתהליך גמילה.
  חום ב –דופק- LIV 
2–טיפול-LIVבטכניקת פיזור

  חוץ מזה מצויין –מעט מנוזל, מעט שיעול 
  לאחרונה כן –מזיע בלילות 
  חום קל ב –דופק - KI 
11-טיפול-CO



  
 

 בסדר גמור, פריחה באזור  להכוSI .לאורך היד מתחת לכתף 
  אוכל מאכלי חלב. –מעט ליחה 
  רגוע, על הקרקע, ממש טוב מאוד. –רגשית 
  אין. –הזעת לילה 
  מרטיב. –פחות, לפני השינה שותה, ישן עם טיטול  –צמא 
  אין. –חרדות 
  פורח, רוקד. אין פחד מזרים. –השתנה מאוד בחודש האחרון 
  לא אופייני. לחיים אדומות). –(לא התנגד להיכנס לקליניקה 
  רגיל אצלו. –לחיים אדומות 
  תקין –דופק 
  11 –טיפול-CO 

 .סה"כ מצוין 
  דועך. –ליחה 
 בסדר גמור, מתעקש לא להיגמל. –גשית ר 
  אין. –הזעות לילה 
  מ"ל חלב אורז. 180 –שותה לפני השינה 
  תקין –דופק 
  44 –טיפול-ST 

  פה וטלפיים. חלב  –כמה ימים אחרי הטיפול
עדיין לא אוכל, רק  –שעזר  כנראה –עיזים 

חלב עיזים עם קורנפלקס, אכל הרבה אבטיח, 
עגבנייה ולא צעק. בלוטות הלימפה אתמול אכל 

 היו נפוחות כמו בחזרת.
  מעט פריחה רגל ובקלוויקולה, לא ידוע על עוד

 ילדים בסביבה.
  לא ישן ימים  –התלונן על כאבים בעיניים

דקות הקפצה, שלשום ואתמול  10שלמים, כל 
 ישן סביר.

  חולשה ב –דופק- KID 
  6 –טיפול-SP 


