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Visszatérés az életbe

egy gerincsérült kutya sikertörténete

A következőkben szeretném Önöknek bemutatni TÓBIÁST azaz Tóbit. 
Fajtájára nézve Ő egy Alaszkai Malamut, aki már jócskán benne van a 
korban. Mikor megismertem elég rossz állapotban volt, és az orvosok 
nem sok bíztatót jósoltak neki, de ne rohanjunk ennyire előre. Úgy 
kezdődött a története, hogy egy idősebb néni vigyázott rá, aki nem 
tudott minden szempontból gondoskodni róla. A rossz tartás követ-
keztében (sajnos konkrétumokat nem tudtam meg) egy nyaki részen 
kialakult sérv nehezítette Tóbi életét. Emiatt meg kellett műteni, de nem 
sikerült túl jól a műtét és a néni sem tudta megfelelőképpen ápolni őt. 

Ennek következtében mivel csak feküdni tudott a betonon elég sok 
egyéb probléma is kialakult nála. Felfekvései lettek, nem tudott vécéz-
ni és nagyon legyöngült, mert nem tudott enni sem önállóan. Ekkor 
találtak rá az állatmentők, természetesen bejelentés folytán, akik elvit-
ték a nénitől a hatóság közreműködésével. Ezután egy állatkórházba 
került, ahol ismét megműtötték a sérvet, most már megfelelőképpen. 
A műtét alatt még leállt a szíve is szegénynek és kétszer is újra kellett 
éleszteni Tóbit. Mikor végeztek a műtéttel az orvosok, nem túl hosz-
szú jövőt jósoltak neki. Részben az állapota miatt, részben pedig mert 
olyan gondoskodást igényel - ilyen esetben a rehabilitáció -, amely 
egész embert kíván. 
Szerencsére az állatmentő társaság nem adta fel és felvállalták, hogy 
bármi lesz is, megpróbálják megmenteni az altatástól Tóbiást. Itt kap-
csolódtam be a történetbe, mikor megkerestek, hogy tudok-e olyan 
masszázst, amivel talpra lehet állítani a kutyust, mert ha fekve marad, 
akkor az a biztos véget jelenti számára. 
Elég nagy kihívás volt ez, mert nem csak a mozgásképtelenség volt 
a baj. A műtét óta eltelt időben nem sokat erősödött Tóbi és a felfek-
vései is rosszabbodtak, ami sok féle fertőzés forrása lehet, hiszen 
nyílt sebekről van szó. A sérv önmagában is elég probléma, mivel 

a nyaki szakaszt kellett műteni, ennek következtében a teljes test 
lebénult és még a fejét is nehezen tudta felemelni. Folyamato-

san mozgatni, forgatni kellett, maga alá piszkított, nyílt sebei 

voltak, amik nehezen hegedtek a rossz vérkeringés és a legyengült 
immunrendszer miatt.
A sérv két csigolya közt alakul ki, amikor valamilyen mechanikai ha-
tásra a csigolyák közti porc réteg megsérül és a porckorong belső 
puha állománya kitüremkedik a korongból, nyomás alá helyezve a 
környezetben található idegeket, illetve ereket. Ez nagyon erős fájda-
lommal jár, a tudomány a negyedik helyen említi a fájdalom erősség 
szempontjából, ezt a fajta sérülést. A műtétnél olyan szinten kell az 
idegeket manipulálni, hogy ezek okozhatnak részleges, vagy akár 
teljes bénulást. 
A szakszerű masszázs ezeken a problémákon képes segíteni. Először 
is fontos volt, hogy átdolgozzuk azokat a terápiás vonalakat, amelyek 
az idegpályákat stimulálják. Ezek mellett a gerinc mentén végig kifutó 
idegdúcokat is kell masszírozni, hogy az ingerület végig fusson az 
egész rendszeren. További feladat még a vérkeringés helyreállítása, 
hogy a sorvadt izmok újra erőre kapjanak és megerősödjenek. Mert 
hiába megy az ingerület, ha az izom nem elég erős nem fogja elbírni a 
testet, ami esetünkben elég nehéz, mert azért ne feledjük, egy hatvan 
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kilós malamutról van szó. Plusz kiegészítésként, terápiás pontokat is 
kellett masszírozni fájdalomcsillapításnak és a szív illetve egyéb bel-
ső szervek működésének helyreállítására. Az állandó fekvés miatt a 
légzés funkciók is rosszak voltak, mert Tóbi valamelyik oldalán feküdt 
mindig és a súly nyomta a tüdejét. Időközben még egy megfázást is 
összeszedett, ami tovább rontotta a tüdő kapacitását. Ezek mellett 
még tornáztatni és mozgatni is kellett a végtagokat, hogy ne mere-
vedjenek be.

Amint látjuk elég összetett masszázs kezelést igényel egy ilyen eset, 
de mégis megéri végigcsinálni. A masszázs mellett a megfázásra és 
a gyulladások csökkentésére kamillás kezelést alkalmaztunk, és a 
felfekvéseit folyamatos kötözéssel, valamint fertőtlenítéssel kezeltük. 
A folyamatos gondoskodás hatására egy hét elteltével elértük, hogy 
Tóbi már egyenesen tudott feküdni, - tehát nem csak az oldalán - és 
így rendesen tudott enni, inni. Elmúlt a megfázás is, és a sebek is 
szépen gyógyultak, mert a vérkeringés is javult a masszírozás miatt. 
A további kezelésekkel a második hét végére elértük, hogy pár percre 
már meg tudta tartani magát mikor segítséggel talpra állítottuk. Ez 
már egy fantasztikus eredmény volt, ahhoz képest, hogy el akarták 
altatni a kutyust. További masszázsokkal sikerült elérnünk a csodát! 

Egyik reggel Tóbi a saját lábán kibotorkált a reggelihez és falatozott, 
majd egész nap játszott a többiekkel, persze még inkább csak fekve, 
de egyre többet ált fel és próbált jönni, menni. 
Gyakorlatilag egy hónapos kezeléssel sikerült talpra állítani Tóbit! 
Ma már nem is látszik rajta, hogy mi baja volt és remek gazdihoz 
is került, ahol boldogan élheti le az időskori éveit. Persze azóta is jár 
folyamatosan masszázsra, bár ritkábban a karbantartás végett, ami 
egyébként minden idős kutyánál igen jótékony hatású.

Tóbi gyógyulása és életben maradása sok összetevő eredménye, 
melynek egy fontos része volt a masszázs. De nem sikerült volna, 
ha nincs élni akarása, illetve a segítő gondoskodás az emberek (ál-
latmentők, befogadó) és fajtársak részéről, melyet érdekes volt meg-
tapasztalni.

Izmok rendbehozatala és a vérkeringés javítása masszázs által

Itt már játszik, egyelőre fekve

3 hét után a saját lábán járva

Végtagok átmozgatása és 1 hét után az első bíztató jelek Schmidt Henry
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