Akupunktúrás kezelések az állatkórházban

Állati

Az alternatív gyógymódok már hazánkban is egyre szélesebb körben kezdenek elterjedni. Az akupunktúra teljesen önálló gyógyító irányzat, de nagyon jól összeegyeztethető a homeopátiával, bioenergetikával, fizioterápiával, hidroterápiával. Segítik
egymás hatását.

12

Az akupunktúra egy több ezer éves alternatív gyógyászati mód, amely a hagyományos
kínai orvoslás (rövidítve HKO) alapjain fekszik. A nyugati világ nagy részében kiegészítő, illetve alternatív orvosi rendszernek
tekintik, míg Ázsia nagy részén az elsődleges orvosi ellátás része. A HKO elmélete
rendkívül összetett. Elmélete a természet,
a kozmosz és a test aprólékos megfigyelésén alapszik. Legfőbb elméleti alapjai a YinYang, az öt elem (Fa, Tűz, Víz, Fém, Föld) és
a test meridián rendszere (erővonalak). Azt
a klasszikus keleti világlátást tükrözi, mely
szerint az élet minden szinten szoros kapcsolatban áll a természettel.
Az akupunktúra olyan gyógymód, mely
különleges tűk segítségével gyógyít. E különleges tűk sokkal vékonyabbak, mint a
hagyományos varráshoz használt otthoni
tűk, így kezelés közben a szúrás kellemetlen
érzése minimális. Viszont a kifejtett hatás,
az pár alkalmas kezelés után csodálatos
tud lenni. A tűket nem találomra, hanem a
test úgynevezett biológiailag aktív pontjaiba
szúrjuk, melyek szabályosan a meridiánok
mentén helyezkednek el. A meridiánok vo-

nalán a szervezetben energiaáramlások
mennek végbe. Normál esetben az energia
folyamatos körforgásban van. Tizenkét fő
erővonalról beszélünk, melyek mind kapcsolatban állnak valamelyik belső szervvel. Ez a kör a következőképpen néz ki:
tüdő- vastagbél- gyomor- lép- szív- vékonybél- húgyhólyag- vesék- szívburok- hármas
melegítő- epehólyag- máj- és újra a tüdő.
Hogyha az erővonalak mentén úgynevezett
energia blokkok alakulnak ki, akkor az energia áramlások elakadnak és az egyensúly
felborul, diszkomfort érzet alakul ki. Ezért
a kezelések során arra törekszünk, hogy
egyensúlyba hozzuk a szervezetet, ahol túl
sok van onnan elveszünk, ahol pedig kevés
oda hozzáteszünk, energiaáramlás szempontjából.
E gyógyászati mód legfőképpen a fájdalom
elleni harcban a legjobb. Nagyon sok klinikai problémákkal küzdő kutyusnál, cicusnál
tudunk segítséget nyújtani műtétek utáni
rehabilitációs időszakban és megelőzésképpen is. Ortopédiai sebészeti beavatkozások
után, mint például gerincsérv, diszpláziák,
medencetörés jelent megoldást. Nagyszerű
a hatása ízületi vagy ideggyulladás esetén.
Megoldást nyújthat túlsúlyos, allergiás, nem
műthető túl idős úgynevezett rizikó pácienseink esetében. Helyi és általános fájdalomcsillapító hatással bír, segíti a szervezet
egészséges vérellátottságát, gázcseréjét és
segít a toxinok kiválasztásában.
Sok gazdi tartózkodik a tűszúrásoktól, félvén hogy nehogy fájdalmat okozzunk a kis
kedvencek. A tű beszúrásakor feltétlenül

meg kell lennie egy minimális fájdalomérzetnek. Egyrészt ennek alapján állapítjuk
meg, hogy megtaláltuk a szükséges pontot, másrészt pedig azt, hogy az adott pont
megfelelően reagált a szúrásra. E reagálás
nélkül nem várható pozitív eredmény. Akut
esetekben könnyű az aktív pont eltalálása.
Krónikus megbetegedéskor néha a tű enyhe mozgatásával lehet eltalálni.
Klinikánkon több pozitív kimenetelű esetnek örvendünk, például 15 éves rizikó páciens, Cocker Spániel, mind a négy lábára teljesen lebénult kutyus mai napig szépen jár,
túlsúlyos tacskó szépen lefogyott, medencetörött kutyus, műtéti beavatkozás után
még fókázott, pár hetes kezelés után már
szépen használja hátsó testfelét és sok más
boldog kutyus és gazdi. Ami pedig lényeges,
hogy az állatoknál nincs Placebo effektus.

Dr. Szolnoki János

Állatkórházunk hosszú nyitvatartással - 8-20h-ig,
(06-26-317-532 vagy 06-30-9370-863) és állandó
éjjel-nappali és hétvégi ügyelettel
(06-30-66-26-849) várja Önöket és kedvenceiket
Szentendre központjában.
Folyamatos akciókkal, törzs-páciensi
kedvezményekkel,
házi állatorvosi szolgálattal – kiszállásokkal –,
kutyakozmetikával, kutya -macska panzióval és
sokféle szakrendeléssel,
kiváló műszerezettséggel, több mint 20 év
tapasztalattal és fiatalos lendülettel állunk
az Önök rendelkezésére, több mint 120 m2-en!
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