
 

עבודת סמינריון שיאצו בנושא בעיות 

, ריכוז והיפראקטיביות באוכלוסייה קשב

 בוגרת.
 כתבו : מאיה פרדו, ענת נבי ושמעון פנחסוב

 

 
anatnabi2@gmail.com , shimi314@gmail.com , pardomaya@gmail.com 

22/06/2016 
 תמורות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~1 ~ 
 

 תוכן עניינים :

 

 2-4........................עמ' תקציר העבודה ........................................................... .1

 5........................עמ' ........................................................................מבוא  .2

 6-9.......................עמ' רקע מערבי.................................................................. .3

 10-13.......................................עמ' הפרעת קשב וריכוז בראיה הסינית................... .4

 14-26גוף העבודה .......................................................................................עמ'  .5

 14-17המטופלת של מאיה .......................................................................עמ'  .א

 18-21טופלת של שמעון.......................................................................עמ' המ .ב

 22-26המטופל של ענת............................................................................עמ'  .ג

 27-28אינטגרציה ומסקנות ............................................................................עמ'  .6

 29-30סיכום העבודה....................................................................................עמ'  .7

 31-32......................................................עמ' מקורות........................................ .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ~2 ~ 
 

 : העבודה תקציר

 ומאובחנים דור המאפיינת בעיה היא זו. הזו במאה לתמונה חזק נכנסו והיפראקטיביות ריכוז קשב בעיות

 העבודה תקציר לפניכם. החיים תחומי כל על משפיעה והיא מיוחדים מאפיינים לה יש. אנשים ועוד עוד בה

 .שעשינו

 :  מערבי רקע

. המשפיעה על מספר נרחב של תחומי חיי אלו הלוקים בה מורכבת ביולוגית-נוירו הפרעה היא קשב הפרעת

 התסמינים של הביטוי אופן על ולהשפיע קשב להפרעת להוביל יכול שלהם שהשילוב גורמים מספר ישנם

 .מסוים אדם עבור

 בישראל כיום והנתונים בה המאובחנים האנשים במספר ומתמדת משמעותית עליה חלה האחרונות בשנים

 . מהילדים 20%-15% כ על עומדים

. ועוד, להתרכז יכולת וחוסר בריחוף, לימוד חומר להטמיע, להקשיב יכולת בחוסר מתבטאת זו הפרעה

 ודברנות ישיבה בעת והרגליים הידיים הנעת, שקט חוסר, בתזזיתיות מאופיינת ההיפראקטיביות הפרעת

 . מופרזת

 שנועדו במבחנים( נוירולוגים רופאים או פסיכיאטרים) לכך המוסמכים נעזרים אלו הפרעות של באבחנה

 בחיוב נענים אם כ"בד(. לעיל שצוינו אלו) קריטריונים על מסתמכת האבחנה כן וכמו, וריכוז קשב רמת לבחון

 . מההפרעה כסובל מאובחן האדם אז הקריטריונים כל מתוך ששה

 בהפרעות החל – תסמין לאותם לגרום העלולות אחרות תופעות לשלול כדי שונות בדיקות לעשות חשוב

 . וראיה שמיעה בעיות או, גידול כמו פיסיות בהפרעות וכלה, נפשיות

 של ליבו תשומת את למקד שתפקידן הריטלין ממשפחת תרופות במתן בעיקר ממוקד זו בפרעה הטיפול

 זמני מענה ונותנת מהשורש בבעיה מטפלות לא אלו תרופות שבד"כ לציין חשוב .אותו ולהרגיע המטופל

 טיפולים לשלב ניתן בנוסף. מגוונות לוואי תופעות להן יש כן כמו. לבעיה( התרופה השפעת כמשך)

 . ופסיכותרפיים התנהגותיים

 : הסינית הראיה לפי

 ישנה כיום.   - Shenה מרכיבי וכל Zang - ה איברי בחמשת כבעיה זו להפרעה מתייחסת הסינית הרפואה

 . זו מהפרעה סובלים רבים שסינים העובדה לאור ענפה התייחסות

 את מדכאים אשר ופלאפונים מסכים, גופנית פעילות וחוסר לקויה מתזונה החל לנוע יכולה האטיולוגיה

 . פנימי איזון חוסר – ופנימיים( רוח,  לחות) חיצוניים בפתוגניים וכלה  -Shenה
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 : הן קשב להפרעות העיקריות פתולוגיותה

 .  וקור י'צ חסר,  דם חסר( , ביותר הנפוצות מהפתולוגיות אחת) ליחה

 : הן בהיפראקטיביות העיקריות הפתולוגיות

 .  ולחות וחום  רוח(,  סטגנציה בעקבות שנוצר) פנימי חום

 . הפתולוגיה אותה של לפרוטוקול בהתאם הוא הטיפול מהפתולוגיות אחת בכל

 : העבודה גוף

 בת מטופלת הייתה למאיה. מקצועי גורם י"ע בה ואובחן מההפרעה סובל אשר מטופל בחר מאתנו אחד כל

 הייתה שלה העיקרית האבחנה. ראש וכאבי, מחזור מבעיות גם סבלה וברקע, קשב מבעיית שסבלה 16

 .דם חסר

 שתיה, מדיכאון סבל גם קערבו המוקדמת מילדותו והיפראקטיביות מקשב שסבל 25 בן מטופל היה לענת 

 וסטגנציה וטחול תואיבר חולשת הייתה שלו העיקרית האבחנה. ואלרגיות בלילה אלכוהול של מוגזמת

 . בכבד

 חום של תופעות היו שלהבמקרה , והיפראקטיביות מקשב כן גם שסבלה 25 בת מטופלת הגיעה לשמעון

 . האם עם רגשיות ובעיות ולחות

 מלסבול חדלה מאיה של המטופלת – משמעותיות התקדמויות היו. המטופלים עם תהליך עברנו כולנו

 לשינויי גדולים צעדים ועשתה, בחייה מהירה התקדמות חוותה שמעון של המטופלת, לה שהיו מהתופעות

 . בחייו מצבו שיפור לקראת צעדים לעשות והחל מוגזם באופן לשתות הפסיק ענת של והמטופל

 . שלו והריכוז הקשב מבעית רתנפ לא מהמטופלים אחד אף, זאת ובכל

 באבחנותיו שונה מטופל שכל ולמרות – המטופלים עם להתחברות מדהים כלי היווה השיאצו לתחושתנו

 :  מסקנות מהכ לסכם ניתן שלו הסיפור ובמרכיבי

 :  סיכום

 כמו יםמגור חשובים כן כמו. והיפראקטיביות ריכוז, קשב במקרי בטיפול חשובה מאוד המבדלת האבחנה

 . חייםב אצלו ההפרעה התפרצות של ברקע היה ומה, מההפרעה המטופל סובל ממנה הזמן משך

 . זו הפרעה עם באדם לטיפול לגשת יותר קל אלו גורמים שמבינים ברגע

 של המטופלת שאם להיות יכול:  לדוגמא.  גורף באופן עוזר לא או עוזר ששיאצו משמעית חד לומר ניתן לא

 נוספת דוגמא. פלאים משתפר היה מצבה אולי לה שניתנו התזונה הנחיות עם פעולה משתפת הייתה מאיה
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 ישתנה דרמתי שמשהו לצפות קשה כזה ובמצב מילדות אותו מלווה שההפרעה -ענת של המטופל היא

 . שיהיה ככל טוב – בלבד שיאצו מטיפול

, תזונה,  צמחים, דיקור בכללם זו הפרעהל יעיל מאוד להיות יכול טיפול שיטות מספר של שילוב להבנתנו

 . ופסיכותרפיה גופנית פעילות

 . בלבד מטופלים שלושה בו תפותשהש מפני מוגבל מאוד ניסוי ושזה בחשבון לקחת צריך כן כמו

 לגעת, ועוצמתו בפשטותו עצמו שמוכיח טיפול ככלי בשיאצו לתמוך דווקא ברצוננו נאמר זה שכל ולאחר

 . השטח פני על נראה ולא עדין מאוד הוא אם אפילו, ריפוי להם רשלאפו באנשים
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 ונוער בבוגרים וריכוז קשב לסמינריון מבוא

 של חדש תסמין הוא הזה המצב. סופית אין מידע במתקפת כולנו כמעט מוקפים אנחנו,  היום של בימים

 (. כמובן היסטוריים במושגים חדש) הזו המאה

 היו לא.  רדיו, אייפון, מחשב, טלוויזיה -היו לא. גדולה בקרבה חיו והטבע האדם, פעם של הקדום בעולם

 קיים היה השקט. ופייסבוק פוסקים בלתי אסים אם אס, מצלצלים טלפונים, המסך על מרצדות פרסומות

 .  ונוכח

 עוד ומתגבר הולך רק שלנו החיים וקצב ומתמעט הולך הזה השקט מעט שאפילו נדמה האחרונות בשנים

 העכברים מרוץ בתוך מהר ויותר יותר: מכתיב שהוא לקצב מצווים ואנחנו המשחק שם הוא כסף. ועוד

. שנים מאות כמה לפני האלו המתוחכמים המכשירים כל את היו לא כשלאדם קשיים היו שלא לא, חלילה.

 שלנו, מהשורשים עצמנו את ניתקנו, מהקושי ולברוח בנוחות עצמנו להקיף שלנו בניסיון -שכיום נדמה אך

 .מחיר הזה יש ולניסיון

 ריכוז, קשב הפרעת: " המקצועי רגון'בז כיום הנקראת ההפרעה היא בולט מאוד אחד סימפטום

 המתלוננים האנשים מספר אך, למעלה צוינו אשר אלו רק ולא סיבות המון לה יש אמנם." והיפראקטיביות

 . מבוגרים ואפילו נוער, ילדים זה אם – וגדל הולך בחייהם זו הפרעה על

 הביניים חטיבת של ספר בית כותלי בתוך להציץ רק אלא – מדען להיות צריך ולא מאוד גדולים המספרים

 שזה למרות – הזו ההפרעה שורשי אחרי להתחקות מנסה לא, זו עבודה,  כן אם. המצב את להבין כדי

 . הלב שומת מלוא אליו ולשים לעצור ששווה, עצמו בפני נכבד נושא

 ריכוז קשב הפרעת במצב בתמיכה טיפולי ככלי השיאצו של היכולת לעומק נחקרת זו בעבודה

 .והיפראקטיביות

, משמעותית היא כמה עד, נפוצה הזו התופעה כמה עד לנו התחוור פוטנציאלי מטופל אחר החיפושים בזמן

 איסוף בשלב גם, שלמה גילינו תמונה לאט לאט. ממנה הסובל האדם חיי באיכות פוגעת היא כמה עד

 . הזו ההפרעה שורשי לתוך, יותר אפילו העמקנו התנסינו שבו הטיפול במהלך. עצמה ההפרעה על המידע

. פתוחות נותרו עדיין מהן והרבה נענו שלנו מהשאלות חלק, מטריד, מפתיע אליו שנחשפנו מהמידע חלק

 הלמידה דרך ותלמדו, נשאבנו שאנחנו כמו הנושא לתוך נשאבים עצמכם את שתמצאו מקווים מאוד אנחנו

 שעליהם האנשים לשלושת – מוגבלות יחסית שכזה מניסוי להסיק שניתן שהמסקנות כמובן. עשינו שאנחנו

 שלנו בחברה הזו ונפוצה  נרחבת מאוד הפרעה על קטן צוהר דרך מעניינת הצצה ספק ללא זו אך, התנסינו

 . כיום

 . ותלמדו שתהינו מאוד מקווים
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 הפרעות קשב וריכוז ברפואה המערבית

 שונים לביטויים להוביל היכולים גורמים מספר המשלבת מורכבת ביולוגית-נוירו הפרעה היא קשב הפרעת

 דומות קשב בהפרעת האטיולוגיות התפתחותי -נוירו עניין היא קשב שהפרעת משום. קשבה פרעתה בסוג

 .שונים בגילאים שונה יהיה שלה שהביטוי למרות כאחד ומבוגרים בילדים

 הנושא, החיים תחומי כל על השלכות עם רפואי -נוירולוגי הוא הקשב הפרעת של לתסמינים שהמקור מכיוון

 .(1)ועוד מדע ,חינוך אנשי ,פסיכולוגים בקרב מאוד חקרנ

 :אפידמיולוגיה

 קשב מבעיות סובלים שנים 12 בגילאי הספר בית ילדי מכלל 10%-5% בין הישראלי הבריאות משרד לפי

 . (2)ופזיזות יתר תנועתיות של בסימנים בעיקר מבנות שלושה פי גבוהה השכיחות ניםב אצל, וריכוז

 בית תלמידי ליחס בדומה שונות בדרגות והיפראקטיביות וריכוז קשב מהפרעות סובלים הבוגרים מכלל 8%

  .(3)הלאה וכן וריכוז קשב בעיות עם והורים סטודנטים ,לחיילים הופכים התבגרותם עםאשר  ספרה

  :סימפטומים

 חודשים שישה למשך לפחות להתקיים הסימפטומים על(   הפסיכיאטריות האבחנות ספר) DSM -ה פי על

 . האדם של התקין בתפקוד מפריעים כשהם

  : הבאים מהסימפטומים שישה לפחות להתקיים חייבים קשב מהפרעת סובל אכן מישהו כי לקבוע כדי

 .קרובות לעיתים טעויות וריבוי לפרטים לב בתשומת קושי •

 .קרובות לעיתים שונות בפעילויות להתמיד קושי •

 .קרובות לעיתים הקשבה חוסר •

 .קרובות לעיתים מטלות בהשלמת וכישלון הוראות מילוי אי •

 .קרובות לעיתים שונות מטלות לביצוע בהתארגנות קושי •

 .קרובות לעיתים מתמשך מנטאלי מאמץ הדורשות במטלות מלעסוק הימנעות •

 .קרובות לעיתים מטלות לביצוע הדרושים אמצעים או חפצים איבוד •

 .חיצוניים גירויים בעקבות בקלות דעת הסחת •

 .יומיומיות משימות לשכוח נטייה •
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 שישה לפחות להתקיים חייבים ואימפולסיביות מהיפראקטיביות סובל אכן מישהו כי לקבוע כדי

 :הבאים מהסימפטומים

 .היפראקטיביות •

 .קרובות לעיתים בכיסא ותזוזה והרגליים הידיים של תכופה הנעה •

 .קרובות לעיתים השיעור באמצע בכתה והסתובבות מהמקום קימה •

 .מתאימה לא בסיטואציה קרובות לעתים וטיפוס ריצה •

 .מהנה בפעילות בשלווה לעסוק או בשקט לשחק קושי •

 .פוסקת בלתי תנועה •

 . (4)קרובות לעיתים לדברנות נטייה •

 :אבחנה

. בהמשך נלוות בעיות עוימנ הממתאי טיפול תכנית בניית יאפשר קשב הפרעת של ונכון מוקדם אבחון

 שמגיעים האנשים רבים זאת עם. צעירים בגילאים הבעיה לאבחון מקושרת קשב להפרעת טובה הסתגלות

 בעיות, נמוך עצמי דימוי, בלימודים נמוכים מהישגים סובלים כבר הם כאשר בחיים מאוחר בשלב לאבחון

 בהפרעת של לקיומה כלשהו חשד בו שיש מקרה בכל לאבחון לפנות מומלץ. חברתיים וקשיים יותהתנהגות

תתבטא  הבעיה לרוב'. וכו הורים או מורים עצמו האדם ידיי על מועלה הראשוני החשד לרוב. וריכוז קשב

 הפרעת של מוקדם רבאיתו חשוב תפקיד יש למורה לכן. הלימודים בזמן הכיתתי בהקשר יותר רבה בעוצמה

 . וריכוז הקשב

 ומפריעות התנהגות בעיות, הלימודיים בהישגים ירידה הם לאבחון מפנים םיהבותשבעק הנפוצים המצבים

 יעלה וריכוז קשב להפרעת החשד לרוב .(5)'וכו נמוכה עצמית הערכה, ריכוז קשיי חברתיות בעיות, לסביבה

 לפני יסודי לעל היסודיים הספר בתי בין הלימודים מהלך נעשים האבחונים רוב. ייםתשנ גיל לפני כבר

 . הבגרויות

 :ADD או ADHD וריכוז קשב הפרעות אבחון

 שונים טריגרים שלהפרעה מפני מבדלת בחנהאל רבה חשיבות ישנה אך בעיקרה קלינית היא האבחנה

 ה,שמיע כגון פיסיים קשיים, הסתגלות הפרעות למידה לקויי, הסתגלות הפרעות , שכלית חריגותיניהם ב

 '. וכו ראיה

 בסקאלות דירוג, והילד ההורים על תצפיות .ולילד להורים ראיון :לאבחון כלים מספר ישנם כיום

 רמת של בדיקות, ושמיעה ראיה של בדיקות, ונוירולוגיות גופניות בדיקות ,קוגניטיביים טסטים, התנהגותיות

 .הילד של והדיבור השפה
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 (.Conners) קונרס שאלון

 הוא, והמורה ההורים ידי על שממולא שאלות 10 כולל זה שאלון, קונרס בשאלון משתמשים לרוב בארץ

 רחבה ראיה המאפשר וידידותי קצר השאלון .ופסיכולוגים פסיכיאטרים נוירולוגים ידי עלי גם בשימוש נימצא

 סובייקטיבי הוא זאת אם. ההיפראקטיבי בעניין יותר מתמקדו ספרית הבית וגם הביתית בסביבתו הילד על

 . בקשב ופחות הנבחנת בהתנהגות בעיקר ומתמקד

 יותר רחב פסיכולוגי פרופיל ומאפשר יותר מקיף הוא -(Child Behavior checklist  =CBCL) המורחב הקונרס

 הערכה מאפשר – (Continuous performance test –CPT)  המתמשך התפקוד מבחן. הילד על

 עם להתמודד הילד יכולת את בוחן המתמשך התפקוד מבחן. הקשב מרכיבי  את ומעריך אובייקטיבית

 תוספות -לגירוי התגובה ניתוח על ומבוסס ממוחשב המבחן. זמן לאורך יחסית ומשעממת חדגונית משימה

 להגיב אמור כשהוא מסוים לזמן מחשב מסך מול יושב הילד רכאש מתבצע המבחן'. וכו השמטות שגויות

, הילד שעושה הדיוק ומהירות המידע עיבוד את בודק המבחן.  אחר מגירוי ולהתעלם מסוים אחד לגירוי

 . (6)הגיל באותו ילדים המאפיינות לנורמות השווה באמצעות

 :מבדלת בחנהא

  לכן שונה טיפול שידרשו וריכוז קשב הפרעת של תסמינים המחקות ותסמונות רפואיים מצבים ישנם

 התסמינים של להחמרה להוביל יכול שגוי טיפול. ומקסימלי יעיל לטיפול להגיע כדי מאוד החשוב בחנהאה

 .מתאים טיפול עם מהם להימנע אפשר שהיה חדשים תסמינים ליצר ואף

 בעיות, אפילפסיה, שינה הפרעות, בשמיעה או בראייה ליקויים לשלול יכולה כללית רפואית בדיקה •

 .ועוד הורמונליות או מטבוליות

 הרגילות בכיתות לסבול עלולים קשב הפרעת ללא מחוננים תלמידים - גבוהה אינטלקטואלית יכולת •

 מיוחדים צרכים עם כקבוצה זו לקבוצת להתייחס חשוב. ADHD המחקים רבים סימפטומים ולהראות

 .שגוי באופן פסיכיאטרית הפרעה עם לאבחנם שלא מאוד ולהיזהר

 כגון שונים חרדה ומצבי דיכאון כמו, קשב כהפרעת להראות העשויות פסיכיאטריות תסמונות קיימות •

 .המצב את להחמיר עלול אלו במקרים ריטלין מתן. טראומה שלאחר תסמונת

 .מלחיצים מצבים או/ו משפחתיות בעיות, אישיות מבעיות נובעים אינם הריכוז שקשיי לוודא יש •

 ובכך קשב להפרעת בנוסף גם אלא, לבדם רק לא להתקיים יכולים האלו מהמצבים שרבים לזכור חשוב •

 יש. מדובר מקרה באיזה לברר מאוד חשוב האבחון במהלך. קשב להפרעת נלווית תחלואה של מצב ליצור

 שולל אינו קשב הפרעת המדמה מצב של קיומו שעצם משום, האפשרויות כל את מפורט באופן לבדוק

 . (7)קיומה
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 :טיפול

 הוא לרוב הטיפול. התסמינים בהקלת לסייע עשוי הוא אך וריכוז קשב בעיות מרפא לא  כשלעצמו הטיפול

 .תרופתי טיפול

 ושל דופמין של (Reuptake באנגלית הנקרא" )מחדש לקיחה"ה בעיכוב היא הריטלין פעולת - ריטלין

 ריטלין של ההשפעה. הללו הנוירוטרנסמיטרים שני של גבוהות רמות על ששומר מה, במוח נוירואפינפרין

 ארוך זמן פרק למשך השפעה ובעל מסוכן פחות שריטלין אלא, קוקאין של להשפעה רבה במידה דומה

 השפעה בעלי הם, המוח את המעוררים, ריטלין כמו ממריצים חומרים שדווקא הוא שמעניין מה. יותר

 ומגביר מיקוד לחוסר הנטיות ואת היתר פעילות רמת את מפחית ריטלין. היפראקטיביים ילדים על מרגיעה

 את מפחית הוא אבל יתר פעלתנות מרפא אינו אמנם ריטלין. להתרכז הילדים של היכולת ואת הקשב את

 . (8)ומעלה שש מגיל רק ריטלין לקחת ניתן. ההפרעה של התסמינים

 כמו פועלות אינן שהמערכות מכיוון. מעוררת תרופה -כלומר, הסימולטניים ממשפחת תרופה - קונצרטה

, יותר טוב לתפקוד הללו המרכזים את לעורר פועלת הקונצרטה. ובריכוז בקשב פגיעה של מצב נוצר, שצריך

  (.9)ההתנהגותית והשליטה הריכוז, הקשב ביכולות שיפור נוצר וכך

 והוא, במח הנוראפינפרין בכמות לעליה לגרום האדרל של תפקידו, האמפטמינים ממשפחת תרופה - אדרל

 נוראפינפרין של יותר הגדולה הכמות. הנוירוטרנסמיטר של מחדש הקליטה עיכוב ידי על זאת עושה

 המנגנונים של להפעלה גורמת וכך, העצבית ופעילות בעוררות לעלייה גורמת, במח מסוימים באזורים

 האדרל. בהיפראקטיביות הירידה ואפילו... כך לכתוב מציע אני ואפילו, הריכוז, הקשב יכולת על האחראים

 .בארץ מוכרת ופחות הברית בארצות פופולארית

. 
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 סינית רפואה -וריכוז קשב הפרעות

 וחמשת Zang ה איברי חמשת דרך ביטוי לידי בא הסינית הרפואה מבחינת וריכוז קשב להפרעות היחס

, הסינים את ״הדביקה״ שלאחרונה המערבית בתרבות נפוצה מודרנית במחלה מדובר. Shen ה מרכיבי

 .וריכוז קשב בעיות עם המאובחנים רבים סינים כיום למצוא וניתן

 :אטיולוגיה

 .הלידה במהלך או ההיריון בתהליך שנגרם נזק - גנטיקה

 .הפנימיים באיברים הפוגעים( ולחות חום הם הנפוצים) חיצוני פתוגן פלישת - הפתוגנים ששת

 תופעות מייצרת אשר הדחקה לחילופין או רגשיים למצבים ונשאבים נקלעים אשר אנשים - הרגשות שבעת

 . לוואי

 חיי בעלי מאכלים, משמרים וחומרים משומרים מאכלים, גלוטומט מונוסודיום, מעובד אוכל, מתוק מזון - מזון

 .וליחה חום שמייצרים מאכלים ובכלל, ארוכים מדף

 תתקיים הגוף את מניעים לא כאשר, הצ׳י והנעת בהזרמת חשוב תפקיד גופנית לפעילות - גופני כושר

 .צ׳י והיתקעות חולשה

 תהיה ומכאן שלנו החברתית באינטראקציה פוגעת המסכים מול הממושכת השהייה - וטכנולוגיה מסכים

 .Shen פגיעה

 :המשתנות ההתבגרות תקופות לאורך תסמינים

 : הכבד של דומיננטיות,  12-6 גילאי

 אל לשבת רבות שעות יידרש אשר הצעיר הילד של הסתגלות קשיי נראה( הגן לעומת) היסודי הספר בבית

 להיות, לימודים לימי להתארגן, למבחנים חומרים לשנן, להתרכז, ולקרוא לכתוב, בשקט להיות, לוח מול

 אף ולעיתים, המשכל מנת מול אל בציפיות יעמדו לא הציונים וכן הריכוז יכולת. חפציו על לשמורו  מסודר

 לא והילד מהסביבה ריחוק יגרור הדבר. בסביבתו אשר אחרים ילדים על ביטוי לידי בא התסכול את נראה

 להישמע או בקבוצות להיטמע קושי כללי ובאופן לקטטות להיקלע נטייה עם, הספר בית לחוקי יישמע

 החברתית הדחיה בשל נמוכה עצמי ודימוי תסכול בעיית הילד אצל ייצר הדבר. מקובלות חברתיות לנורמות

 נטייה תהיה יותר מאוחרים בשלבים. ומוריו הוריו עם ביחסיו קושי גם נראה בהמשך. הנמוכים והציונים

 .ובאלכוהול בסמים לשימוש

 : הלב של דומיננטיות, 18-12 גילאי

 נראה אנו. התיכון אל גם אלו בעיות עמם יגררו הלב למרידיאן המשויכות בתופעות המאובחנים הילדים רוב

 והישגים, פנימי שקט אי, ולמידה התארגנות: הספר בית למערכת הסתגלות קשיי עם מנוחה חסרי נערים
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 ידיים, לאש חיבה, הקלה העבריינות הגבולות על וישתפשפו בצרות שיסתבכו הנערים גם אלו. נמוכים

 .ועישון בשתייה והתנסויות פרועה נהיגה, דביקות

 :Shenה מרכיבי לחמשת המחלה תופעות את נחלק אנו

Shen מאפיין איבר 

Zhi רצון וכוח התפתחות כליות. 

Yi ושינון למידה, מחשבה יכולת טחול. 

Po וארגון סדר ,רגשות ריאות. 

Hun הסביבה עם ותקשורת תנועה כבד. 

Shen (.11) ומודעות קוגניציה לב 

 תופעת להיות עלולה והיא הבעיה מקור להיות עלולה היפראקטיביות, הסינית ברפואה סימפטום כל מוכ

 .אחר ממקור שנגרמת לוואי

 :הבאות מהסיבות לנבוע יכולה הסינית הרפואה פי על קשב הפרעת

  י´צ וחסר קור

, מקור רתיעה עם, חולניים אנשים שונפג פה, להיפראקטיביות עצמה תמיר הקשב שבעיית סכנה אין כאן

 (.רבים למאכלים ורגישות לשלשולים נטייה) קרה עיכול מערכת

 .ושיאצו מוקסה, ומחזקת מחממת תזונה: טיפול אסטרטגית

 .מוקסה, St36, LI10, CV6: נקודות

  דם חסר

 חסר עם לאלו. אלו אנשים אצל מפתיעות היפראקטיביות התפרצויות ייתכנו אך נפוצה פחות תופעה זוהי

 בעלי, להיעלב נטייה עם, רזים, חיוורים אנשים יהיו אלו. התפתחותי עיכוב או תקין לא שלד נראה ג׳ינגה

 .לעצירות נטייה או בעור ויובש לחרדות נטייה

 .מרפא צמחי, שיאצו, דם מחזקת תזונה: טיפול אסטרטגית

 .CV4, Kid6, Ht1/3/7, UB15, Pc6, SP6: נקודות
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 ליחה

 של התחממות שיוצרת סטגנציה יוצר הליחה עודף. וריכוז קשב להפרעות ביותר השכיחה הסיבה זוהי

 חלימה, ארגון ביכולת ביטוי לידי יבוא הקושי. בהיפראקטיביות ביטוי לידי יבוא והדבר צמיגית שנהיית הליחה

, אדמומיות או זיעה של חמה ותמונה משקל עודף בעלי נעימים אנשים נראה אנו. להתרכז קושי, בהקיץ

 בין תיאום ביכולת קושי, מחשבתית איטיות וכן למתוקים נטייה, דביקה צואה, לליחה שקשורים נשימה קשיי

 . איטית ומחשבה לאיברים החושים

 .מרפא וצמחי מוסדרת גופנית פעילות, י´הצ להנעת שיאצו, מייבשת תזונה: טיפול אסטרטגית

 St40/44, SP6: נקודות

 :גורמים ממספר לנבוע יכולה הסינית הרפואה פי על בילדים היפראקטיביות

  פנימי חום

 החום. בכבד או בדם לחום יגרום הדבר בכימיקלים עשירים לחילופין או משומרים במאכלים עשירה תזונה

 כמו. עור ובעיות פריחות, לעצירות נטייה עם, ומזיעים אדומים ילדים נראה אנו. ביין ופוגע היאנג את מעלה

 . Shen - ב הפרעה רקע על שינה הפרעות או זעם להתקפי לגרום שעלולה חום של עליה כן

 .דיקור או מקררים צמחים, וטווינה שיאצו, ומקררים טריים מאכלים אכילת - תזונתית: טיפול אסטרטגית

 LI11, Lu5: נקודות

 ולחות חום

. האחרים מהסימפטומים יותר לבעייתית נחשבת ומכאן, טיפול ימערכ מספר של שילוב דורשת חמה ליחה

 .מרפא צמחי בטיפול לשלב ויש התחממה שנתקעה הליחה. ביותר לנפוצה שנחשבת אף על

 LI11, St40/44, SP6/9,UB40: נקודות

  רוח

 של ובשילוב שנפתחה סטגנציה היא שכיחה דוגמא, וליחה חום או חום רקע על תגיע רוח של התפרצות

 תיקים, התפרצויות של צפויה בלתי מצב תמונת נראה פה.  רוח של עלייה תהיה דם חסר או יין חסר

 מהירה התלקחות, חפצים על לתופף או איברים להזיז בלי בשקט לשבת שמתקשים אנשים, שונים באיברים

 איברים להיפגע עלולים ומוקדם נכון טיפול ללא. מוקדמת חשיבה ללא דברים לעשות נטייה, הרוח מצב של

 .הכבד או הכליות כמו יינים

 . עצמה הרוח בדיכוי ולא לרוח בסיבה נטפל: טיפול אסטרטגית

 LI4 (12.): נקודות
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 וריכוז קשב בהפרעת הטיפול

 הגוף של התנועתיות דרך. מרוכזים ולא חולמניים, ומרחפים מנטאלית ןהו פיסית הן איטיים יהיו אלו ילדים

 של ותנועה תהליכים ונעודד נניע. ״להניע״ לגוף ונעזור האיברים אל בגוף דם נזרים אנו השיאצו במגע

 .בגוף חומרים

 והיפראקטיביות וריכוז קשב בהפרעת הטיפול

 זאת ומשדרות נרגעות העצבים מערכות. הגוף אל מעביר שהמוח והאותות החושים את ונייצב נרגיע פה

 .עצמו ועם הסביבה עם יותר טוב ולתקשר להירגע לגוף שעוזר מה, דרכו ולגוף למוח

 .(13)בהרגעה נעסוק ובשני וחיזוק בהנעה נעסוק שבראשון היא האבחנות שתי בין המרכזי השוני מקור
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 טיפולים והסקת מסקנות ,אבחנות

 

 (17המטופלת של מאיה )

 רקע:

 לשבוע טיפול של מסגרת על להקפיד השתדלנו, קשב מהפרעת שסובלת 17 בת בנערה לטפל החלטתי

 מטופלת הנערה, בנוסף. 2016 מאי סוף עד מרץ בתחילת התחילו הטיפולים(, פסח חופשת הייתה באמצע)

 האבחון לידי והגיע, בעבר ממנה שסבלה דיכאון בעיית עם לה שמסייעים כדורים לה שנותן הומאופת אצל

 . גילה לבני ביחס( ותפיסתית מחשבתית) איטיות איזושהי על בעיקר שמצביע שלה וריכוז קשב

 תשאול

 בעל שנים בחמש ממנה שגדול אחיה גם, וריכוז קשב מבעיות סובלת, 60/1.60, תיכון תלמידת, 17 בת

 .כשנתיים לפני ממנו שסבלה דיכאון בעקבות הומאופטיים כדורים לוקחת (.אחר באופן) קשב הפרעות

 ביום מסוימות שעות - שמרחפת שעות יש, כשלחוצה במיוחד, להתרכז מצליחה לא :עיקרית תלונה

 זה שעוזר מה, שלפני בימים יותר חזק, המחזור במהלך בעיקר קורה, ח׳ בכיתה התחיל .בהקיץ שחולמת

 או אותה משעמם מולה שנמצא כשמי מחמיר, פעמים הרבה פעולה אותה על וחוזרת במשהו כשמשחקת

 דף, הקראה(, באנגלית) מילונית/במחשבון שימוש, זמן תוספת - הקלות הספר בבית קיבלה .כשעייפה

 שמפריעה זה שקורה מה - הצהריים בשעות בעיקר תוקף. כתיב משגיאות התעלמות, מורחב נוסחאות

 .שישנה או מהשיעורים אותה ומוציאים

 .יציאה לאחר מוקל, אחת בחתיכה יוצא, מאמץ אין, הספר בית ואחרי בבוקר, ביום 2 או 1 יציאה :עיכול

 .תפוח שאוכלת אחרי - גיהוקים, בעיקר קטניות שאוכלת אחרי, מפריע לפעמים, גזים

 בקיץ הלחות עם קושי , הכושר עם משתפר, לכושר זה את מייחסת, בריצה אוויר להכניס קושי :נשימה

, בבקרים גם ליחה מרגישה, חטיפים, שוקולד - מסוימים מאכלים אחרי ליחה בעיות(. הים חוף על גרה)

 אקנה ,השחי בבית גם בידיים גם, מזיעה תמיד - השחי בבית הזעה .חלב מוצרי שאוכלת אחרי ליחה .יורקת

 .ציפורניים אוכלת. בגב

, הבטן של החזקה ומחוסר, טובה לא מישיבה מוחמר, משפרת מנוחה, תחתון בגב כאבים :שלד-שריר 

 עצמה את מחזיקה שלא לכך זה את מייחסת, דקירות של תחושה - עליון גב עורף, לעיתים נרדמות הרגליים

 .נכון

 מלווה בלחץ, מתגבר במאמץ, בלחץ עולה רוח של תחושה, ובלחץ גופני במאמץ ראש כאבי :ראש

 בצדדים המצח וכשבלחץ, ולמעלה מאחורה - במאמץ ראש כאב, נדירות לעיתים במאמץ, בסחרחורת

 .שנופלת מרגישה לפעמים - משקל שיווי בעיות, העיניים ומאחורי
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 .מעשבים תה, בחורף בממוצע מים ליטר 3 שותה - צימאון :ומין הפרשה

 סובלת הווסת בזמן. סדיר המחזור, ימים 5-6 הווסת משך. בווסת עכשיו, 13 בגיל ראשון מחזור :גניקולוגיה

, נעלבת - הווסת לפני. רגשנות, בכי, בערב תחתון גב כאבי, ומעצורים מסננים פחות, עצבנות, ריכוז מחוסר

 5 2-ה ביום, תחבושות 3 1-ה ביום. קיצונית עצבנות - משהו לשבור שצריכה מרגישה, רוגע חוסר, בוכה

 .מין יחסי קיימה לא עוד. קרישים, בורדו בצבע דם, תחבושות

 השינה לאחרונה, פעמיים או פעם פיפי לעשות מתעוררת, בבוקר 6-7 עד 21:00 משעה ישנה :שינה

 להירדם שעה לה לוקח, במחשבות מוטרדת. להירדם שעה לה לוקח בשבועיים פעם, טובה לא לעיתים

 .הלילה באמצע ומתעוררת במיטה

 בבית. שלוקחת ההומאופתיים לכדורים זה את מייחסת - שמחה בעיקרון, הפכפך רוח מצב :רוח ומצב אופי

 לקחת שהתחילה מאז ירד בכי, הזמן כל נעלבת, הרבה בפנים שומרת. בלימודיםאשר מ עייפה יותר

 תמיד, לשבת מסוגלת לא, מוותרת לא אבל - מהר מתוסכלת, המחזור סביב ההורים על צועקת, כדורים

 רגישות, ממנו שסבלה דיכאון בשל כדורים שלוקחת שנתיים כבר, מאוד ביקורתית. דברים לעשות צריכה

 ״כשקר רעד, בעצמה בטוחה לא - החלטיות חוסר, מאסוציאציות בדברים נזכרת - זיכרון בעיות, יתר

 .מבפנים״

, ושקיעה זריחה, אביב, חום אוהבת .'וקוטג שוקולד אוהבת, ממתיקה לא, ממליחה לא :ונטיות הרגלים

 .חמוץ, כחול

 .ורטוב לבן דק חיפוי, הלשון כל על מפוזרות נקודות, סגול סאב, חיוורת לשון :לשון

 :סינית אבחנה

 .חסר, פנימי, תחתון גוף בפלג וקור עליון גוף בפלג חום - וקור חום  -עקרונות 8 

 .כליות, לב, טחול, כבד - איברים

 . ודם צ׳י, לחות- חומרים

 של ולחות קור, הכבד דם חסר, הלב של דם חסר, הכבד צ׳י של סטגנציה, הכליות של צ׳י חסר :סינדרומים

 . הטחול

, חסר במצבי לטיפול שטוב, ״ממלא״ קיו טיפול . -Chong, Dai Mai, Ht, Livב טיפול אסטרטגיה טיפולית : 

 טיפול מלא אהבה. – טיפול בטן, התחתון וגם העליון גם - בגב שהצטברפיזור עודף  תזונתיות הנחיות

 :תזונתיות המלצות

 .17:00 בשעה קלה ארוחה להוסיף - הארוחות בין קטנים יותר רווחים .1

 .וסוכרים משמרים חומרים ובלי מחמם, כדייסה סולת/קוואקר לאכול מעובדים בוקר דגני במקום .2
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 .מוקפצים ירקות/תבשיל/דייסה - ביום חמות ארוחות 2 על להקפיד .3

 .(היום באמצע הירקות עם) בטחינה להפחית .4

 .קארי, פלפל, ג׳ינג׳ר, צ׳ילי, קינמון, כורכום: מחממים תבלינים .5

 .ג׳ינג׳ר עם טרי תה לשתות .6

, אזוקי שעועית, ירוקה שעועית, דלעת, מאש. ירוקים עלים, דובדבן, סלק עלי, סלק לתפריט להוסיף .7

 . שועל שיבולת, בטטה, אורז, כמון, בשר, דגים

 .רגשי טיפול .8

 (.ריקוד, ריצה כמו) לחות מניעת גופנית פעילות .9

 :הטיפולים תיאור

 .Dai Mai, דק מעי/לב, קיבה/טחול - מחזק טיפול, לב - בטן אבחנת  1/3 - 1 טיפול

 .Ht, Dai Mai, בטן, תחתון גב, ישבן, 6/3 - 2 טיפול

 .SP/St, Dai Mai, ראש, צוואר, פנים, Ht, חזה. 8/3 - 3 טיפול

 .Chong, רוח כוסות, צד, עליון גב, שכמות 13/3 - 4 טיפול

 .קיבה, בלאדר, ריאות - מתיחות,  השינה נק׳, פנים+  ראש+  צוואר,  כבד- בטן טיפול  20/3 - 5 טיפול

 .רגליים כפות, ישבן, תחתון גב, Ht3/7, Liv3/8 27/3 - 6 טיפול

 .תחתון גב, שכמות, כתפיים, צוואר, ראש, Liv 3/4 - 7 טיפול

 .כתפיים, ראש, צוואר, ישבן, עליון גב טווינה, צד טיפול 9/5 - 8 טיפול

 .עליון גב, בטן, ישבן, תחתון גב 17/5 - 9 טיפול

 .ראש, צוואר, רגליים כפות, עליון גב, תחתון גב 22/5 - 10 טיפול
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  (17) קשב הפרעת טיפול סיכום

 

 :ואבחנה רקע

 לשבוע טיפול של מסגרת על להקפיד השתדלנו, קשב מהפרעת שסובלת 17 בת בנערה לטפל החלטתי

 .2016 מאי סוף עד מרץ בתחילת התחילו הטיפולים(, פסח חופשת הייתה באמצע)

 :עיקרית תלונה

 תמיד .בהקיץ שחולמת ביום מסוימות שעות - שמרחפת שעות יש, כשלחוצה במיוחד, להתרכז מצליחה לא

 כאבי, ציפורניים אוכלת, עליון וגם תחתון גם - בגב כאבים, בגב אקנה, השחי בבית גם בידיים גם, מזיעה

, הוסת קבלת לפני רגשנות, בחורף גם - צימאון, העיניים ומאחורי ברקות לחץ ומצבי גופני במאמץ ראש

, במחשבות טרודה - להירדם מתקשה, בלילה מקור או לשירותים הלילה באמצע מתעוררת, סתובו קרישים

 כדורים ולוקחת מדיכאון בעבר סבלה. החלטיות חוסר, יתר רגישות, הרבה בוכה, נעלבת, בפנים שומרת

 גבול על חלשה נראית - חסר במצב בנערה שמדובר לראות ניתן מהתבוננות. לה שעוזרים הומאופטיים

 .ועדינה רגישה ומאוד האנמית

 דם חסר,  הכבד צ׳י של סטגנציה, הכליות של צ׳י חסר ,לחות ,דם חסר, צ׳י חסר, פנימיים וקור חום :אבחנה

 הטחול. של ולחות קור, הכבד דם חסר, הלב של

 :הטיפולים תיאור

 . Chong, Dai Mai ,Ht, Liv -ב טיפול היו הכללים הטיפול יוקו

 את פיזרנו(, מילאה לא שאותן) תזונתיות הנחיות לה נתתי .חסר במצבי לטיפול שטוב, ״ממלא״ קיו טיפול

 .אהבה שמאוד טיפול - בבטן טיפלנו, התחתון וגם העליון גם - בגב שהצטבר העודף

 : לסיכום

 שיפור ניכר לא אבל( מחזור כאבי, מרגיע, גב כאבי) בגוף נוחות וחוסר בכאבים תומך הטיפול כי ניכר

 חסר הוא פה לדעתי המקור וכי, התזונתיות ההנחיות אחרי עקבה ולא מאחר לדעתי. והריכוז הקשב בבעיות

 .בו בטיפול מרכזי פחות כלי הוא ששיאצו הדם
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 : (25המטופלת של שמעון )

 רקע:

 בעיות כמה עד ידעתי. שלה ריכוזהו קשבה בעיית ועם אתה קודמת הכרות מתוך נעשה המטופלת בחירת

 בעיות לה יש: עוגן לה חסר בחייה זו בתקופה. ללמוד משהתחילה כעת בעיקר לה מפריעות והריכוז הקשב

 וקיימות חדשים לימודים התחילה, האישיים התחומים להתפתח רוצה היא, להתפטר חשבה ואף בעבודה

 שקטה נעימה מאוד הייתה האווירה, בדירה אצלה התקיימו הטיפולים .םהא עם רבות רגשיות בעיות

 .מוגנת מאוד והרגישה מאחר טוב הכי היה זה ומבחינתה

 :תשאול

 קשב מבעיות סובלת .וקנביס סיגריות מעשנת. רווקה. קילו 54.  מטר 1.63. ומלצרית סטודנטית 25 בת

 שהקונצרטה לדיכאון כטיפול) SSRI קונצרטה בעבר לקחה,  16 מגיל מאובחנת והיפראקטיביות ריכוז

 (.השינה בעיות בגלל) סינפוניה(, גרמה

 שהצריך 16 בגיל רק אובחנה אך 6 מגיל בערך לדבריה. והיפראקטיביות ריכוז קשב בעיות :עיקרית תלונה

 בפעולה להיות חייבת היא להתרכז כדי. להתרכז צריכה כשהייתה הלימודים תדירות לפי צרכה. רטלין

. בריכוז התאמצות אחרי מטיבה שינה. שהוא כל חפץ/  הידיים עם משחק/  תנועות או מוזיקה כמו נוספת

 .אסוציאטיבי מאוד טיפוס היא. ההתרכזות של העייפות את מונעת הייתה שוקולד של מוגברת צריכה

 לה כשאין אסוציאציות לזה לתת שלה לאפשרות הנלמד, בחומר הנאמר בין קשר כשאין, ניתוק -מחמיר

 .אליה מתייחס לא המרצה או, בנושא יותר אותה שיעניינו שהן כל נתונים לדמיין או לצייר אפשרות

, משתנה מבנה. מאמץ ללא. ערב /בצהריים בד"כ. משלשלת מחזור בזמן, ביום יציאות 3-1 :עיכול מערכת

 לאחר הקלה מרגישה. לעצירות לגרום יכול עשיה וחוסר לחץ, מתפזרת הצואה התרגשות או דאגה בזמן

 של מרובה אכילה לאחר אפטות. ערב לקראת צרבת. לחם כשאוכלת בחילות ישנם. בריא תאבון .יציאה

 לה ותגורמ קטניות. ממה יודעת לא יטניתב נפיחות קיימת, ליציאות לה עוזר העישון. ושוקולד פיצוחים

 אוכלת אם. בבחילות שמלווה בפה מר טעם ישנו אוכלת שלא בימים. בפה לחמיצות גורם לחם הרבה. לגזים

.בלילה התיאבון לה ניפתח לרוב, בבוקר רעב עם מתעוררת בלילה  

 נשימה. להוצאה קשה רועשת, ערב לקראת ליחה בעיות ןישנ. כרונית נזלת ללא נשימה קוצר ללא :נשימה

 (.מעגלית נשימה עם מוזיקה של סאשן)= ריברסינג עושה. למודעות הנשימה את מביאה לא אם שטחית

 .קלה חניכיים נסיגת קיימת, באזור חום ומרגישה החניכיים את מרגישה השינה לפני כואבות חניכיים: ראש

 .ליחה עם חום בצבע רוק, מספיק שותה שלא מרגישה יבש פה. ארוך שיעור לאחר משקל שיווי מעבדת

 .ישבר שלא כדי וסירוק בחפיפות מצמצמת נושר יבש שער. בערב 5-6 בסביבות טיניטוס
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 בילדות דלקות. מתוק חריף בריח לבנות וגינליות הפרשות. צהוב שתן, שותה ולא צמאה לא :ומין הפרשה

 ומשפילה עליה יורדת תמידש האמא עם עניין יש) אמה בקרבת הרבה שהייתה בזמנים בעיקר השתן בדרכי

 (.אותה

 המחזור משך( חומה הפרשה של ימים 4 בנוסף) ימים 2-3 ווסת משך. 12 ראשון מחזור גיל : גניקולוגיה

 הווסת בזמן. הנרתיק מן ריחניות לבנות הפרשות. חודשיים לפני אחרונה גניקולוגית בדיקה. סדיר לא

 נפיחות קיימת, קרישים ללא בוהק אדום הופך ואז בהתחלה חומות הפרשות .בתוכה מת שמשהו מרגישה

 גלולות לקחת הפסיקה יםחודש 5 לפני. ומכילה אימהית מרגישה הווסת בטרום, נעימות וחוסר טניתיב

 בגלל 15 מגיל תנשניו חוזרת פטריה קיימת. ופדים בטמפונים להשתמש הפסיקה .מאיזון יצא המחזורו

 .חוזרת הפטרייה עדיין איתם הפסיקה, ותחתוניות תחבושות

 עד ישנה בלילה 3 - 2ב למיטה מאוחר נכנסת. להירדם זמן לוקח, רציפה שינה, שעות+ 8 ישנה :שינה

 מתעוררת. צלול לחלום לפעמים מגיע, משתנים חלומות. בשינה יתר ותנועתיות שקט חוסר. הצהריים

 .עייפה

 נוטה. בו שנמצאת מקום בכל אופטימית להיות משתדלת. לדבריהטוב  – כללי רוח מצב :רוח ומצב אופי

 מנוחה חסרת. אותה משרת זה אם רגשות מחצינה לפעמים. פרפקציוניסטי טיפוס היא כי הרבה לכעוס

 . ארוך לימודים יום אחרי להתעלף יכולה .רוח מצברי שינוי. מאוד אינסטינקטיבית

 נראית פיזית. עוגן חסרת בחיים עצמה את מחפשת מעורערת מעט נראית צעירה בחורה :המטופלת תיאור

 . מעט עגלגלה. אקס אר טי עושה מסיבית עץ טיפוס מאוד בריאה

. רטובה נראית. LJב מקולפת,  MJב יותר ודק LJב עבה חפוי, LJב גדולות פפילות אחיד מבנה, חיוורת: לשון

 .Ht ועד  -Luהמ שנימשך חריץ

 חום ,עודף ,פנימי :עקרונות 8

 .ולב ריאות יין חסר. ואמצעי תחתון במחמם ולחות חום :לשון

 .הכליות צי חולשת. הטחול יאנג חולשת. הכבד במרידיאן רגישות. הלב ומעטפת בלב רגישות :בטן

 .ושן לחות, ליחה, דם, צי :חומרים

  ריאות, כליות , טחול , מעט' הלב, לב :איברים

 כבד :מרידיאן

 לילבכ י'צ חולשת ,בעודף הכבד מרידיאן ,טחול יאנג חולשתואמצע  תחתון במחמם ולחות חום :אטיולוגיה

 . בלב חום
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  הכבד החלקת,  הטחול יאנג חיזוק ,ואמצעי תחתון ממחמם הלחות הוצאת /הנעת :טיפולית אסטרטגיה

        . הלב חום הורדת , הכליות צי חיזוק

 פירוט הטיפולים : 

 איטית עבודה כלל שני חצי. רוטציות והרבה הכבד על עבודה פיזור עבודת ראשון חצי כלל הטיפול  17.3.16

 . וטחול כליות הלב מרידיאני על

 איטית עבודה כלל שני חצי. רוטציות והרבה הכבד על עבודה פיזור עבודת ראשון חצי כלל הטיפול  22.3.16

 .וטחול כליות הלב מרידיאני על

 .וריאות טחול כליות הלב מרידיאני של הזנה עבודת  31.3.16

 .וריאות טחול כליות הלב מרידיאני של הזנה עבודת   7.4.16
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 (25סיכום הפרעת קשב וריכוז )

 : ואבחנה המטופלת רקע תקציר

 התחתון במחמם לחות של תמונה עם בנוסף. והיפראקטיביות ריכוז קשב בעיות עם הגיע המטופלת

 . בלב וחום כליות חולשת הכבד במרידיאן עודף טחול חולשת והאמצעי

 :הטיפול מהלך

, מהלב החום הוצאת, הכבד מרידיאן של העודף, הלחות של והנעה פיזור של עבודה בעיקר כללו הטיפולים 

 תזונה נכונה שינה של הדרכה גם כלל הטיפול. וריאות כליות טחול בחוסר שנמצאים איברים של וחיזוק

 .קבוע באופן בספורט לעסוק החלה, תנועה גם כן וכמו האברים את לחזק שיכולה נכונה

 : סיכום

 .ויותר יותר עצמה לגבי ומבינה לעצמה מתחברת היא המטופלת לדברי לטיפול מטיפול

. היום במהלך מפוקסת יותר להיות זאת ועם שלה על לעמוד ויודעת יותר עצמה את להעריך מתחילה היא

 עבודה למקום נכנסה בספורט וגם בשינה גם בתזונה גם תמקדתמ ,שלה החיים על אחריות לקחת החלה

 להתפתח מתחילה שהיא ומרגישה שלה בתחום קסולע התחילה בנוסף, שלה הצרכים על ועונה לה שנעים

 .לאט לאט בו
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 ( :26המטופל של ענת )

 עובדת בבר יין , מתלבט לגבי לימודים.,  רווק.  ק"ג 66 משקל  1.85 גובה 25 בן

 . מידע אין אז,  מאומץ הוא :משפחתית היסטוריה

 מעבר לעונות אלרגיות. 12 עד 5 מגיל ואלרגיות( אוויר בהכנסת נשימה קוצר) אסטמה : שלו היסטוריה

 7 בגיל. לחלוטין כמעט נפתרו והבעיות באייפק בעבר טופל.  ח"לבע וגם(  ועוד קפה, חלב) שונים ומזונות

 .והחלים חמורים נזקים בלי בנס יצא הוא(. הראש על לו נפלה ספריה) שלו הגולגולת את שבר

 בתקופות. ולהתרכז ללמוד צריך הוא בהם בימים בעיקר -  פוקלין  – רטלין של מסוים סוג לוקח : תרופות

 ריח(  יותר צמא) מייבש, עולה גוף חום:  הכדור של לוואי תופעות. בשבוע פעמים 5 -ל להגיע יכול עמוסות

 ומפקס אנרגיה לו נותן שהכדור מעיד הוא מאידך. הזעות, תיאבון וחוסר שלשולים, השחי מבית טוב לא

 . שלו הצורך על לגמרי שעונה מה – אותו

 ריכוז ,קשב הפרעת, (22 גילב)  ADHD ב פסיכיאטר י"ע שנים 3 כ לפני אובחן : עיקרית תלונה 

 וכמו להתרכז קושי לו והיה אוניברסיטאיים לימודים ללמוד שניסה כיוון להיבחן הגיע מראש. והיפראקטיביות

 היפראקטיביות וגם ריכוז חוסר גם – משולבת שלו ההפרעה. ותזזיתי בכיתה מפריע שהוא לב שם כן

 לטבע ספר בבית היה הוא בילדות. ומעולם מאז הזה במצב עצמו את זוכר שהוא עצמו על מעיד. ועצבנות

( אומנויות) לתיכון שהגיע עד בבעיות ניתקל שלא ככה להתרוצץהיה  לויכ והוא חופשית הייתה המסגרת שבו

 בציונים ובעיות המערכת מול בבעיות ניתקל הוא עדיין חופשית יחסית גם הייתה שם שהמסגרת אף ועל

 שחוסר מעיד הוא. הבחינות את ולעבור להתרכז הצליח מאמצים כשעשה ולכן חכם בחור הוא. ובבגרויות

 הוא אחרת. להתמקד לו עוזרת'( וכו לימודים או עבודה) מסגרת – וההפך שלו הבעיה את מחמיר במסגרת

. עצמו עם משהו לעשות ואנרגיה כיוון לו שיהיה כדי בבוקר כדור לוקח לפעמים. לדיכאון ונכנס, כיוון מאבד

 טיפולים לו נרשמו לא. נעימות לא לוואי תופעות לו יש אך, לו שעוזר בכדור משתמש הוא שאובחן מאז

 . בפסיכולוג נעזר בו תקופתי מקרה מלבד נוספים

 סקירת מערכות : 

 וחוסר מידיים שלשולים חווה כדור לקיחת בזמן.  אחרות תופעות אין.  ביום פעמים 3 יציאות תדירות:  עיכול

 . תיאבון

, מעבר עונות) אלרגיות בזמן שקופה נזלת(. קבוע בסיס על לא) לעיתים – בסטרס נשימה קוצר:  נשימה

 פריחה של תופעה גם להיות יכולה( . ח"בע) המגע בסוף ונגמרת במגע מופיעה האלרגיה.( חיים בעלי

 . היד על אדומה

 באזור נוחות אי מרגיש שהוא למרות האחרון מהזמן האבחון T3-4  בחוליה דיסק בלט לו יש: שלד – שריר

 ולעיתים באזור לחץ מרגיש. מלצר בתור קשה ונפשית פיזית מעבודה כתוצאה שזה מעיד. שנים 2-3 כבר

 של מהלחץ כתוצאה לפעמים.  לו מציק זה - הזמן כל האזור את מרגיש .חד כאב מאמץ או העמידה
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(. מהמלצרות גם) לעיתים לו כואב היד של שמאל מפרק . וחזה הריאות על לחץ יש גם התפוסים השרירים

 . שלו הברכיים את מרגיש לפעמים

 . רק לא אך התרופה עם בעיקר  -בעיניים יובש יש. לעיתים טינטון, רחוק לטווח ראיה משקפי מרכיב: ראש

 . מיוחדות תלונות אין: ומין הפרשה

 עדיין מוקדם לקום צריך הוא אם גם.  10:00-11:00 ב קם. בלילה 2:00-3:00 ב קבוע לישון הולך:  שינה

 . בשינה יתר ותנועתיות. לקום קושי יש. ורצוף טוב ישן. מאוחר לישון ילך

 חוסר על מעיד.  אפאטיות/  אדישות חווה. קל דיכאון.   דכדוך מרגיש האחרונה שנה בחצי: רוח ומצב אופי

 חוסר חווה, יותר רגיש הוא לאחרונה:  מאפיינים עוד. ל"כנ וריכוז קשב.  האחרונה שנה בחצי כללי אנרגיה

 . ומתח  החלטיות

 בשעה יום כל בערך קבוע בירה ליר בערב שותה. אביב מעדיף.  האחרונות שנים 3ב, מחום נמנע:  הרגלים

 13:00 בסביבות אוכל, בוקר ארוחת אוכל לא.  ביום קפה 2-3 שותה. מלוחים חטיפים אוהב.  22:00-23:00

. תיאבון המון לו אין בגדול.  טוסט – קטן משהו בערב אוכל לפעמים. ופחמימה חלבון – צהריים ארוחת

 . לזה חזור ורוצה בכלל עושה לא ועכשיו ספורט הרבה עשה בעבר

 ומעט קשורה הלשון.. לשון לטיפ עד חוצה  SP-St מה חריץ,  בורדו -אדום,  נפיחות מעט, שים"סמנ : לשון

 דילצ פפילות. הלשון באחורי גדולות לותפיופ התחתון המחמם באזור קטן שקע.  פנים כלפי מתגלגלת

 . התחתון ובמחמם בטיפ מקולפת הלשון .Liv/GB  ב הלשון

 חסר. )והעמוקה האמצעית ברמה טוב הכי מורגש כי אם. והעמדות הרמות בכל מורגש, תילי מעט:  דופק

 (. י'צ

 . האמצעי והגב  T5 באזור מאוד תפוס: מגע אבחנת

 עקרונות: 8

 . חום, ועודף חסר, פנימי

  .ליחה/לחות : חומרים 

 .כבד, טחול וריאות : איברים

 . שלפוחית השתן : מרידאנים

 . חולשת צ'י ולחות בטחול, סטגנצית צ'י בכבד, חסר צ'י בריאות : סינדרומים

 . הלב והרגעת. הריאות מרידאן חיזוק, לבלב הטחול וחיזוק הכבד הנעת : טיפולית אסטרטגיה

  ,   ,t 3,7,8Hc 6 Pt36,40,   , S3,4,6   SP10,  ,   Iu 9, 2, LLLiv 2,3,,5 ,8 : ספציפיות נקודות
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Kid 3,1, 7 

  GV. באזור הרגישות בשל טוינה במקום האמצעי הגב על רוח כוסות : בכלים ושימוש מיוחדים מרדיאנים

 (.  ועצבנות למתח)  Yang Qiao( להתמכרויות, לעייפות, לדיכאון)  Yin Wei,   הגב לכאבי

 או – בלילה לשתות ולהפסיק מוקדם יותר לישון, ספורט לעשות להתחיל :כללית להתנהלות המלצות

 המלצות תזונה.. שתיה כמות להפחית לפחות

 :  טיפולים מעקב

  תשאול  -  24.3.16 .1

 תצק, ליםהרג על( , הבלט באזור בזהירות) העליון  UBה על עברנו. ראשון טיפול – 29.3.16 .2

 Liv, הכבד מרידיאן על עברתי פוסטריורי מנח.  Htה של בחלק הידיים ועל, שכמות, העליון הגב על, רוטציות

 . וראש בצוואר וסיום החזה בית על מעבר קצת,  Lu הידיים על,  3

 במצב גדול שינוי שיש נראה לא אבל שעברה מפעם ותפוס מתוח פחות קצת,  היום הגיע -  5.4.16 .3

 סיבובי.  ורגליים עליון גב,  UBה גבי על התחלתי. יותר מוקדם לישון שלי ההמלצה אחרי עקב לא.  שלו

 עם גוואשה דקות 10 כ ולאחר,  UB 21-22 סביב האמצעי בגב חIר כוסות 2 נתתי,  המשכתי.  קרסוליים

  Liv 3 , SP 6. והטחול, הכבד מרידיאן על מעבר אנטריורי,  כן אחרי. שכמות מעט.  UBה לאורכי והכוסות שמן

 על עברתי(.  הגס המעי וגם קיבה והטחול הכבד באזור רגישה יחסית בטן, מתוח די היה הוא) בטן טיפול, 

 גם,  טוב יותר עבד זה. מיטה ולא מזרון על הפעם טיפלתי. החזה לבית בנשימות סיימנו.   Lu , Lu 9 הידיים

 הוא .מקום יותר היה וככה גדול הוא כי וגם לו שחסרה קרקע תחושת יותר קיבל המטופל שלי בתחושה כי

 בין נשנושים בלי, וערב צהריים, פרי 10 ארוחת. קלה ארוחה אחרי לספורט 8 ב לקום -חדש יום סדר קיבל

 . בלילה ואוכל שתיה ובלי. לבין

 אז מאוחר וחוזר בערבים עובד שהוא מסתבר עכשיו אבל,  לו שנתתי יום בסדר להתמיד הצליח לא .4

 להתרכז כדי הכדור את חודש כבר לוקח. השתייה את שהוריד אמר הוא. הזו מהבחינה ברירה לו אין

 לכדור. אותו מוריד מאוד זה להפסיק מנסה וכשהוא לרעה עליו משפיע הכדור. במתמטיקה הבחינה לקראת

 אדום של וכתמים לבן חיפוי עם, מוזר קצת לי נראית הייתה היא – לשון בדקתי. ממריץ סם של  השפעה יש

. חלש מאוד היה  LI וה בטן בדקתי. אצלו שקיימת והלחות הכדור של ההשפעה שזה להיות יכול – עליה

 מילאתי בבטן.   SP 3,6, Liv 3 , GB 41 – ברגליים וכבד טחול זה אחרי.   Lu ה על וגם בידיים עליו עברתי

 וקצת החזה בבית  פאלמינג  עם סיימתי. חלש מרגיש הכבד. בבטן הכבד אזור על שניה יד  Liv 8 את קצת

 לי הרגיש. חווה שהוא מה על, שלו החיים על מהדברים חלק – דיבר המטופל הטיפול כל. וצוואר ראש

 את העלה בעצמו והוא, לספורט לחזור להתחיל – שלי ההמלצות. לעצור ולא זה עם לזרום שצריך

 למצוא צריך שהוא הנקודה עלתה, כן כמו. והריכוז הקשב בבעיות לטפל כדי שלו למטפל ללכת האפשרות
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 בסדר זה בגיל בהתחשב. ולהילחם להתמיד הכוחות לו שיהיה בשביל לו שיתאים עבודה - לימודים תחום

 .מחפש עוד שהוא

 שעשה למדקר הלך לפני יום. טוב לו עושה וזה יותר באופנים סוענל שהתחיל מעיד. טוב יותר מעט נראה .5

 בבדיקת. הטחול ועל הכבד על ברגליים  LI -ו  Luה על הידיים עברתי. עומס להפחית כד בגב רוח כוסות לו

 סיימתי. מגנטים עם  Chong -ה פתיחת את הוספתי. גם ומתוח כואב והטחול מתוח מאוד היה הכבד הבטן

 .בצמחים טיפול להמשך מטפל בצמחים של הטלפון את לו נתתי. וראש בצוואר

 – בטן. האמצעית ברמה בייחוד הרמות בכל מורגש,  המקומות בכל חזק דופק: בדיקות - 27.3.16     .6

 כוסות  2ב שהתחיל טיפול עשיתי. בכליות חולשה מעט, ובקיבה בכבד מתוח,  Ht, Pcה של מסוימת חולשה

,  ברגליים  UBה על מעבר. פולותאוסק, שכמות, עליון בגב פיזורית עבודה. צד מכל אחת, האמצעי בגב רוח

 ,Lu, Pc, פוסטריורי. הרוח כוסות עם הגב על גוואשה ובסוף, הרגליים של יותצרוט. UB 60  , Kid3 ונקודות

Ht3+7, רגליים Kid  . 

 וגם מתוח הטחול – בטן בדיקת. כלב או, אויר מזג אולי – סיבה ממש יודע לא – מאלרגיות מנוזל הגיע.  7

 SP,  ברגליים, טחול כ"אח  Lu9, Lu2 הריאות במרידיאן טיפול התחלתי. חלש קצת פריקרד. מרה וכיס הכבד

. שוב  Lu 2,  החזה בית על ומעבר ריאות שניה יד כ"אח, סטגנציה לפזר, בטן טיפול כ"אח   4 , 9 ,6

 . UB על גוואשה+  אמצעי גב רוח וכוסות,  UB,פוסטריורי

 חיזוק הריאות והטחול, פיזור הכבד והעודף בגב האמצעי.  – עד הסוףו 7מטיפול 
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 (26) והיפראקטיביות ריכוז קשב סיכום מכתב

 

 :ואבחנה רקע

 אשר והיפראקטיביות ריכוז קשב מהפרעת ומתמיד מאז סובל הוא בו במצב(  26) המטופל את פגשתי

 מוטיבציה וחוסר מדיכאון סובל הוא בנוסף. רטלין' ממשפ תרופה של בסוג ומטופלת שלו 22 בגיל אובחנה

. יין בבר בלילות ועובד ספורט עושה לא(, בירה ליטר) ערב כל הרבה שותה הוא, עצמו למען ולעשות לקום

 .מאומץ הוא כי לציין חשוב.  העליון בגב דיסק בלט לו ויש ח"ולבע עונתיות מאלרגיות סובל הוא בנוסף

 ההיחיד ךהדר היא אך, ושלשולים ראש כאבי, הזעה של לוואי מתופעות סובל והוא עמו מיטיבה לא התרופה

 . בריאות י'צ וחסר, סטגננטי כבד, בטחול ולחות י'צ חסר – הייתה שלי האבחנה. להתמקד לו שעוזר

 : הטיפול מהלך

 שהקרקוע תחושה גם לי הייתה. למזרן אותו העברתי גדול שהיה ניפמ אך, מיטה על בו טיפלתי בתחילה 

, לאט התפתח ביננו האמון. מיטה על שאין טובה קרקע תחושת לו וייתן, עמו מיטיב מציע שהמזרן

 מאוד למקומות אותו לקח הטיפול ואז לשחרר הצליח הוא הזמן עם. הרבה דיברנו הראשונים ובטיפולים

 שהוא ההחזקה ואת, אותו שמלווה הגדולה העייפות בפני נחשפה ובעיקר, פעמים כמה נרדם הוא, עמוקים

, והכבד הטחול, תואיהר על בעיקר אתו עבדתי. לשחרר לבסוף הצליח שהוא שמחתי. היום מרבית סוחב

 כיוון לגבי שלו בהתלבטויות אותי שיתף הוא ב תהליך עברנו .בגבו תפוסים הכי מקומותב רוח כוסות ובנוסף

 . מנוח  לו נותנת ולא כרגע אותו מטרידה מאוד זו ששאלה נראה – לחיים

 :לסיכום

 מסביבו והכל עוגן שאין מרגיש הוא בו בחייו במקום קבוע שבועי עוגן למטופל נתן הבנתי מיטב לפי הטיפול

 מנגד אך בשלילה ענה לבעייתו הואיל הטיפול דעתו לפי האם כשנשאל. לשליטתו ומחוץ מהר טיפה אולי זז

 . בו תומך ומאוד(  היפראקטיביות של בהקשר) אותו מרגיע מאוד הטיפול כי הוסיף

 תחושת שלפי לומר אוכל ליוויתי שאותו התהליך את אסכם אם. פרטי באופן סדרה לעוד להמשיך רצה הוא

 שהוא לעובדה גם קשר יש דעתי לפי. גנטית אפילו אולי, עמוקה מאוד בעיה היא שלו הבעיה שלי הבטן

 צלקות עליו להשאיר עלול תינוק של אימוץ שתהליך חזקה תחושה לי יש. עלי שיחלקו שיש למרות,  אומץ

 . מדעית תמיכה שום לה ואין שלי פרטית תאוריה היא זו אך, מודעות ולא מאוד עמוקות ברמות

 להסתפק רק ולא שלו הבעיה לשורש פתרון למצוא שניתן מאמינה עדיין אני, יהיה שלא מקרה כל על

 צמחי של תמיכה אולי לצד( פסיכולוג כמו) כלשהוא עמוק טיפול של ארוך תהליך. הסימפטומטיות בתרופת

 . פנומנלית להתקדמות להביא שלו במקרה עשויים ושיאצו מרפא
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ומסקנות אינטגרטיבי סיכום  

 עשרה של סדרות שתי היו.  טיפולים סדרת עליו לעשות בכדי משלו במטופל אחד כל בחרנו בעבודתנו

 .17- ו,25,26 היו המטופלים גילאי( .  הזמן בטרם להיגמר שנאלצה) ארבעה של אחת וסדרה טיפולים

 מסקנות ולאילו, שונים או משותפים דברים היו האם ולראות בחוויות לשתף כדי התכנסו הסדרות בתום

 שונה חוויה חווה מאתנו אחד כל. לחוד למסקנותיו הגיע מאתנו אחד שכל לאחר ביחד להגיע נוכל בכלל

, והיפראקטיביות קשב היה לשניים. )בדיוק ההפרעה אותה על ישבו לא המטופלים גם  – מהטיפולים

 (.קשב הפרעת רק לשלישית

 בתחום נשארות המסקנות בלבד מטופלים שלושה על שנעשתה בעבודה שכזה רחב נושא לסכם כשניגשים

 הזו העבודה דרך אך,  ממש של מדעיות למסקנות להגיע ניתן לא. שכזו קטנה עבודה של יחסית הקטן

 . הרבה עליה ידענו לא כן שלפני התופעה של הקורה לעובי להיכנס יכולנו

 : אליהן שהגענו משותפות מסקנות

 :  ללימודים מעבר חיים תחומי בעוד פוגעת אשר נרחבת הפרעה .1

 כך:  בחייו רבים תחומים של חולשת היא אלא, ממנה הסובל של הלימודי בתחום רק לא פוגעת ההפרעה

 שלו היכולת לגבי ביטחון מחוסר סובל ולכן הלימוד בחומר להתרכז מסוגל שלא ענת של המטופל למשל

 לסכנות אותו להוביל שעלול מאוד גבוה ריגוש וסף, הכביש על מהיפראקטיביות גם סובל, ולהתקדם ללמוד

 השעמום, ההפך וגם מרוכזת לא כשהיא אותה שעוטף משעמום סובלת מאיה של המטופלת. ממשיות

 היחסים למערכת רבה במידה קשורה ההפרעה שמעון של המטופלת ואצל. שלה הריכוז רמת את מפחית

 . אמה עם הבעייתית

 שהיא מפני – בלבד בלימודים לבעיה אותה ולבודד האדם מחיי ההפרעה את להפריד ממש ניתן לא

 לראות ניתן ואפילו -בספרות חדשה לא היא זו מסקנה אמנם. שלו החיים תחומי בכל ופוגעת משפיעה

'( וכו חברים, עבודה, לימודים) בחייו שנות סיטואציות מיני שבכל המטופל את לבדוק היא מהאבחנה שחלק

דימוי אשר אינו נכון  – הלימודים בתחומי רק פוגעת שהיא היא החברתית במחשבה ההפרעה של הדימוי אך

 כלל ועיקר.

 : מהשורש הבעיה את פותר ולא סימפטומטי התרופתי הטיפול .2

 ומשפיעה עוזרת התרופה בו, ברור יחסית דפוס לראות היה ניתן וטופלו תרופות קיבלו שכן מהמטופלים

 מטפלת לא היא. פגה השפעתה מכן ולאחר שעות לכמה כ"בד – להשפיע אמורה היא בו התחום לזמן

 לראות ניתן – הזה במובן. שלה הסימפטומים על מקלה אלא, בכלל אותה מעלימה ולא הבעיה בשורש

 להשקיט –" פלאים לחולל" יכולה היא אחד מצד: תרופה כזו של החסרונות את וגם היתרונות את בבירור

 או למבחן אם בין, למידה של  מצוינת לתפוקה ולגרום המחשבה את ולרכז למקד, ההיפראקטיביות את

 . נפלא עובדת היא הזו ומבחינה ושקט וערני מרוכז מאוד מרגיש המטופל. להגיש שצריך לעבודה
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, טכיקרדיה: הנושא את הבנתנו למיטב בכלל קלות לא שהן -שלה הלוואי תופעות כמובן הם החסרונות

 לסמים הדומות השפעות יש שלתרופה נראה. הלאה וכן ראש כאבי בגוף מוגבר חום, שלשולים, הזעה

 מבוקר באופן נלקחת היא אם.  ובטחול בו ופוגעת הכבדת את מחממת איהש דומה. קוקאין כגון ממריצים

 ייטלו רבות פעמים מההפרעה הסובלים אנשים כידוע אך. בשלום יעבור שזה סיכוי יש, זמן לכמה אחת

 את פותרת היא שאין גם מה. גופם על זו לתרופה שיש ההשלכות את לדעת בלי, ויומיומי קבוע באופן אותה

 פסיכולוג ואף וצמחים דיקור, שיאצו כגון משלימות ברפואות להיעזר ניתן באמת אולי כאן. )מהשורש הבעיה

 (.מהשורש תייאמ שיפור לראות בכדי

 :במטופל הטיפול לאופן משמעותית הסינית המבדלת האבחנה .3

 מטופל כל. טוב סיני אבחון לבין התופעה של מערבי אבחון בין הגדול ההבדל את כשראינו הגענו זו למסקנה

. למטופל מטופל בין שונות יחסית היו התשאולים בעקבות שלנו הסיניות והאבחנות עצמו בפני עולם הוא

 למרות. ולחות מליחה והשלישית דם מחסר השנייה, בריאות מחסר סבל אחד( . המערבית לאבחנה בניגוד)

 . השוני את לראות ניתן, משותפים מהסינדרומים שחלק

 כן וכמו נכון לאבחון ולהגיע האבחנה את לעומק להבין קודם – זו בבעיה טוב בטיפול המפתח זה להבנתנו

, ומטופל מטופל לכל טובות יותר הרבה תוצאות דבר של בסופו יתנו לוא כל. הבעיה שורש את לראות

 . יחסית הפשוטות המערביות האבחנות עדיפות על הסינית והרפואה השיאצו זו ומבחינה
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העבודה סיכום  

 

 היכולות:  יכולות של רחב די מגוון מאתנו שהצריכו תחנות של מבוטל לא מספר דרך עברנו בעבודתנו

 זו מבחינה. ביחד מסקנות ולשלב ולחזור, לחוד אחד כל לעבוד, ביחד החלטות להחליט, כקבוצה להתארגן

 המערבי החלק כתיבת על אחראי אחד. מסוים אחריות תחום קיבל אחד כל. קטן מפעל של סוג היה זה

 תוצאות עם -ואחידה ברורה, שלמה עבודה לכדי החומר כל איסוף על שיהשלי, הסיני החלק על והשני

 למקום ניגש הוא בעבודה תפקידו את ביצע אחד שכל ואחרי תחנות הרבה דרך עברנו .בבירור שנראות

 . לוגיסטיקה ועוד מפגשים, טיפולים של עצמו בפני ותהליך, במטופל טיפול של יותר הפרטי

 פה. אותה לבצע מנת על יכולות המון דרשה היא אך פשוט קונספט היה לעבודה אמנם, לראות שניתן כמו

 אחד קשר יצרנו בו, עצמו בפני תהליך איזה בתוכנו ושנוצר, תענוג הייתה שלנו בקבוצה שהעבודה לציין ניתן

 קבוצתית עבודה של מקסים תהליך נוצר שבסופן -וירידות עליות עברנו ואף, לעומק הכרנו, השנייה עם

 רק היוו האלו התחנות כל אך .שעברנו הזו המעניינת החוויה על לכולנו תודה לומר המקום זה. וכיפית מפרה

 השיאצו טיפול שבין הקשר את לבדוק – והיא מלכתחילה התאספנו שלשמה הכותרת למטרת בדרך אמצעי

 . והיפראקטיביות ריכוז קשב הפרעת – בשם והידועה כך כל היום הנפוצה ההפרעה לבין

 ושורשיה, שלנו בחברה כיום מאוד נפוצה היא זו הפרעה מלכתחילה שציפינו כמו שאכן, ולומר  : לסכם ניתן

 ניתן לא. לנשום דקה אין, מהר כך כל רץ הכל. כיום חיים אנו בה החברה באופי הרבה לא אם מעט נטועים

 והילדים, פרנסהל ודואגים לחוצים הזמן כל כשההורים כי, זו מהפרעה וכלכלית פוליטית מציאות להפריד

 במשחקי העיקרי זמנם ומבלים לשחק החוצה יוצאים לא, וממתקים פרסומות בין, וטאבלטים גנים בין מבלים

 . השלכות לו שתהיינה סביר, כזה במצב. ווואטסאפ אינסטגרם, פייסבוק,  מחשב

 האם – ת/המטופל של חייו לסיפור משקל יש כן כמו. זו להפרעה וגנטי אישיותי מרכיב יש, לכך בנוסף אך

 כן וכמו? ממתי כן ואם מילדות אותו מלווה היא האם? ההפרעה של להתפרצותה הוביל אשר משהו קרה

 באבחנה להיעזר נוכל פה) וחוזקה ההפרעה אופי בנושא יכריעו המטופל של ונפשו גופו שמצב לראות ניתן

 . שכזו מבעיה שסובל למטופל לגשת רוצים כשאנו הקדרה לתוך נכנסים האלו המרכיבים כל(. הסינית

 הטיפול כי, לזכור חשוב בשיאצו טיפולית אסטרטגיה מפתחים ואנו הגורמים כל את יחד ששכללנו לאחר

 התקדמות ביצעה אחת מטופלת. הקשת כל את ראינו ביצענו שאנו בטיפולים. יעזור תמיד לא שלנו

 רבה התקדמות חש לא אך בטיפול וניעזר רבה תמיכה חש ענת של המטופל. מפגשים במעט פנומנלית

 הצליח שהשיאצו למרות, שלה הקשב בבעיית התקדמות שום חשה לא מאיה של והמטופלת בבעייתו

 שכזו אמירה אך. הזו לתופעה עוזר לא שהשיאצו ולהגיד להתפתות קל. לה שהיו אחרות בעיות להרגיע

 המטופל של הפעולה ושיתוף הרצון שרמת לזכור מאוד חשוב. הזו המופלאה לשיטה עוול לעשות תהיה

 היא להתקדמות האחריות. המשחקים מגרש על היחידים המטפלים אנו ואין חשוב תפקיד פה משחקים

 . משותפת
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 עוצמתי מאוד כלי הוא השיאצו עינינו ריאות לפי אך, בלבד תומך ככלי השיאצו את לפתור יהיה קל, ובכן

  כמו -בנוסף מקצוע בעלי בעוד להיעזר שנרצה להיות יכול מאוד. והריכוז הקשב בבעיית בעזרתו לטפל וניתן

 משהו ולהזיז האדם בנפש לגעת ממשי כח יש לשיאצו אך. דיקור ואף מעולה הרבליסט או, פסיכולוגי יעוץ

 תהליכים יש. בכלל לו עוזר לא שזה טוען המטופל אם וגם, מידיות תוצאות רואים לא אנחנו אם גם -מבפנים

 . הרואות מעינינו בהסתר השטח לפני מתחת המתרחשים עניינים ויש זמן המון שלוקחים

 את לעומק להבין בכדי המרב את השקענו. עבודתנו מקריאת והשכלתם שנהניתם מאוד מקווים וחנאנ

 יהיה עברנוש שהתהליך מקווים ואנו יכולתנו מיטב את עשינו. משותפות למסקנות ולהגיע, התופעה

 . בעצמם מהבעיה סובלים ואף בנושא המתעניינים אחרים אנשים עוד בשביל משמעותי

 .מזמנכם והשקעתם שקראתם רבה תודה
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