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מגישה  :אולגה זיסקנד
סטודנטית שנה ב' בבי"ס 'מגע'
מטופל :אהרון )שם בדוי(
תאריך :מאי 2016

תקציר:
אהרון הגיע לבית ספר לצרכים מיוחדים עם בעיות פיזיות כשאינו מתקשר עם
סביבתו ,נראה כעוס וסגור .ליווי תדיר וקבוע בטיפולי שיאצו הוביל לשיפור
משמעותי בחייו.

רקע
אהרון נולד במשקל נמוך מהנורמלי 2400 :גרם ,ילד חמישי במשפחתו .עד גיל 10
חודשים גדל והתפתח בצורה תקינה ,אולם אז הוריו הבחינו בהאטה בקצב גדילתו )משקל
וגובה ,וגם בתנועתיות( .הם פנו לרופאים וקיבלו הפניה לטיפולי פיזיותרפיה ,אך הטיפולים
לא הועילו .בסביבות גיל שנה וחצי סבל אהרון חום ופירכוסים וחולשה בגפיים תחתונות.
אבחנת הרופאים קבעה שמדובר ב .1DIPLEGIA -אהרון המשיך לגדול אך בקצב לא תקין
ובגיל  14אובחן כחולה אפילפסיה.
לפני שנתיים הגיע לבית ספר לילדים עם צרכים מיוחדים .בהיכרותי הראשונה עם אהרון
הוא התגלה כילד סגור ,מופנם ,עם מבט כועס ולא היה מעוניין לשתף פעולה ולשחק או
לתקשר עם ילדים וצוות ההוראה .אהרון לא דיבר כלל מלבד שתי מילים' :אמא' ו'אבא'.
ולא הצליח להתרכז במשימות .גבו קעור ,מבטו כבוי ללא חשק ,מתבייש  ,מתרחק מילדים
ואנשי צוות .היתה לו שליטה בגפיים עליונות ,אך ללא שליטה בגפיים תחתונות מלבד
בעמידה .חום גופו תקין אך רגליו קרות כל הזמן .לא היה לו תיאבון באופן סדיר ,פעם יש
תאבון ופעם אין ,אך לרוב ללא תיאבון.

תחילת טיפולי השיאצו ב11.2015 -
אבחנת הארה:
במרידיאן הלב ) (HTמורגש קיו
במרידיאן הריאות ) (LUמורגש ג'יטסו
במשך כחודש וחצי זו הייתה תמונה קבועה .עבדתי עם מרידיאן  HTבידיים ,רגלים ובאזור
חזה וגב עליון .לאחר תקופה זו חלה תפנית מפתיעה .במהלך טיפול כאשר ביקשתי
מאהרון להתהפך מהגב לא הבטן הוא פתאום הגיב ואמר" :למה?" .הופתעתי מאוד
והתחלתי ממש לעקוב אחרי הקולות שלו .לפי התיאוריה הסינית ותיאורית  5המעברים:
הריאות הן המתכת ששולטת ומבקרת את העץ )כמו גוזמת לו ענפים( .בגלל שענפי העץ
גזומים אש לא מתפתחת .העץ הוא האמא של האש ומלבה אותה .האש היא איבר הלב,
וללב יש קשר עמוק לדיבור.
לאחר כשבועיים נוספים אהרון אמר עוד מילה" :תיראי!" ואז בכל שבוע הוא החל להוסיף
מילה ועוד מילה" :קחי ,כן ,לא ,אני ,עבודה ,מוזיקה חזקה" בנוסף הוא התחיל לקרוא
למורה בשם " :ג'ה" )במקום ג'ואנה( .לסייעת שרי הוא קורא "שר!" ולי הוא קורה :
"אוגה!" .בחודש מרץ אהרון לקח עכבר מחשב ביד כאילו היה טלפון ואמר" :אמא  ,אוגה
משחקת איתי!" כל התנהגותו השתנתה .אהרון הפך לילד יותר פתוח וחייכני ,מתקשר עם
ילדים והצוות ומרבה לחייך .במהלך חודשים נובמבר  -מאי בסוף כל טיפול בדקתי  HTו -
 ,LUבערך בחודש אפריל חשתי שהקיו התמלא ב ,HT -והג'יטסו התפזר ב.LU-

 – Diplegia 1שיתוק בחלקים סימטריים בגוף.

מסקנותיי:
הבחנה וגילוי נכון של סיבה לבעיית דיבור ומציאת קשר לפי התיאוריה הסינית הובילו
אותי לבחור להתמקד בטיפול במרידיאן הלב .תוצאות הטיפול הראו התעוררות והתחזקות
של הלב על פי הרפואה הסינית :הילד החל לדבר ,לחייך ולתקשר עם הסביבה .נכון
למועד כתיבת העבודה אני ממשיכה בטיפול עם אהרון וזה מאוד משמח ומספק.

