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  מערכת הנשימה
  קוצר נשימה

  
  תום

  מטופל בסינגולר

  



CC מעט התקפים מינוריים. –מאוד עוזר  –כבר שנה וחצי על סינגולר  –: אסטמה  
  לפני כן היה צריך אשפוזים בהתקפים קשים. עכשיו  –מעט וונטולין מספיק

נזלת, שיעול, אין קוצר נשימה. כל התקף לווה במצב  –חות טובה בתקופה פ
רוח לא טוב וגם עכשיו, אי שקט, עצבנות ובעתות. זו עונה בעייתית. 

  משתעל, עונה בעייתית. –כשמשתולל או רץ 
  אין רתיעה להסות דברים  –אוכל טוב, אוהב ממתקים, אוכל מגוון  –תיאבון

  חדשים.
  ק"ג, הריון שלישי  4.5מעל  סוכרת. –ם הריונות כולם קשי –הריון– 

  אינסולין. 
  לידה– V  
  לפני שנה וחצי היתה עצירות, אושפז בגלל  –היו תקופות של קושי  –יציאות

  התפתחה עצירות ואז פחד מהיציאה, התאפק שבועיים. –התקף אסטמה 
  פחדים. –פעמים  2-3מתעורר  –שינה  
  לכת לחברים, נמנע חברתית, מתקשה בפרידות בבוקר, לא מוכן ל –רגשית

מוכן ללכת לחברים רק עם ההורים, אפילו לא עם סבא וסבתא שאותם אוהב. 
  מאוד קשה מבחינה חברתית.

  אולי פעמיים. –אנטיביוטיקה  
  היו  –הגיב יותר קשה  –שעלת  חום, מצבי רוח, 0-היתה תגובה  –חיסונים

  הכל.טיקים בראש. הפרידו חיסונים מאז התגובה הקשה, קיבל 
  חום ב –דופק- LIV 
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  הרבה פחות. –נזלת  
  סינגולר. –אין  –קוצר נשימה  
  רגיש. –היה קשה לחזור לגן לאחר חופשת פסח  
  לפעמים באחת  –לא ברור. ישן סה"כ, יש יקיצות, צריך לגשת אליו  –שינה

  בבוקר, לפעמים חוזר לישון לפעמים לא. 5-6 -בלילה, יש גם ב
  יש פחדים יותר מהרגיל. –יש, במיוחד אחרי החופש, במיוחד נטישה  –פחדים 
  חום ב –דופק- LIV 
7–טיפול-LU

  אין זכר לבעיות בדרכי הנשימה. –שום דבר מיוחד  
  כבר כמה שבועות טובים, הוחמר עם החזרה לגן אחרי –בכי  –כעסים ורגשות 

  פסח.
  הרבה פחות. –משתעל ומתעייף אחרי מאמץ 
  פעמים בחודש. 1-2התייצבה, מתעורר עם פחדים בערך  –שינה 
  יש, מפחד להיפרד בגן. –פחדים 
  חום ב –דופק- LIV 
 2–טיפול-LIVבטכניקת פיזור

  ימים, הרבה התפרצויות רגשיות, כעס, בכי, הרבה  3ראקציה בוטה למשך
עוצמתי יותר מתמיד. בכלל עבר תקופה  –ביטוי רגשי חזק, קושי ללכת לגן 

ימים  3קושי בפרידה. רגרסיה חברתית בגן, נצמד מאוד. אחרי  –רגשית קשה 
רידה ברורה בעוצמות, כבר לא היו סערות, קשה לכמת את זה לא נעלם, אבל י

  הרגיעה אם חזרה לקדמותה או שיש שיפור. התחילו רכיבה טיפולית על סוסים.
 .(לחיים פחות אדומות) 

 המשך



  
  

 

  ךהמש
  ימים נזלת שקופה עדינה כרוני. 10לפני 
  בא ונרדם עם ההורים.2-3מתעורר יותר לפנות בוקר  –שינה , 
  מאוד חזקות, שומעים אפילו מחדר לחדר. –חריקות שיניים 
 .מאוד מאדים במאמץ 
  לא היה קוצר נשימה או שיעול, רק נזלת. –נשימתית 
 .שוקלים להפסיק סינגולר 
  חום ואפילו אש ב –דופק - LIV 
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  לא היה קוצר נשימה אבל  –מצבו מעט הורע  –נשימתית
 אפיזודות. 2-3שיעול חשוד, 

  פחות, הצטרף שיעול קל. –יש נזלת 
  עדיין קושי להיפרד בגן, יש עצבות, קצת בכי  –רגשית

 בגלל עצבות, יש פחדים.
  שיפור, ישן בסדר, רוב הלילות שינה רצופה. יש –שינה 
  ללא שינוי. –חריקות שיניים 
  משתעל ומתעייף אחרי מאמץ– V 
  מתכוונים להפסיק בעוד שבוע. –סינגולר 
  ללא שינוי. –כעסים 
  גננת התחלפה. –יש בעיות בגן 
  רוח רגשית ( –דופקguiב (- KID 
  11 –טיפול(g)-CO בטכניקת הוצאת רוח רגשית 

 משמעותית הלא היתה ריאקצי. 
  ,האם והאב מרגישים שינוי לטובה בפן הרגשי

 בהתמודדות, פחות פחדים.
 למעט הלילה שהיו  – שינה רצופה בלילה

 יתושים.
  נפסקה, אתמול היו בבריכה הרבה שעות  –נזלת

 והנזלת הופיעה. עכשיו שוב נעלמה.
  לא תלוי על  –בבריכה שחה לבד עם מצופים

 האבא מאוד גאה. –שחה לבד  –אבא 
 ימים. 3מפסיקים בעוד  –ר סינגול 
  רוח רגשית ( –דופקguiב (- LIV 
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