רפואה משלימה לבעלי חיים
מאת :ענת עמיר אמנו

Õ

רפואה משלימה בבני אדם נחשבה עד לפני כעשור
שנים תחום מיסטי ,ועל סף ה“וודו“.
מעטים האנשים שהאמינו והשתמשו בתחום זה
עבורם,אך בעקבות סיפורי הצלחה רבים  ,גדלה
ההתענינות וכפועל יוצא החלו בתי חולים שונים בארץ
וקופות החולים להעסיק מטפלים ברפואה משלימה.
נכון לתקופה זו מדובר על כ   30%מאוכלוסיית ישראל
שמקבלים או קיבלו טיפולים של רפואה משלימה.
בני אדם הבינו ששילוב של רפואה קונבנציונלית ,מערבית
רגילה ,ורפואה משלימה הוא שילוב מנצח ,העוזר,תומך ואף
מציל בני אדם.
בשנים האחרונות התופעה החלה מגיעה לעולם רפואת
החיות ,ובארצנו החל ד“ר שגיב בןיקיר ,וטרינר העוסק
בטיפול ,מחקר והוראת התחום בארץ והעולם להעביר קורס
ברפואה משלימה לבעלי חיים וזאת במסגרת המכללה
האקדמית במכון וינגייט.
בעקבות הלימודים במכללה ובתיאום עם כוחות הרפואה
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האחרים לבעלי חיים בארץ התחלתי אני לפעול בתחום זה
ואף להציל מספר כלבים ,וההתרגשות כה רבה.
הסיפור שלי התחיל ברפואה משלימה לבני אדם :עיסוי
תאילנדי,קלאסי,פרחי באך ,דמיון מודרך ,רייקי וקורסים
נוספים בתחום זה .אך תמיד הרגשתי שמשהוא חסר לי ולא
התמלאתי באושר בהצלחותיי בטיפולים עם ההצלחות בבני
אדם ...והנה פגשתי את זהבה – המטפלת בעזרת בעלי חיים
בבני אדם.
זהבה צירפה אותי לפינת החי שלה ולאחר זמן קצר הבנתי
שבפינת החי ”אני חיה באמת“ ,כן ,הרגשתי אושר וסיפוק
ופינת החי שבאחריותי שגשגה .בצורה זו הבנתי שבאם אטפל
בבעלי חיים אגיע לסיפוקי העמוק .חקרתי ,חיפשתי ,ואפילו
התנדבתי בחוות סוסים ובארגונים המסייעים לכלבים ,ואז
גיליתי את הקורס בוינגייט ”רפואה משלימה לבעלי חיים“.
הרגשתי ש“תפרו“ מקצוע במיוחד בשבילי ומכאן הדרך
למטופל הראשון הייתה קצרה” :צ‘יקו“ ,אמסטף מעורב בן 7
שנים ,המשותק בפלג גופו התחתון ,לא שולט בצרכיו ,עטוף
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בחיתול ומוחזק על הידיים .הסיפור החל כאשר שבועיים
קודם לכן ובפתאומיות ”צ‘יקו“ החל לצלוע ולגרור רגליים
אחוריות ,ובהמשך הפך למשותק.
הבעלים פנו לוטרינרים ,טופל ברפואה רגילהמערבית ,אך
לא נמצא פתרון והוא נשאר משותק.
בשלב זה הוצע לבעלים המתת חסד.
הבעלים פנו לד“ר מידן הוטרינר המצביע לבעלים על
מיקום פריצת הדיסק” .ציקו“ שוב מטופל בזריקות וכדורי
סטרואידים ,אך לא מתקדם.
ד“ר מידן החליט לערב אותי ,ועם פרפרים בבטן הגעתי
לוטרינר ,בעלי הכלב ול“ציקו“.
בניתי תוכנית טיפולים לצ‘יקו תוך כדי שיחות לביקורת עם
ד“ר שגיב בןיקיר.

מה אספר? אחרי טיפול הדיקור הראשון ”צי‘קו“ הצליח להזיז
את רגל ימין ולכשכש בזנב.
בהמשך  שיפור נוסף ,ולפגישה השלישית הגיע ”צ‘יקו“
כשהוא הולך בכוחות עצמו וללא כל חיתול.
הכיצד נתאר את ההתרגשות והאושר של כולנו ,הבעלים
,הוטרינר ואני וכמובן ”צי‘קו“.
לפגישה הרביעית הגיע ”ציקו“ בהליכה מהירה ,אפילו רץ
מעט ומכשכש בזנב.
בפגישה החמישית ”צ‘יקו“ לא רק הולך ורץ אלא אפילו שולט
בצרכיו.
בהמשך ולאחר הפסקה בטיפולים חלה הרעה במצבו ולכן
חזרנתי לטפל בו.
כיום ”צ‘יקו“ מקבל טיפול בחיזוקים של דיקור אחת לשלושה
שבועות ,מצבו מצויין והוא יציב .איזה כיף לכולם.
בהמלצת ד“ר שגיב בן יקיר צילמתי את הטיפולים במצלמת
הסלולר והעלתי לאתר  U TUBEוקיבלנו תגובות מדהימות
מהארץ ומהעולם ואף כתבה ב“עיתון חי“.
בעקבות ההצלחה זכיתי לטפל בכלבים נוספים עם בעיה
דומה.
”בומר“ ,כלב זכר מגזע פאג” .בומר“ הגיע אליי חמישה
חודשים מתחילת הבעיה ,ובעייתו  שיתוק מתקדם בגפיים
האחוריות .הוא טופל אצל במרפאות וטרינריות שונות ,קיבל
סטרואידים ואנטיביוטיקה אך ללא כל שיפור.
הבעלים לא ויתרו והגיעו אל ד“ר שגיב בן יקיר שאיבחן כי
בומר סובל מפריצות דיסק בין חוליות . T12 T13
”בומר“ קיבל טיפול שכלל הזרקת ויטמינים ותמיסות
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הומאופתיות לנקודות הדיקור ע“י ד“ר שגיב ובמקביל אני
התחלתי לטפל בו בדיקור  .אחרי מפגש אחד הורגש שיפור
במצב הרוח  ,בהליכה וביציבה.
כיום ”בומר“ מקבל שילוב של דיקור ,ויטמינים בהזרקה ,ומדי
פעם גירוי של נקודות הדיקור בהזרקת רעל דבורים ואלקטרו
אקופונקטורה .מצבו של ”בומר“ התייצב ,הוא הולך שמח
ומאושר כאשר יש ימים ושעות שהוא פעיל ויששעות קשות
יותר שהוא פחות יציב ,אך הסה“כ  תמונה חיובית של כלב
מקסים שלא מוותר ולא נכנע ונותן כח ותקווה לכולנו.
”צ‘יקה“ היא נקבת בולדוג צרפתי בת  3וחצי הגיעה אליי
כשמונה חודשים מתחילת הבעיה .
היא הופנתה ע“י ד“ר ערן זיו .האבחון  פריצת דיסק עם
שיתוק חלקי ברגליים אחוריות וללא שליטה בצרכים.
לאחר הטיפול הראשון ראינו שיפור מיידי בהליכתה .לפגישה
השניה ”צ‘יקה“ הגיעה מאושרת עם גרירת רגלים קטנה
ביותר .לפגישה השלישית הגיעה שמחה ומאושרת ,שולטת
בצרכים ונראה שיפור ביציבת רגלייה האחוריות.
בפגישה זו חיזקנו גם את רגליה הקדמיות באשר אלו נחלשו
מעט מהמאמץ הרב המונח עליהן.
”צ‘יקה“ הגיעה בסך הכל לחמישה מפגשים ומצבה יציב
וטוב ,היא שמחה כבעבר ואנו מרגישים שהצלחנו לשפר לה
רבות את איכות חייה.
כן ,פעילות הדיקור במקרים שתוארו מוכיחה עצמה ככלי רב
עוצמה העומד לזכות בעלי חיים.
נוסיף ונאמר שדיקור הוא חלק מתחום הרפואה המשלימה
הידועה גם בכינוי ”רפואה הוליסטית“.
המילה הוליסטית מגיעה מהמילה  WHOLEשפרושה שלם,
כלומר  מתייחסים לאדם או לבעל החיים
כשלם ולא לבעיה אחת ויחידה הקיימת בו .הסביבה ,הרגש,
המצב נפשי כולם חלק חשוב לאבחון ולטיפול.

ברפואה משלימה חשוב לנו האיזון בין חלקי הגוף השונים,
ובינם לבין עולם הרגש ,הנפש והסובב את החיה.
במידה ונוצר חוסר איזון תווצר חסימה בגוף החיה והיא היא
המחלה.
חוסר האיזון נגרם ממקורות חיצוניים ופנימיים.
מקורות חיצוניים כמו חום ,קור ,לחות ,רעב ,תזונה לקויה,
גורמי זיהום ,טראומות פיזיות )כמו תאונת דרכים( ועוד.
מקורות פנימיים כמו רגשות מוגזמים של פחד או כעס.
האיברים הפנימיים בגופנו ובגופם של בעלי החיים קשורים
אחד לרעותו ,ויחדיו הם קשורים בתעלות קשר הנקראות
מרידיאנים המקשרים בינם ולבין העולם החיצון .על תעלות
הקשר הללו קיימות נקודות הדיקור המשמשות לאבחון
ולטיפול באיברים הפנימיים.
יש לדעת כי מתחת לכל נקודת דיקור ישנם עצבים המגיעים
עד חוט השדרה.
דיקור בנקודות הנכונות פותח חסימות ומעורר עצבים
ושרירים לפעולה .בדיקור נוכל להשתמש לפתרון בעיות
פיזיות ,כמו שיתוק שראינו קודם לכן ,אך גם בבעיות של
התנהגות לקויה )כירסום זנב ,פגיעה עצמית בכפות רגלים
וכו‘(.

דוגמאות לבעיות נוספות שבהן נטפל באמצעות דיקור:
• בעיות במערכת שרירעצםמפרק כמו היפדיספלזיה.
• בעיות בחוסר עצבי כמו שיתוק עצב הפנים או עצבים
הקפיים.
• בעיות במערכת העיכול  כשלשולים והקאות.
• בעיות במערכת העור  כדלקות עור שונות.
• בעיות במערכת הנשימה  ,או הלב מצינון עד דום לב.
• בעיות בחיות זקנות  מומלץ דיקור אחת לחודש לשיפור
איכות חייהן בצורה מהותית ומאריך אותם.
וכמובן חלק מהותי בתהליכי שיקום.

תחומי הרפואה המשלימה רבים ומגוונים ,בבעלי חיים
משתמשים בעיקר בדיקור סיני ,צמחי מרפא ,פרחי באך,
רעל דבורים ,עלוקות רפואיות ,הומאופטיה ,כדוריות זהב
ועיסויים.
עולם הכלב  -גיליון  - 15יולי 2010
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