SRBENJE, PRASKANJE, …
Ne glede na letni čas se lahko pri psu pojavi srbenje in praskanje, ki skrbnike spravlja v
obup
Začne se povsem z nedolžnim praskanjem sem in tja, ki mu običajno ne posvečamo prav
poseben pozornosti misleč, da se tudi sami včasih popraskamo brez posebnega razloga. Ko pa
se pojavijo na koži ranice in praskanje ne poneha, pričnemo iskati vzrok za to neprijetno
nadlogo, ki lahko hitro preraste v resno težavo. V ranice se namreč z vztrajnim praskanjem
hitro zanesejo povzročitelji vnetja, kar vodi v vse obsežnejše in boleče gnojno vnetje kože.
Vzroki za nenadno praskanje so lahko zelo različni in jih je cela množica: na prvo in najbolj
množično mesto zagotovo sodijo alergične reakcije. Te segajo od bolšjega pika do alergije na
hrano, kontaktne alergije na določene snovi v podlagi, ki se je pes dotika med ležanjem,
nekateri psi so alergični celo na materiale, iz katerih so plastične pasje sklede…. Statistika
pravi, da je v teh primerih največkrat sporna rdeča barva. V zimskem času povzročajo srbenje
tudi temperaturne razlike, ki so jim izpostavljeni psi, ki zapuščajo topla stanovanja in gredo
na prosto, kjer je temperatura nižja tudi več kot za 30 stopinj.
Poleg temeljitega razmisleka o prehrani in dodatkih, ki jih dobiva pes, je potrebno vzeti v
poštev tudi invazijo bolh, ki so v zimskem času še posebej nadležne. Sobivanje psa in mačke,
ki ima izhod na prosto, poleg dobrih strani prinese tudi prisotnost bolh, ki jih zatiramo na vseh
živalih in v okolici hkrati. Pri tem – bolj kot nasvetom proizvajalca – sledimo razvojnemu
ciklusu parazitov, ki jih želimo uničiti.
Hkrati z iskanjem in odpravljanjem vzrokov za praskanje moramo seveda zaščititi kožo in
preprečiti vnos bakterij. Ker se taka vnetja širijo bliskovito hitro, je potrebno ukrepati takoj, v
kolikor pa nismo uspešni oziroma se stanje slabša, ne odlašajmo z obiskom pri veterinarju.
S prizadetih mest najprej po potrebi odstrižemo odvečno dlako, kožo umijemo z blago
milnico in trikrat dnevno nanesemo ognjičevo tinkturo. Ognjič deluje proti mikrobom, ki se
naselijo na sveže rane. Pospeši nastanek novih, zdravih celic. Saponini v njegovem eteričnem
olju preprečujejo naselitev glivic. Zaradi triterpenskih alkoholov, ki zmanjšujejo vnetje, je
uporaba ognjiča odlična pri zdravljenju kožnih poškodb. Ognjič učinkuje podobno kot arnika.
Ker pa pri tem ne draži kože, ga pri občutljivi koži in koži, nagnjeni k alergijam, pogosto
uporabljamo namesto arnike. Polisaharidi v ognjiču pa stimulirajo imunski sistem. V
nadaljevanju za hitrejše celjenje prizadetega predela uporabimo ognjičevo mazilo.
Izmed homeopatskih pripravkov izberemo Histaminum hydrochloricum.
Histamin je organska dušikova spojina, ki jo proizvaja imunski sistem, če je organizem
izpostavljen alergenom. Histamin izkazuje svoje učinke preko vezave na specifične celične
receptorje, eden od njih pa posredno povzroča tudi koprivnico, bolečino, srbenje in simptome
senenega nahoda. Histaminum hydrochloricum je vrsta histamina in se uporablja kot
homeopatsko zdravilo predvsem za zdravljenje različnih alergij, vključno s tistimi, ki jih
povzročajo živila, piki insektov in cvetni prah. Uporablja se za lajšanje simptomov alergije in
preprečevanje oziroma zmanjšanje bodočih alergijskih reakcij. Histaminum hydrochloricum
deluje tako, da zmanjšuje količino histamina med alergijskimi reakcijami in s tem zmanjšuje
učinke tega naravnega histamina v telesu. Ker sledimo homeopatski doktrini, da se lahko
bolezen zdravi z isto snovjo, ki jo povzroča, z zaužitjem majhne količine homeopatsko
pripravljene snovi postopoma krepimo odpornost organizma proti alergijam.
V zadnjem času je tudi med metode dopolnilnega zdravljenja zahodnega sveta prodrla ena
najbolj uporabljanih rastlin ayurvedske medicine, t.j. neem (izg. nim). Glede na izkušnje in
raziskave, ki jih v tradicionalni medicini indijske podceline ni malo, je neem dejansko
čudežna rastlina.

Beseda neem izhaja iz sanskrtske besede nimba in je znana kot “zdravilo za vse bolezni”.
Neem (lat. Azadirachta Indica, indijska melija) je zimzeleno zelo košato drevo z belimi
cvetovi in plodovi, podobnimi olivam. Odkrili so ga v Indiji pred več kot 2000 leti. Uspešno
zdravi več kot 100 različnih bolezni. Vsi deli drevesa so uporabni: korenina, lubje, semena,
plodovi, listi, cvetovi. Te cvetove in mlade poganjke uporabljajo celo kot zelenjavo. Kemične
spojine, ki jih vsebujejo navedeni deli tega drevesa, delujejo antioksidativno, antibakterijsko
in antiseptično. Rastlina je bila zelo tesno povezana z življenjem Indijcev, saj so ji zaradi
njenih antiseptičnih lastnosti pogosto rekli tudi “spremljevalka od zibelke do groba”. Otroke
so kopali v neemovi vodi, jih mazali z neemovim oljem in nad njihove posteljice obešali
njegove liste, medtem ko so ga kmetje uporabljali za zaščito zemlje, za njeno oživitev in za
odganjanje škodljivcev. Dobra stran globalizacije je tudi dosegljivost čistega neemovega olja
in kapsul, v katerih so rastline pripravljene za uživanje. Psu dajemo eno do dve kapsuli
Himalaya Neem (odvisno od velikosti živali) enkrat na dan in stanje kože se bo v kratkem
času izboljšalo. Glede na mnoge druge zdravilne učinke (dvig odpornosti organizma, podpora
v boju proti parazitom, želodčne rane, zaprtost, driska, napihnjenost, zaščita proti rakavim
obolenjem) lahko neem dajemo živali tudi daljši čas. Neemovo olje se dodaja drugim oljem in
uporablja za nego prizadete kože. Najboljše od vsega pa je to, da izjemna učinkovina, ki jo
uporabljajo tudi za bazični prah, nima nobenega stranskega učinka. Edina previdnost je
potrebna pri plemenjakih, pri brejih psicah in pri tistih pred paritvijo, saj je neem znan kot
staro učinkovito kontracepcijsko sredstvo pri obeh spolih.
Vir: http://www.bodieko.si/

Mojca Sajovic

