HELSE:

Akupunktur på hund

Det er vel allment kjent at akupunktur er en behadnlingsmetode som er benyttet i mer enn 4 000 år og at mange mennesker har hatt stort utbytte av
denne metoden.
Det er nok mindre kjent at akupunktur også brukes på dyr og at det finnes
en egen utdannelse på dette området for veterinærer. Jeg tok utdannelsen i
1998/99 og har praktisert akupunktur som komplimentær behandlingsform
ved siden av vanlig veterinærpraksis.

I prinsipp kan de fleste lidelser forbedres med akupunkturbehandling og
det er flere kolleger som nå utelukkende behandler med tradisjonell kinesisk
medisin (TCM) som også inkluderer urtemedisin. Jeg liker godt å benytte
vestlig medisin der den er mest effektiv, for eksempel akuttmedisin, kirurgi,
kreftmedisin. Dersom lidelsen kan helbredes fullstendig med vestlige metoder, vil jeg velge det.
Når det gjelder kroniske lidelser egner vestlig medisin seg dårligere; lange
behandlinger med sterke legemidler gir alvorlige bivirkninger og er ofte kostbare. Akupunktur er også svært effektiv for å forebygge en del lidelser og det
er slik den praktiseres i Kina. Man behandles for å holde seg frisk og venter
ikke til sykdommen inntreffer for da er den vanskeligere å behandle.
Av de lidelsene jeg har behandlet med godt resultat kan nevnes, hofteleddsdysplasi, ryggproblemer, kneskader, allergi, nerveproblemer, kronisk tarmbetennelse, dårlig apetitt, kronisk betennelse i bukspyttkjertelen, urinlekkasje,
urinstopp, fødselsinduksjon, lungeødem ved hjertesvikt, slag, forstoppelse,
rehabilitering etter kirurgi og aldersrelaterte lidelser.
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Bare veterinærer eller personer forordnet av veterinærer har lov til å penetrere hud. Human akupunktører har derfor ikke lov til å bruke nåler på dyr
med mindre en veterinær er ansvarlig for behandlingen. Grunnen til at det er
så strengt er at dyrene ikke kan uttrykke seg og må derfor beskyttes bedre.
I mange land er det ikke lov å utøve akupunktur eller homeopati med mindre
man er lege, tannlege eller veterinær.
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Foto hentet fra: http://www.alternativevet.org/acupuncture og http://www.adog.co.uk/acupuncture
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