
 קרב טיפול בהלומי

 קרב הוא הלםמה 
 )פגיעה במערכת הזיכרון הלימבי חוויתי(. ,הלם קרב היא תופעה בה נגרם נזק לחלקים מסוימים במוח האדם

 חוויה במערכת אחת או יותר במוח האדם./אירועליתר דיוק התופעה קשורה בתרגום של 

א לא בהכרח קרב כפי שהמונח חוויה שהיהלם קרב יכול להופיע בדרגה מסוימת גם על רקע של מכאן ש

 הבסיסי מתאר.

המייצרת סכנה קיומית בתרגומו  כל חוויה  לא שגרתית )חריגה(למשל תאונת דרכים, ניסיון דריסה, דקירה או 

 )התרגום הוא אישי אינדיבידואלי, אנשים יכולים לתרגם חוויה זהה בצורה שונה(. .את הסביבה שלושל אדם 

 ולכן התגובה שונה בכל אחת מהדרגות. ,דרגות נזק על רקע אירוע חוויתיקיימות מספר 

 המקרים הקלים יותר הם התנהגותיים. תקשורת בין אישית )מערכות יחסים(התמודדות במצבי לחץ.

 מנטאלי.לילה, קושי בתפקוד קוגניטיבי -המקרים הקיצוניים : קושי בשינה, כמו סיוטי

של המשפחה הקרובה בחנת נפגעי הלם קרב בעיקר באמצעות תלונות מא \הרפואה הקונבנציונלית מזהה 

 .ההלםלצורך קביעת דרגת שיחתי וחקר פסיכולוגי/

 ת מערכת מתבססים בעיקר על שיחות שחרור ובנייבמקרים קלים של הלם קרב, הפתרונות המקובלים 

 רגשית יציבה.

טיפולים ממושכים הכוללים תצפיות וכשמדובר במקרים מורכבים יותר פסיכולוגיה או פסיכיאטריה משולבת 

  בהתאם למקרה. טיפול תרופתיבעיקר 

מחלקות הפסיכיאטריה בבתי למטופלים התקף יופנו האו רגשיות בלתי נשלטות  מקרים של התפרצויותב

  . החולים

באבחון  ראשונה בכדי שילוב של מספר טכניקות, מתבסס בראש והטיפול ההוליסטי בו אני מטפל תוך 

באמצעותו ניתן לקבל תמונת מצב ברורה לגבי דרגת העומס הרגשי של הלם קניסיולוגי )מבחן שרירים(, 

 הקרב. כמו כן מפת הפגיעה הכוללת של רקע חוויתי מוקדם.

תוך כדי ניקוי בשלבים על פי סדר בטיפול נשחרר את אותן חוויות מעיקות ומשפיעות על הנזק שאובחן 

 העדיפות הפנימי של המטופל והתאמת טכניקות הטיפול.

 במקרים שטופלו עד היום התקבלו תוצאות טובות ושפור ניכר במצב המטופל.

 כמובן ללא שימוש בתרופות.

  אשמח לעזור. ,ממליץ לא לדחות את הטיפול, נ.ב : במידה ואתם או קרוביכם זקוקים לטיפול זה

 שנה 20-מטפל הוליסטי בעל וותק של כ
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