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מגע אינו רק עיסוי על סוגיו השונים - רפלקסולוגיה, שיאצו 
מגע  מגע".  “שיטות  בקטגוריה  הנכללות  נוספות  וטכניקות 
המגע  והילד.  התינוק  להתפתחות  וחיוני  בסיסי  צורך  הינו 
והן לרווחתו )wellness(. המגע  חיוני הן לבריאותו הנפשית 
בקהילה  ונגיעה.  חיבוק  ליטוף,  הוא  מתכוונת  אני  אליו 
חיוניות  לגבי  הסכמה  היום  קיימת  והפסיכולוגית  הרפואית 
המגע. גישה זו התפתחה לאור המחקרים בהתפתחות הילד, 

אשר החלוצים  שבהם יפורטו בהמשך המאמר. 
תינוק שנולד לאחר מהלך היריון תקין שנמשך 42-37 שבועות, 
עם  העולם  לאוויר  ויצא  העוברית  התפתחותו  את  השלים 
פוטנציאל להתפתחות מוטורית, קוגניטיבית, רגשית ושכלית 
ממוצעת, אשר תלויים במטען הגנטי, ואילו רמת התפתחותו 
תלויה בתנאים סביבתיים כמו הורים, חשיפה לגירויים, תזונה 

וזיהום סביבתי. 
לידה מוקדמת )premature birth( - לידת פג - מתחילה לפני 
המדויק  ההתעברות  שתאריך  כיוון  להיריון.  ה-37  השבוע 
בדרך-כלל אינו ידוע, מוגדר פג כתינוק שנולד במשקל נמוך 

מ-2500 גרם.

התפתחות פגים
פגים או תינוקות שנולדו לפני השלמת ההתפתחות העוברית 
)מוטורים,  התפתחותיים  לקשיים  יותר  הרבה  חשופים 
שלהם  הגוף  משום שמערכות  וזאת  שכליים(,  קוגניטיביים, 
אינן בשלות לתפקוד עצמאי.  קיימות, אך בדרך-כלל  אמנם 
למחלות.  יותר  חשופים  להיות  לפגים  גורם  הבשלות  חוסר 
כמו-כן, גודלם הזעיר מקשה מאוד על הטיפול בהם ועל איזון 
החמצן  מינוני  באיזון  הדבר  משמעותי  במיוחד  המינונים. 
מתרחשת  )ההבשלה  הבשילו  טרם  שריאותיהם  בפגים 
במהלך היריון תקין בתום השבוע ה-35-34 בממוצע( והם 
וקשה  עדינה  הינה  החמצן  מינוני  קביעת  לחמצן.  זקוקים 
מאוד, והנזקים בשל מתן מינוני חמצן גבוהים מדי או נמוכים 
מדי עלולים לבוא לידי ביטוי במקרים הקלים בבעיות ראייה, 
שונות.  ברמות  מוחיות  בפגיעות  יותר  החמורים  ובמקרים 
מבחינה מוטורית, פגים חשופים ליותר קשיים, משום שלא 

הבשילו טרם לידתם:
תגובה לגירויים – לפג קטן, במיוחד לאלו שנולדו עד השבוע 
ה-32, אין עדיין את כל הרפלקסים, כמו יניקה, לפיתה ובהלה. 
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חשיבות המגע להתפתחות 
תקינה של תינוקות ופגים

טונוס שרירים – ככל שהפג נולד מוקדם יותר, טונוס השרירים 
שלו נמוך יותר. כתוצאה מכך התנועות שלו בהתחלה איטיות 

ומעטות, והן מתגברות עם הגדילה והתחזקות השרירים.
התפתחות מוטורית – התפתחות של פג נמדדת לפי שני 
גילים: 'גיל כרונולוגי' - תאריך הלידה הרשום בתעודת הזהות, 
ו'גיל מתוקן' – מחושב לפי התאריך שבו התינוק היה אמור 
שחסרו  השבועות  מספר  פחות  הכרונולוגי,  )הגיל  להיוולד 

להשלמת ההיריון(.  
רמת התפתחות הפג בלידה, והשבוע בו נולד, קובעים אם 
גיל  עד  או  שנה  גיל  עד  יהיה  המתוקן  הגיל  על-פי  המעקב 
שנתיים. נתון זה נקבע על-ידי הרופא המטפל. ההערכה היא 

שעד גיל שנתיים, רוב הפגים מדביקים את הפער.
מתקיימת  אינה  הפגים  של  הפיזית  ההתפתחות  השלמת 
השנה  האם.  רחם  של  והמוגנים  האופטימליים  בתנאים 
הראשונה בחייו של תינוק הינה משמעותית ביותר - בשנה 
הגוף  מערכות  של  ביותר  הרבה  ההתפתחות  מתרחשת  זו 
והפסיכולוגיות- ויציבה(  תנועה  )במיוחד  הפיזיולוגיות 

שיווי  ביצירת  ביותר  משמעותית  הינה  זו  שנה  אישיותיות. 
המשקל בין מרכיבי האישיות השונים, ולפיכך לאינטראקציה 
עם הסביבה )במיוחד עם ההורים או עם המטפל הדומיננטי( 
יש חשיבות מכרעת. ככל שהתינוק צעיר יותר, כושר הלמידה 
ויצירת מרכזים חלופיים וקשרים חדשים במוחו גבוהים יותר. 
לפיכך טיפול צמוד ומטפח בשנה הראשונה לחייו חשוב ביותר 
הדרכים  אחת  המוקדמת.  הלידה  עקב  החסרים  על  לפיצוי 
היעילות ביותר להחזקת פגים, מבחינת שטח המגע ואיכותו, 
עור  ישיר,  במגע  בא  הפג  זו  בשיטה  הקנגורו.  שיטת  הינה 
בעור, עם האם. הוא מוחזק במאונך על גופה והיא משמשת 

כאינקובטור אנושי )חום גופה שומר על חום גופו(.
הפג זקוק למגע ולליטוף גם כאשר הוא נמצא באינקובטור. 
מגע וליטוף מזרזים את התפתחותו ויכולים לקצר את משך 
השהייה בפגייה. דיטר וחב' הראו כי פגים שקיבלו עיסוי )15 
דקות, 3 פעמים ביום במשך 5 ימים( עלו במשקלם בממוצע 
יומי ב-53% יותר מקבוצת הביקורת, וָיְשנּו פחות בהשוואה 

)Dieter et al, 2002( .לקבוצת הביקורת

התפתחות התיאוריות
בקשר לחשיבות המגע

בספרה "ניסויים באהבה" )1995(, מציגה דבורה בלום את 
להתפתחות  המגע  חשיבות  של  בתפיסה  שחלו  השינויים 
מצביעים  ה-18  אירופיים מהמאה  והילד. מסמכים  התינוק 
על תמותה של שני שלישים מהתינוקות הנטושים במוסדות 
לפני שמלאה להם שנה. מצב דומה מתועד גם במאה ה-19, 
על-פי  בארה"ב.  ויתומים  לאלמנות  מחסה  בתי  ברישומי 
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ניו-יורק,  בבית המחסה סנט מרי שבבאפלו,  אלו,  רישומים 
השנים  בין  ילדים   2114 התגוררו  נזירות,  ע"י  תוחזק  אשר 
1875-1862. הילדים קיבלו מזון, אוורור, ניקיון וכיו"ב, אולם 
יותר ממחציתם – 1080 ילדים – מתו בתוך שנה מיום הגיעם. 

רוב מוחלט של השורדים התגוררו במוסד עם אימותיהם. 
רווחה  בתקופה שנמשכה עד סוף מלחמת העולם השנייה 
זו  גישה  הילד.  עם  או  התינוק  עם  מגע  כל  שאסרה  גישה 
התפתחה והתעצמה מעניין אחר: בסוף המאה ה-19 גברה 
המודעות להשפעת הניקיון על התפתחות זיהומים והפצתם. 
עם  מגע  לגבי  זהירּות  הנחיות  להפיץ  החלו  מכך  כתוצאה 
תינוקות ועם חולים. כל מגע או נשיקה זוהו כמפיצי מחלות, 
הנחיות  הופצו  ה-20,  המאה  תחילת  של  בארה"ב  לפיכך, 
חד-משמעיות  המלצות  ובהן  ילדים  לגידול  ממשלתיות 
וילדים,  תינוקות  של  מערסול  או  מנישוק  מליטוף,  להימנע 
הילדים  את  לגדל  הומלץ  מחלות.  הפצת  למנוע  כדי  וזאת 
בסביבה סטרילית עד כמה שניתן, ללא מגע מזהם. גישה זו 

הייתה מקובלת גם באירופה.
במקביל לגישה זו, שבראש מעייניה ההיגיינה, החלה להתפתח 
אשר  הביהביוריסטית,  הגישה  בחינוך  חשוב  מקום  ולתפוס 
בבסיסה למידה בדרך של ענישה וחיזוקים חיוביים. גישה זו 
התאימה גם לאילוף בעלי-חיים. השבר הראשון בקבלת גישה 
זו חל בעקבות בחינת התסמינים שפיתחו מאות אלפי ילדים 
אשר נשלחו ע"י הוריהם מהערים לאזורים הכפריים במהלך 
המלחמה באירופה. הרחקתם נבעה מרצון כן להגן עליהם 
מפני הפצצות. ילדים אלו שוכנו אצל משפחות ובד"כ קיבלו 
אולם  ובטוח.  נקי  במקום  ומגורים  מספיק  מזון  טוב,  יחס 
חלק  פיתחו  רבים  כי  מצאו  אלו  ילדים  שבחנו  פסיכולוגים 

כבויים  היו  בסביבתם,  עניין  גילו  לא  הבאים:  מהתסמינים 
ואדישים גם לחדשות מהבית, חזרו להרטיב, סבלו מהפרעות 
שינה ומסיוטים. אולם מעבר לתסמינים הנפשיים, המפתיע 
חיו  שהילדים  למרות  הפיזיולוגית.  ההשפעה  היה  ביותר 
מזיהומים שהיו שכיחים  ובטוחה, הם סבלו  נקייה  בסביבה 

בקרב ילדים המאושפזים בבתי חולים. 
כתוצאה מניתוח ממצאים אלו החלה להתגבש גישה חדשה, 
לבודד   – המקובלת  הרפואי  גישת הממסד  את  שללה  אשר 
ילדים ולא לגעת בהם. מי שהוביל את הגישה החדשה היה 
רופא הילדים הניו-יורקי הארי בקווין, שתלה בכניסה למרפאתו 
שלט: "אין להיכנס לפעוטון מבלי לקחת תינוק לידיים". הוא 
בבית החולים, שיאפשרו  עליו  לשכנע את הממונים  הצליח 
לאימהות לשהות לצד ילדיהן. כעבור תקופה קצרה התברר, 
שכאשר אימהות נכחו במחלקה, שיעור הזיהומים הקטלניים 
ירד מ-35% ל-10%. אולם בקווין היה טיפה חיובית אחת בים 

שדגל בבידוד מוחלט של ילדים חולים.
וויליאם גולדפרב, גם הוא רופא מניו-יורק, חקר התפתחות 
של ילדי מוסדות. במוסדות הקפידו על ניקיון, סדר, שליטה 
עצמית ומשמעת. התפיסה הרווחת הייתה שחיבה אינה דבר 
נחוץ ולפיכך חיבוקים, ליטופים וגילויי חיבה אחרים לא נכללו 
אפאתיים,  להיות  גדלו  מוסדות  ילדי  כי  התברר  במדיניות. 
בינאישיות.  מיומנויות  וחסרי  חברות  ליחסי  יכולות  חסרי 
כאשר גולדפרב השווה את התפתחותם של ילדים אלו לזו של 
ילדים שגדלו עם הורים אכזריים או עוינים, הוא מצא שילדים 
יותר לפתח מיומנויות  שגדלו עם הורים היו בעלי סיכוי רב 

חברתיות ובינאישיות.
בהתפתחות  מדרגה  קפיצת  חלה  ה-20  המאה  בתחילת 

הארי הארלו עם קופיפי רזוס במחקרי “האם החלופית“
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תיאוריות פסיכולוגיות. קו החשיבה שיצר את פריצת הדרך 
פורסם ברוסיה של שלהי המאה ה-19 ע"י Sechenev, בִספרו 
היא  שהחשיבה  השערה  בו  הוצגה  המוח".  של  “רפלקסים 
רפלקס גופני, ושהמוח הוא שריר המגיב לגירויים. מספר שנים 
אחר כך פיתח פאבלוב את תיאוריית “התגובה המותנית" - 
הבסיס לתיאוריה הביהביוריסטית. עיקר המחקר הפסיכולוגי 
על התנהגות מלמדת ותגובות נעשה על בעלי חיים, אם כי 
בהתחלה נעשו גם ניסיונות על תינוקות. משהחלו להתעורר 
הניסויים  של  טווח  ארוכת  להשפעה  באשר  אתיים  ספקות 
הפסיכולוגיים בתינוקות, התרחב השימוש בבעלי חיים לצורך 

חקר הלמידה והתפתחויות הגופניות והאישיותיות. 
בנושא המגע נציין את מחקריו של הארלו )Harry Harlow(, מי 
שפיתח את ‘הפסיכולוגיה של החיבה'. הניסוי המפורסם שלו, 
שהיווה נקודת מוצא לשאר מחקריו בתחום, בחן את דפוס 
מסוג  קופים  גורי  על  ובוצע  לאם  התינוק  בין  ההתקשרות 
רזוס. הניסויים החלו בשנות ה-50 של המאה ה-20. הרעיון 
לניסוי עלה באקראי, כאשר גורי קופים שנלקחו מאימהותיהם 
שעות ספורות לאחר הלידה והוזנו באופן מלאכותי כדי שיהיו 
במצב גופני אופטימלי ויוכלו לשמש בניסויי מעבדה שונים, 
כלוביהם.  את  לשמיכות שריפדו  להיצמד  ברורה  נטייה  גילו 
הקופיפים  את  להוציא  כשמנסים  כי  לב  שמו  החוקרים 
מהכלוב הם נאחזים בשמיכות ומושכים אותן עימם, בדומה 
ונוהגים להיאחז  לתינוקות אדם הנמצאים לבד במיטותיהם 
בשמיכה רכה או בבובה רכה, וכמובן ישנה גם האחיזה באם 
או בבגדיה. מכאן עלה הרעיון לבדוק את הצורך המולד באם 
אם  כי  סבר  הארלו  התינוק.  להתפתחות  ומחממת  רכה 
יתברר שהאם אינה רק ‘מעבדת לידה' ומקור לאספקת מזון, 
אלא הקירבה הפיזית שלה חיונית להתפתחות התינוק, וכמו 
כרפלקס  מופיעים  הם  התינוק  אצל  רבים,  חיוניים  צרכים 
הגידול  שתפיסת  הרי   - האחיזה'(  ‘רפלקס  זה  )במקרה 

הסטרילי של תינוקות ללא מגע ְמקרב תשתנה לחלוטין.
חיוני  מרכיב  הינה  אם  אהבת  כי  להוכיח  ביקש  הארלו 
ומכריע בהתפתחות הילד. כך החל להתגבש ‘פרויקט האם 
החלופית', שבו היו בכלוב, בנוסף לגור הקופים, שתי בובות: 
בובה אחת בעלת גוף גלילי, מכוסה בשכבת ספוג ועטופה 
בבד מגבת, אשר הפיצה חום הודות לנורה שדלקה מאחוריה, 
ובובה ושנייה, גם היא בעלת גוף גלילי מחומם בנורה, אלא 
שבמקום ספוג ובד, היא הייתה עטופה בשבכת תיל. הניסוי 
היו  בהם  לכלובים  הוכנסו  ארבעה  קופים.  גורי   8 על  בוצע 
שתי הבובות, כאשר לבובת הבד היה מחובר בקבוק אוכל. 
הבקבוק  בהם  לכלובים  הוכנסו  האחרים  הגורים  ארבעת 

הוצמד לבובת התיל.
התיאוריה שנבחנה במהלך ניסוי זה – הדעה הרווחת באותה 
עת בהנחיות לגידול תינוקות – “כל מה שחשוב לתינוק הוא 

שיספקו לו מזון. אין לו צורך מּולד לרכות, למגע ולאהבה".
לכלובים בהם אם הבד  הגורים שהוכנסו   - הניסוי  תוצאות 
החזיקה את הבקבוק, לא ניסו להתרפק על בובת התיל, אלא 
ניזונו, התרפקו ושיחקו עם בובת הבד. לעומת זאת, הגורים 
בובת התיל החזיקה את הבקבוק,  לכלובים בהם  שהוכנסו 
בלילה  לצידה  ישנו  הבד,  בובת  על  היום  במשך  התרפקו 
אכלו,  התיל,  לבובת  ניגשו   - רעבים  וכשהיו  איתה,  ושיחקו 

ומייד חזרו לבובת הבד.
חשיבות  בעל  משתנה  הינו  מנחם  מגע  כי  הסיק  הארלו 
מכרעת להתפתחות תגובות אוהבות, והנקה הינה משתנה 

בעל חשיבות זניחה.

יותר  יותר, שהקיף  המחקר הראשוני התפתח למחקר גדול 
ללא  תיל  בובת  נוכחות של  וגם  יותר משתנים  קופים,  גורי 
לפיתוח  אם'  ‘בובת  נוכחות  תרומת  גם  נבדקה  בד.  בובת 
מיומנויות חקר הסביבה ומשחק אצל גורי קופים, ונמצא כי 
נוכחות של בובת בד נתנה לקופים ביטחון להתרחק, לשחק 
או  עליה,  והתרפקו  אל הבובה  חזרו  ולטפס. מדי פעם הם 
רק הסתכלו לוודא שהיא עדיין נוכחת. הארלו מצא כי קופי 
‘אם התיל' פחדו לחקור את סביבתם, פחדו לגעת בחפצים 

ופחדו אפילו להביט סביבם.
הצורך  את  לבדוק  כדי  שלו  בסדרת המחקרים  החל  הארלו 
הדעה  נגד  יצא  הוא  למעשה   ובחיבוק.  במגע  תינוקות  של 
הרווחת בפסיכולוגיה באותה עת – שתינוקות אינם מקבלים 
דבר ממגע ומקבלים הכל מהידיים שמזינות אותם. מתנגדיו 
גייסו לצדם את האגודות להגנה על בע"ח, בטענה שניסוייו 
גם  ובהמשך  החזקה,  ההתנגדות  התעללות.  הם  בקופים 
ההתעלמות מממצאיו של הארלו, הובלה ע"י נאמני התיאוריות 
מתעלל  שהארלו  העיקרי  בטיעון  האחרות,  הפסיכולוגיות 
בבע"ח. אולם הם לא יצאו באותה נחרצות נגד ניסויים שנעשו 
באותו זמן על חולדות, שבהם חולדות לא מורדמות הושלכו 
למים רותחים כדי למדוד שינויים בלחץ הדם בתגובה להלם 
חתולים  רגלי  של  קיבוע  ידי  על  ניוון  שחקר  ניסוי  או  וכאב; 
למשך שלושה חודשים, עד לניוון רקמותיהם; או ניסוי שמדד 
שבו  איברים,  ועל  תאים  על  גבוהים  קרינה  מינוני  השפעת 
הוקרנו כלבים; או ניסויי ירי, עוצמת פגיעה באיברי גוף וכו' 
שנערכו בקופים, ועוד ניסויים אכזריים רבים ושונים אחרים.  
בערך  להמעיט  הפסיכולוגית  בקהילה  ניסיונות  למרות 
ב'פרויקט  שלו  המחקרים  סדרת  הארלו,  הארי  של  מחקריו 
האם החלופית' שינתה את התפיסה באשר למקומו של מגע 
אבל  לשוליים,  נדחקו  ומחקריו  הארלו  תקינה.  בהתפתחות 
בשנות ה-70 הצליחו ממשיכיו לקבל תקציבי מחקר לבדיקת 
ההשפעות של חיבוק, ליטוף ונענוע פגים על התפתחותם, 
דבר  של  בסופו  שהביא  מה  החקר,  כיווני  פיתוח  ולהמשך 
לשינוי הגישה ולעידוד חיבוק, מגע וליטוף של תינוקות בכלל 
כי התקשרות  כיום סבורים הפסיכולוגים  ושל פגים בפרט. 
הילד להוריו אינה משום שהם מספקים לו את צרכיו הפיזיים, 
תנאי  הוא  מגע  קרבתם.  שמספקת  הביטחון  משום  אלא 

הכרחי להתפתחות תקינה.

פרויקט "חיבוק ראשון"
עשרות תינוקות ננטשים מדי שנה במחלקות יילודים בבתי 
שהות  כלל  בדרך  נגזרת  אלה  תינוקות  על  בארץ.  חולים 
ללא טיפול הורי מסור, ללא מגע  ממושכת בבית החולים, 

אוהב וללא חום ואהבה.

עמותת "חיבוק ראשון" קמה במטרה למלא את החלל שנוצר 
ולספק עד כמה שניתן את הצרכים הרגשיים והקוגניטיביים 
התינוקות  של  התקינה  להתפתחותם  כך  כל  החיוניים 
הנטושים. מתנדבות ומתנדבי "חיבוק ראשון" מבלים ִאתם 
מספר שעות בכל יום, מעניקים להם חום, אהבה ומגע גוף, 
משחקים ִאתם, שרים להם שירים, מקריאים סיפורים וכו'. 
הם יודעים שהחיבוק בתקופת החיים הראשונה הוא קריטי 
להתפתחות, ושחלון ההזדמנויות למזעור נזקי הנטישה הוא 

מאוד קצר. 

העמותה נעזרת במתנדבים. 
www.tinokot.org.il :אתר העמותה
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עיסוי תינוקות
כיום מוסכם על מטפלים מתחום התפתחות הילד כי מגע 
וגרייה הם הכרחיים להתפתחות תקינה של פגים ותינוקות. 
בפריחה  גם  מתבטאת  הנושא  בחשיבות  הנרחבת  ההכרה 

של "חוגי העשרה" כדוגמת עיסוי תינוקות.
הקשר,  שיפור  כמו  השפעות  תינוקות  לעיסוי  מייחסים 
התינוק  הרגעת  לתינוק,  ההורה  בין  והקרבה  התקשורת 
התינוק,  של  העצמי  הביטחון  שיפור  שונים,  כאבים  ושיכוך 

המרצת התפתחותו הפיזית והרגשית, ועוד. 
בזמן העיסוי מבלה ההורה עם התינוק 'זמן איכות' שבו הוא 
קשוב אל התינוק ורק אליו. התינוק מרגיש מתי תשומת הלב 
העיסוי  שיטות  שתי  בלבד.  טכנית  היא  ומתי  אמיתית  אליו 
התנועות  ההודית  בשיטה  והשבדית.  ההודית  הן  העיקריות 
הן ממרכז הגוף כלפי חוץ, ואילו בשיטה השבדית התנועה 
לכיוון הלב. בכל שיטה שנבחרת   - היא מבחוץ כלפי פנים 
בבכי,  יגיב  לא  ושהוא  לתינוק  יציק  לא  להקפיד שהמגע  יש 
ברתיעה או בהתכווצות. במקרה כזה יש להתחיל בעיסוי עדין 
והביטחון,  יתחזקו הקשר  ורק בהדרגה, כאשר  על הבגדים, 
ישיר בעור, שכן  אין להתעקש על מגע  ללא בגדים.  לעסות 
רגישות  בשל  להם,  נעים  אינו  בעור  שמגע  תינוקות  ישנם 
עדיין  הבגדים,  דרך  יינתן  העיסוי  אם  גם  ולפיכך,  עצבית, 
תשומת הלב הבלעדית והקירבה יהיו בעלי חשיבות עצומה 
להתפתחותם. משך המגע, עוצמתו ומידת החשיפה חייבים 
להיות מותאמים למקבל העיסוי ולא למעסה! עיסוי הוא לא 
"משהו שעושים" לתינוק אלא חוויה שחווים ביחד עם התינוק 

– חוויה שמיטיבה גם עם ההורה המעסה.
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הקשר הנטורופתי 
כנטורופתים, חשוב שנסביר להורים המגיעים אלינו לקליניקה 

את חשיבות המגע 
לילדיהם  להעניק  כיצד  אותם  ונדריך  הגופני,  והקשר 
הפעוטים מגע חם. בעבודתנו כדאי וחשוב שנשים לב לקשר 

ולאינטראקציה בין ההורה לתינוק, למגע, לחיבוק, לליטוף. 
בכך.  לטפל  כדאי  קושי,  או  רתיעה  משדר  שההורה  במידה 
יש לאבחן מה הסיבות האפשריות לתגובות ההורה לתינוק: 
שמדובר  מאחר  אחרות.  סיבות  או  ידע  חוסר  לחץ,  חרדה, 
ההורה  עם  תהיה  העבודה  צעירים,  ובילדים  בתינוקות 
עם  ו/או  ההורה  עם  פרטני  באופן  לעבוד  ניתן  המטפל. 

ההורים, מעין 'אימון להתנהגות'. 
חשוב לציין שהמצב לעתים הפיך, אם לא לגמרי אזי באופן 
את  תשנה  אשר  התערבות  תוכנית  לבנות  ניתן  חלקי. 
הפיזית  הגדילה  על  במגע  חסך  של  השליליות  ההשפעות 
והרגשית של ילדים. הדבר תלוי הן בנקודת הזמן בה מתחילה 
ההתערבות והן בעוצמת החסך. רצוי שתוכנית ההתערבות 

תיעשה בשיתוף פעולה עם מומחים להתפתחות הילד.
לרשותו.  העומד  הכלים  ארגז  הינו  הנטורופת  של  יתרונו 
בזכות הראייה ההוליסטית ניתן לעמוד על גורמים להתנהגות 
מסוימת או לתגובה מסוימת. מקרים רבים מאוד של חוסר 
ולא כל מקרה הינו פתולוגי  איזון הינם בתחום הנורמטיבי, 

הדורש התערבות פסיכולוגית / פסיכיאטרית קלינית. 
ואינו  מאליו  מובן  הינו  גוף-נפש  הקשר  הנטורופתים,  לנו, 
ניתן להפרדה. יחד עם זאת חשוב להדגיש: כאשר הנטורופת 
רפואית-קונוונציונלית,  התערבות  הדורשים  סימנים  מזהה 

חשוב להפנות לגורם מטפל. זו אחריותנו כמטפלים!


