רפואה אלטרנטיבית לבעלי חיים.

לפני כ 3,000 -שנה גילו הסינים את נפלאות הדיקור ע"י למידה והבנה של מערכות הגוף השונות ,השפעתן זו
על זו ותלותן בגורמים חיצוניים ופנימיים כאחד.
נקודת מבט ייחודית זו ,הביאה להתפתחותה של תורת הרפואה הסינית ,שרואה בגוף כמיקרואורגניזם מייצג
של עולם הטבע כולו על תופעותיו השונות .בהתאם לכך ,היא מאבחנת ומטפלת במחלות ובעיות שונות
ומגוונות.
תורת אבחון וטיפול זו מתאימה כמעט לכל בעיה קיימת החל בבעיות אורטופדיות למינהן ,בעיות עור ,נשימה,
עיכול וכלה בבעיות התנהגות.
האבחון נעשה ע"י תשאול של בעלי החיה על הבעיות ממנה סובלת חיית המחמד ,מאורח חייה ,התנהגותה וכו'.
הטיפול מבוצע בעזרת מחטים מיוחדות ונמשך כ 20 -דקות .במקרה הצורך משלבים בטיפול גם צמחי מרפא או
עיסויים שונים.
להבדיל מהטיפולים בבני אדם ,בעיות אצל בעלי חיים נפתרות מהר מאוד  ,הטיפול קצר ,לעיתים אף חד פעמי,
והשפעתו ארוכת טווח .לכן הטיפול בבעלי חיים אינו דורש סדרת טיפולים ארוכה ,אם כי ,מידי פעם דרוש טיפול
"תחזוקתי" אחת לכמה חודשים.
סוג טיפול זה מתאים במיוחד לבעלי חיים שאינם מגיבים כרצוי לטיפול תרופתי ,או במקרים בהם אופציה
כירורגית אינה אפשרית או אינה רצויה מסיבות שונות .כמו כן ,הטיפול מתאים כאשר קיימת העדפה של פתרון
טבעי על פתרון תרופתי או כירורגי.
שירה גון ,מטפלת ברפואה סינית ,למדה  4שנים רפואה סינית הומנית )בוגרת מכללת מדיסין( ,שנתיים נוספות
רפואה אלטרנטיבית לבעלי חיים )במכללת וינגייט( והשתלמה בבית החולים "גואן אן מן" בבייג'ין שבסין.
מטפלת מוסמכת בדיקור ,הומוטוקסיקולוגיה )הומיאופתיה( ,שיאצו ,אוסטיאופתיה ועיסויים שונים .שירה הינה
בעלת ניסיון קליני בטיפול בבני אדם ובעלי חיים כאחד.
ניתן לפנות למרכז לצורך פרטים נוספים .רופאי המרכז ושירה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה.

© כל הזכויות שמורות ל"מוריה" מרכז רפואי וטרינרי.
אין לשכפל ,להעתיק ,לצלם ,להקליט ,לתרגם ,לאחסן במאגרי מידע ,לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל
אמצעי אלקטרוני ,אופטי או מכני או אחר -כל חלק שהוא מהחומר שבמאמר זה.
שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול במאמר זה אסור בהחלט אלא ברשות מפורשת בכתב
מ"מוריה" מרכז רפואי וטרינרי.

