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  מערכת הנשימה
  אסטמה

  
  רום

  אסטמה  מולדת עם נטייה משפחתית

  
  
  



  
  

CC חודשים. 16מאז שנולד, החמיר בגיל  –: אסטמה  
  משאפים. –בעונות מעבר  – 16לאבא יש אסטמה קלה שהחלה בגיל 
 A.D – ם.חודשים אחרוני 4 -ב 
  כל יום פעמיים. –בודיקורט וסרבנט מניעתי  –מקבל סינגולר 
  ניתוח של הורדת שקד שלישי לפני חודשיים,  –נוזלים באוזניים, ירידה בשמיעה

וויתרו על ניתוח הכפתורים, המצב הכללי השתפר אחרי הניתוח. שינה יותר טובה 
מה יותר שיעול ח, פחות קוצר נשיונשימה יותר קלה. האסטמה השתנתה מאז הניתו

מתמשך. אתמול קיבל בודיקורט במינון יותר גבוה, אם מקבל בתנזול הופל להיות 
 היפר אקטיבי.

 חשש לדלקת ריאות. –רק פעמיים  –טיקה אנטיביו 
  הריון– V 
  מים מיקוניאליים, לידה תקינה. –תקוע בתעלת הלידה שלוש שעות  –לידה 
  גדול מאוד. –תיאבון 
  יציאות– V ירוק, ריח חזק., אין קקי 
  כמו מטורף. –הזעות לילה 
  הכל הסתבך כאשר סבל מווירוס– RSV – .היה עם חמצן שבוע 
  בית חולים  –אחרי הניתוח הפסיקו משאפים לשבועיים ואז קיבל התקפת שיעול קשה

 מאז משיכים במניעתי. –
  הגיב באופן קשה אחרי כמעט כל חיסון. –חיסונים 
 חום ב- LIV 
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  החום עלה בערב  –ברגע שיצאו מכאן הפסיק להשתעל  – מצויןהיה שבוע
  .מצויןשע' והתעורר מרגיש  20ישן  –

  90% –שיעול בשעה ויש פצעונים על הפנים  –אתמול התחיל להשתעל 
  .שזה התחלה של התקף

  הורידו סינגולר לחצי כמות. –בודיקורט לחיצה ביום  –משאפים 

  חום וקור במקביל ב –דופק- LIV 
  2 –טיפול-LIV בטכניקת פיזור 
  

 למחרת הטיפול פריחה על הפנים שנמשכת עד היום. החלה מעט לפני הטיפול והתגברה 
 אחרי.

  לא היה קוצר, שיעולים פה ושם. –קוצר נשימה 

  הרבה לא והרבה בכי. –שבועיים קשים שהחלו מיד בסוף הטיפול 

 .ללא משאפים וללא סינגולר 

 A.D –  בסדר, יבש בגלל האקלים. –חוף מהפנים 
  ימים ללא קוצר. 10היה רק  –ללא תרופות 
  פנים ובראש פחות בגוף, הפיג'מה לא יש שיפור, עדיין אבל פחות, יותר ב –הזעת לילה

 נרטבת.
  חום קל ב –דופק- LIV וב- KI 
  3 –טיפול-KI 

  שע'. מצב  36ימים, החל להיות חמור לפני  3שיעול שנמשך כבר
תוך דקות.  –הטיפול עזר מיד  –דומה ליום בו היה בטיפול ראשון 

 מקבל סימפלוק

  חום קל ב –דופק- LIV 
  2 –טיפול-LIV בטכניקת פיזור 



 
  

  מפה התנפחה מאוד מאוד מתחת ללסת ליהיו בתאילנד, בלוטת– 
 שוב אנטיביוטיקה. – O.Mבסוף האנטיביוטיקה אובחנה  –אנטיביוטיקה 

 כשרק הגיעו לתאילנד
  אש ב –דופק- LIV  
  2 –טיפול-LIV 7 -בטכניקת פיזור ו-LU בטכניקת חיזוק 

 אחרי הטיפול קוצר הנשימה דעך, למחרת נשאר בבית וחזר לגן 
 עכשיו מתחיל להשתעל 
 יש תחושה שמשהו מתפתח 
  חום קל ב –דופק- LIV  
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  ימים שיעול ואתמול קוצר נשימה.  3היה בסדר עד עכשיו. לפני
. התחיל בנזלת, אח"כ שיעול וקוצר נשימה, לא Hלוק נתנו סימפ

קיבל משאפים. לא היה חום. היה היום בגן, המצב קל יחסית. 
. באחת עשרה אמרו בגן בע עד חמש לפנות בוקר החמרהרבא

 שהוא לא מרגיש טוב, הגיע הביתה בסה"כ בסדר.
  
  חום ב –דופק- LIV וב- KIDחולשה ב ,- LU. 
  6 –טיפול-CO 44 -ו-ST 

  היה חודש טוב. בשבוע שעבר הרגישו
 משהו הומאופטי נגד צינון.משהו, קיבל 

  נראה שהוא גדל ומתפתח –התחיל להתמלא 
 סה"כ טפו טפו 
  לפני  –התחיל להשתעל וחשבו שזה מתקרב

 שבוע
 מאז תחילת הטיפול לא קיבל אפילו וונטולין 
  חום ב –דופק- LIV  
5–טיפול-LU


