ידיעון לרופאים הווטרינרים
תיאור מקרה –
מחלקת רפואה משלימה
היסטוריה:
ג'ו ,כלב מגזע גולדן רטריבר ,זכר לא
מסורס בן  51שנים ,הגיע לביה"ח
בנובמבר  ,2102עם תלונה על חולשה
ברגליים אחוריות .טופל עד כה על ידי
הווטרינר המפנה בעזרת פרויקוקס  -ללא
שיפור.
בדיקות:
רנטגן | חוליות חזה -ספונדיליטיס
חוליות לומבו סקראליות  -ספונדילוזיס
והיצרות באזור הסקראלי  -עשוי להיות
הגורם לחולשה ברגליים האחוריות.
בדיקה נוירולוגית | כאבים בלחיצה באזור
הלומבארי .חסרים של conscience
בשתי הרגליים
Proprioception
האחוריות ,אטקסיה ברגליים אחוריות,
רפלקס אנאלי קיים אך מוחלש ,זנב עם
טונוס חלש.
טיפול :רימדיל פעמיים ביום ,בוקר 15
מ"ג  ,ערב  05מ"ג;
פמוטידין להגנה על הקיבה.
לאחר כחצי שנה ,בה טופל במשככי
כאבים ,הגיע שוב ,עם תלונה חוזרת של
חולשה ברגליים אחוריות ,עם החמרה
וקושי בעלייה וירידה במדרגות ,מתעייף
מהר בטיול והולך מאוד לאט ,בנוסף,
צליעה ברגל ימין.
בדיקות:
בבדיקה נראה שהצליעה ברגל הקדמית
נובעת ממקור אורטופדי.
בדיקה נוירולוגית | ללא שינוי.
בנוסף ,נראו קרחות בעור עם קשקשת
בחלקים נרחבים של הפרווה.
בשלב זה ,הוצע לבעלים להיעזר
בדיקור סיני.

בית החולים הווטרינרי
האוניברסיטאי
טיפול :ג'ו טופל בעזרת דיקור סיני במשך 3
טיפולים פעם בשבוע ,ועוד שלושה טיפולים
נוספים אחת ל  3 -שבועות.
הטיפול כולל החדרת מחטים של דיקור סיני
לאורך עמוד השדרה ,ברגליים האחוריות
וברגליים הקדמיות ,בנקודות אסטרטגיות,
במטרה להשפיע על מערכת העצבים.
במקביל המשיך ג'ו לקבל .NSAIDS
תוצאות :כבר לאחר הטיפול השני הבעלים
דיווח שבימים הראשונים שלאחר הטיפול
ג'ו מתלהב ושמח לקראת הטיול ,הולך
בקצב תקין ,ולא מתעייף באמצע הטיול.
לאחר מספר ימים ג'ו חוזר להתעייף וללכת
לאט יותר.
לאחר  6טיפולים ,הבעלים מדווח שג'ו
שמח לצאת לטיולים ,הולך בקצב תקין ,לא
מתעייף ,עולה ויורד במדרגות ללא עזרה.
הצליעה ברגל הקדמית נעלמה .השפעת
הטיפול נמשכת בשלב זה לאורך שלושה
שבועות .טווח התנועה גדל מטיפול לטיפול.
כמו כן ,בלקויות העור נראה שיפור של
.01%
ג'ו יזדקק לטיפול תומך למשך כל חייו
כנראה ,אך המרווחים יגדלו.
ג'ו הוא דוגמה ,אחת מיני רבות,
לאפשרויות העומדות בפנינו בעזרת
טיפול ברפואה משלימה.
הטיפול נעשה כטיפול תומך ומשלים
לטיפול הרפואי הקונבנציונלי.
רפואה משלימה מסייעת לטפל במגוון
רחב של בעיות ,כגון כאב ,בעיות
נוירולוגיות ,תסמינים גריאטרים ועוד.
אשמח להיות אתכם בקשר בכל
שאלה,
ד"ר תמי סינייבר | 150-7227002
Mashlima.mashlima@mail.huji.ac.il
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מיסודה של האוניברסיטה העברית
בירושלים

טלפון12-8899899 :
פקס12-8899838 :

vethosp@agri.huji.ac.il
אתר אינטרנט:
www.vethospital.huji.ac.il
פייסבוק:
ביה"ח הווטרינרי האוניברסיטאי

ג'ו ,כלב מגזע גולדן,
זכר לא מסורס בן 51
שנים ,הגיע עם
תלונה על חולשה
ברגליים אחוריות.
בעזרת טיפול
(משולב) עם דיקור
סיני חזר ללכת
במצב תקין

ידיעון לרופאים הווטרינרים
בית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי
מייסודה של האוניברסיטה העברית בירושלים

ביה"ח הווטרינרי האוניברסיטאי
וארגון הרופאים הווטרינרים לחיות בית בישראל
מתכבדים להזמינכם למפגש לימודי המשך בנושא:

מרכז מעבדות וטרינריות בית דגן
שירות בדיקות מעבדה

ג'ינג'יביטיס ,סטומטיטיס ,פריאודונטיטיס
כל מה שרציתם לדעת ולא העזתם לשאול...
(או שלא היה לכם את מי לשאול)

ה ת ח ד ש נ ו !!!
בדיקות דם חדשות:
 | B12חומצה פולית
מחירון אטרקטיבי

במיוחד:

פאנל ביוכימי  +ספירה |  ₪ 318בלבד*!
ברכישת  51בדיקות (כנ"ל) מראש
ל 4 -חודשים |  ₪ 561בלבד לבדיקה*!

המפגש יועבר ע"י

ד"ר יואב בר-עםDVM, DAVDC ,
מנהל היחידה לרפואת שיניים וכירורגיית פה ולסת

חוות דעת של רופאה מומחית בכל בדיקה!!!
(תינתן ע"י ד"ר שרון קוזי)DVM, DECVIM ,
לשאלות והזמנות30-96//1698159 :

vetlab@agri.huji.ac.il

ביה"ח הווטרינרי האוניברסיטאי מיסודה של האוניברסיטה
העברית בירושלים

הכנס יתקיים
ביום רביעי  15ביולי 3151
באודיטוריום מילסטון ,בביה"ח הווטרינרי האוניברסיטאי
(בית דגן)
התכנסות בשעה ,31:11
הרצאה בשעה  31:11בדיוק!

*המחיר מוגבל לאזור הפצה -לאזורים מרוחקים תיגבה עלות נוספת
עבור המשלוח

ההשתתפות לחברי הארגון ללא תשלום
נשמח לראותכם!

עברנו לשעון קיץ!
בימים א'-ה'* יהיה בית המרקחת
פתוח עד לשעה !59:33
(*למעט ימי ג'  -עד השעה )17:00
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הכנס בחסות:

