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  מערכת הנשימה
  קוצר נשימה

  
  יונתן
  נזלת כרונית

  
  



CCה, מוחמר : נזלת כרונית מהיום שנולד, בד"כ שקופה. אין סימני אלרגי
  בימים יבשים ובעונות מעבר.

  קורא שפתיים,  –מינורי  –בדקו שמיעה, יש ירידה באוזן שמאל  –צועק המון
  מאוד קולני, לא רגוע.

  הגיב באופן חיובי אבל לזמן קצר. –לפני שנה טופל ברפואה סינית  
 .קיבל תרופה לאלרגיה למשך חודש וזה לא עזר  
 .אימפולסיבי  
  הריון– V  
  דקות. 5 -לד בנו –לידה  
  לא מזיע, אבל חם לו. –הזעות  
  יציאות– V  
  תיאבון– V  
  קושי להירדם, מתעורר מידי פעם, במיוחד לאחר שעברו דירה. דורש  –שינה

  את ההורים, זז הרבה.
  כשהיה קטן סבל הרבה ממחלות חום, פחות בשנתיים האחרונות. –חולי  
  פעמים. 2-4 –אנטיביוטיקה  
  חיסונים– V  
  כעסים, שתלטנות, נלחם באחות, תובעני, והכל בבית בלבד. –רגשית  
 .תמיד יש טישו בכיס, בכל מקום יש טישו  
  בבית עושה את המוות. –בכל מקום מלאך 
  ב קל  חום –דופק- LIV 
  11 –טיפול-CO  



 אותו דבר. צבע הנזלת משתנה לאין שינוי הכו  
  לילות אחרונים ישן  3אין שינוי,  –קושי להירדם

רצוף, כבר לא מרשים לו להגיע למיטה של 
  ההורים.

  אין שינוי –רגשית  
  שבועות יבשים  5באוגוסט אחרי שעברו בית, היו

 –לחלוטין ואז חזר בהדרגה למצב המקורי 
 לא היה כזה דבר.בהיסטוריה 

  חום ב –דופק- LIV 
  2 –טיפול-LIV פיזורטכניקת ב 

  ימים אחרונים  4-5 -פחות נזלת, ב –יש שינוי
  טוב עוד יותר. יש יותר בבוקר ופחות בהמשך.

 פחות צועק, לא נלחם על כל דבר.רגוע יותר ,  
  הורידו את המטרנה ומקפידים לא לאכול מאכלי

  חלב.
 לטיפול. הלא היתה ריאקצי 
  בקל חום  –דופק- LIV 
5–טיפול-LU

 .יש שיפור נוסף, פחות נזלת ככל הנראה, גם יותר רגוע, מדבר יותר טוב  
  ישן יותר טוב, אבל לוקח לו שעה להירדם. –שינה 
  ב / אש/ עודף מתכתחום –דופק- LIV 
 7–טיפול-KI

  מסיים מחר.  –אנטיביוטיקה  –סטרפטוקוק  
  8.0 –ס"י  
  שלושה ימים לפני המחלה לא היתה נזלת בכלל– 

  היה מאוד מפתיע.
 חית במוצרי החלב.ממשיכים להפ  
  בדיבור בהתפתחות. –קפיצה בגן  
  אנרגטי. –לוקח לו שעה להירדם  –הירדמות 
  תקין –דופק 
  40 –טיפול-ST  



  
  

 

 .יש עליות וירידות במצב הנזלת  
  באפריל היה יבש חודש אבל אח"כ חזר, ההורים חושדים שיש צליאק, היתה בדיקת

  דם לפני שנתיים ושם הציעו להמשיך את הבירור.
 יש נזלת היא שקופה מועטה, אולי אלרגיה. הנזלת  כאשר – הבמחשבה שניי

  מהזמן. 1/3 -המועטה השקופה מופיעה ב
  שעה שלמה. –קושי להירדם  
  כרגיל. –עצבני 
  חום ב –דופק- LIV 
  11 –טיפול-CO  

  לא במאסות  –נזלת מאוד שקופהON/OFF.אולי קשור לבריכה ומזגנים .  
 הוא במיטה. גם בגן ישן מעט מאוד,  10עד  9 -לוקח לו שעה עד שעה וחצי להירדם כל לילה מ

  ישן חזק בלילה.
  נרגע מאוד. –עצבנות  
  לו לא של ילד בן שלושאולי בעיית שמיעה. מסתכל על השפתיים. הדיבור ש –מדבר בקול רם. 
  תקין –דופק 
7–טיפול-KI


