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דף הבית אודות המכללה מאמרים

תואר ראשון תואר שני הכשרת אקדמאים מכינות רפואה משלימה הסמכה
בספורט תיירות ופנאי אתגרי תעודה והשתלמויות
פלאי רפואה משלימה לבעלי חיים
לפני כחודש יצרה עמנו קשר משפחה מיקנעם .כלבם הפך למשותק בשתי רגליו האחוריות.
המרפאה הוטרינרית באזורם טיפלה ע"י מתן סטרואידים בשיתוק הנובע כתוצאה מפריצת דיסק
בחוליות הגב התחתון .הכלב קיבל טיפולים אלו במהלך שבועיים ללא כל שיפור ויחד עם זאת
החל לסבול מדלקת חמורה בדרכי השתן .מכיוון שהמשפחה מתנגדת בחריפות לניתוח בעמוד
השדרה (וסיבותיה :כלב זקן שיתכן וימות בהרדמה במהלך הניתוח הארוך ,ניתוח יקר ,אחוזי
הצלחה נמוכים ועוד) הם הופנו אלינו ע"י המרפאה הוטרינרית ביקנעם לטיפולי רפואה משלימה
לבעלי חיים במכללה האקדמית בוינגייט .מיד הקמנו צוות טיפולי לכלב החביב ,הצוות כלל את
תלמידי הקורס מונהגים ע"י מורי הקורס וזאת כחלק מפעילות הסטאז' של הקורס .התלמידים
לקחו היסטוריה רפואית ובמהלכה עברו על תצלומי הרנטגן ,בדיקות הדם ,תוצאות תרביות
ורגישות משלפוחית השתן ,בדיקת המהלך הטיפולי הקודם ,עברו לבדיקת הכלב וכתוצאה
מאיסוף המידע במהלך ההיסטוריה הרפואית ובדיקת הכלב הגיעו למסקנה שלכלב יש פריצת
דיסק בין חוליות עמוד השדרה התחתון (ליתר דיוק – בין החוליה הלומברית מספר  2לבין
החוליה הלומברית מספר שלוש) .הצוות הרכיב תוכנית טיפול המשקפת את הנלמד במהלך
הקורס לרפואה משלימה לבעלי חיים :דיקור סיני באזור בעיית פריצת הדיסק ,מתן צמחי מרפא
לטיפול בדלקות השתן וטיפולים הידרותרפיים .לאחר שלושה ימים מתחילת הטיפול הכלב החל
לקשקש בזנבו המשותק ולשלוט בדרכי השתן .לאחר שלושה ימים נוספים החל אט אט ללכת על
רגליו ,ובתום שבועיים ימים חזר ללכת .כיום הכלב תקין לחלוטין .הכלב הוא רק אחד ממאות
כלבים ,חתולים ,סוסים וחיות אחרות המטופלות ע"י תלמידי הקורס לרפואה משלימה לבעלי
חיים ,במהלך הסטאז' שלהם בפיקוח מורי הקורס ,מורים אשר כולם רופאים וטרינרים מוסמכים
אשר כל אחד מהם יודע על כל רזי הרפואה המשלימה לבע"ח .יש לציין שבמהלך הקורס מתבקש
כל תלמידה ללמוד מצד אחד אנטומיה של חיות (מבנה) ,פיזיולוגיה (הפעילות התקינה של איברי
החיה) ,פתולוגיה (מחלות באיברים השונים) תוך כדי לימוד בדיקות המעבדה המודרניות השונות
(כבדיקות דם ,צואה ,שתן ,תרביות ורגישות ,רנטגן ואמצעי הדמייה אחרים) ורכישת ידע בדרכי
הטיפול של הרפואה הוטרינרית הרגילהמערבית .הביטוי לידע זה הוא הבנת התלמידים בקבצי
המידע השונים שעמם מגיעים בעלי הכלב או החתול החולים ,ידע המסייע לתלמידים בלימוד
דרכי האבחון והטיפול ברפואה משלימה לבע"ח .הקורס נמשך שנתיים ימים כאשר התלמידים
לומדים את החלק העיוני יום בשבוע ,ובונים לעצמם תכנית טיפולית-מעשית בתיאום ובפיקוח
מורי הקורס לרפואה משלימה לבעלי חיים לשאר ימות השבוע :שילוב מרתק של תאוריה ומעשה
בדרכי הטיפול הכוללות דיקור ,צמחי מרפא ,דרכי שיקום מגוונות ועוד בקורס שלראשונה יצא
לדרכו במכללה לפני מעל עשור שנים ונחשב בכל רחבי העולם כקורס האיכותי ביותר בתחום זה
(הראיה :מרצי הקורס לרפואה משלימה לבעלי חיים מוזמנים ללמד דרכי הקורס מדי שנה מסין
ויפן עבור גרמניה ,בלגיה ,וספרד עד ארה"ב וקנדה).
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