
פאזת העץ

ספורי מקרה

בעיות אוזניים

דלקת של האוזן התיכונה

דן

הטיפולים הם טיפולים במחט אחת אלא אם צוין אחרת. בנים בצד שמאל בנות בצד ימין.
ראו בפאזת העץ: "טיפול במחט אחת" ו"בחירת צד לדיקור", בעמוד 54

השמות בדויים



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות אוזניים - דלקת של האוזן התיכונה

תאריך לידה: 26.11.2008גיל: 6 חודשיםשם: דן תאריך: 28.4.2009

אחים: 7, 4טיפול מספר: 1

ראו: "תשאול ורישום" בעמוד 136 בפאזת העץ
תלונה עיקרית: דלקות אוזניים )ראו: "דלקות אוזניים" בעמוד 231 ב"פאזת העץ"(

k פעם ראשונה לפני חודשיים
k 2 פעמים אנטיביוטיקה
k עדיין מגרד באוזן
k בפעם השניה הרבה בכי וחום, הייתה הפרשה מהאוזן
k סובל מסבוריאה קרקפתית
k אודם בקפלי העור
k צהבת קשה אחרי הלידה
k לאחיות לא היו בעיות אוזניים

k  הריון - היה במצג עכוז, הרבה לחץ של האימא. התהפך בעזרת דמיון מודרך אחרי שלושה ימים. מאוד קשור לאימא ולמצב
הרוח שלה. אם היא עצבנית זה משתקף במצב הרוח שלו.

k לידה - טבעית, ראש מסובב, תקין
k V - תיאבון
k V - יציאות
k V - חיסונים
k רגישות - מפחד מחתולים ומייללות, מפחד להישאר לבד
k אין הזעות לילה
k שינה - עם האוזניים קטסטרופה, עכשיו ישן טוב

דופק
LIV -חום בעמדת הדופק של ה

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון חום ב
איזון קור ב- LIV אם נמצא. 3
איזון הרובד הרגשי. 4

CO-11 :טיפול
מאחר וזהו טיפול ראשון. ומאחר ומדובר במצב של עודף ב- 

LIV. מוטב להתחיל בטיפול מבוא. 
C0-11 - מטפלת במצבי עודף של ה- LIV בצורה עדינה 

בהתאם למעגל הבקרה.



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות אוזניים - דלקת של האוזן התיכונה

תאריך לידה: 26.11.2008גיל: 6 חודשיםשם: דןתאריך: 4.5.2009

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 2 )שבוע מהטיפול הקודם(
טיפולתאריךתלונה עיקרית: דלקות אוזניים

128.4.09-CO-11

k משחק עם האוזניים, בדיקת רופא - אין כלום ,V - אוזניים
k שינה - הרבה פחות טובה
k כנראה יוצאות שיניים - מרייר אם כי פחות
k יציאות - השתנו, ריח חריף, קושי ביציאה, יציאות רכות
k מגרד את הראש, אין שינוי בסבוריאה הקרקפתית, אך מגרד יותר

דופק
LIV -חום בעמדת הדופק של ה

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון חום ב
איזון קור ב- LIV אם נמצא. 3
איזון הרובד הרגשי. 4

טיפול: LIV-2° )בטכניקת פיזור(
LIV -זהו טיפול הבחירה לפיזור חום מה

ראו: פאזת העץ - "דגשים ואזהרות לטיפול בטכניקת פיזור", בעמוד 53



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות אוזניים - דלקת של האוזן התיכונה

תאריך לידה: 26.11.2008גיל: 7 חודשיםשם: דןתאריך: 18.6.2009

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 3 )6 שבועות מהטיפול הקודם(
טיפולתאריךתלונה עיקרית: דלקות אוזניים

128.4.09-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע24.5.09

k היה בסדר עד עכשיו
k לא ישן טוב בגלל היציאות
k רופא א.א.ג - דלקת בשתי האוזניים
k אין חום
k סבוריאה קרקפתית - עבר
k הזעה - מזיע בטירוף, ביום ובלילה
k יציאות - פעם ב-5 ימים
k שיניים - חגיגה
k אודם בקפלי העור - לסירוגין
k פחדים - עבר

דופק
LIV -חום בעמדת הדופק של ה

אסטרטגיה טיפולית
טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון חום ב
איזון קור ב- LIV אם נמצא. 3
איזון הרובד הרגשי. 4

טיפול: LIV-2° )בטכניקת פיזור( ו- TH-5 בחיזוק
זהו טיפול הבחירה למצב אקוטי של דלקת באוזן התיכונה. 

LIV-2° בפיזור מנקזת את החום במהירות, TH-5 מניעה את 
האוזן בהיבט הערוצי



פאזת העץ - ספורי מקרה - בעיות אוזניים - דלקת של האוזן התיכונה

תאריך לידה: 26.11.2008גיל: 7 חודשיםשם: דןתאריך: 29.6.2009

טיפולים קודמיםטיפול מספר: 4 )שבועיים מהטיפול הקודם(

תלונה עיקרית: דלקות אוזניים

טיפולתאריך

128.4.09-CO-11

LIV-2°לאחר שבוע24.5.09

LIV-2°, TH-5לאחר 6 שב'318.6.09

k לאחר הטיפול סבל עוד יומיים ואז נרגע
k היה במצב רוח טוב, גם בזמן הדלקת וגם עכשיו
k כבר 3 ימים מגרד באוזן כשעייף אבל לא מתפתחת דלקת
k כל הזמן על הידיים
k ־מקבל נזוקל פלוס )צמחי המרפא לטיפול במצב האקוטי של דלקת אוזניים. ראו נספח ו', "טיפול בדלקות אוזניים - חוברת הדר

כה להורים" בעמוד 393 בפאזת העץ(
דופק

LIV -חום בעמדת הדופק של ה
אסטרטגיה טיפולית

טיפול מבוא. 1
2 .LIV -איזון חום ב
איזון קור ב- LIV אם נמצא. 3
איזון הרובד הרגשי. 4

KI-10 :טיפול
למרות שעדיין יש חום ב- LIV ומאחר ואין התפתחות של מצב 

אקוטי, עדיף לא לפזר שוב את החום מה- LIV. קירור וחיזוק 
מתבקשים בשלב זה. הילד מקבל צמחי מרפא וטיפות אוזניים 
ובמקרה של התפתחות של דלקת תמיד אפשר לעשות טיפול 
למצב האקוטי. לכן בשלב זה נכון לחזק. KI-10 היא נקודת 
המים והיא מחזקת ומקררת. בדרך כלל עדיף את KI-3 שגם 

מרגיעה בהיותה נקודת אדמה, אך במקרה זה עדיין יש חום פעיל 
ולכן יש דגש על הקירור.

סיכום הטיפול
זהו טיפול קצר יחסית מאחר והילד הגיב היטב לטיפול. במהלך הטיפול לא נצפה קור ב- LIV המיוחס לאנטיביוטיקה.


