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           Akupunktura, sięgająca korzeniami Tradycyjnej Medycyny Chińskiej 

(TMC), w świecie zachodniej medycyny jest już specjalizacją lekarską. Wspo-

maga leczenie konwencjonalne, a również sama ewoluuje wykorzystując nowe 

rozwiązania technologiczne. Dziś jedna z jej wersji to tzw. akupunktura lase-

rowa polegająca na napromieniowywaniu punktów aktywnych biologicznie 

(PAB) wysokoenergetycznym światłem lasera. Punkty akupunkturowe są bo-

wiem, z założenia, receptorami fal elektromagnetycznych, a ich rozmieszczenie 

w różnych miejscach ciała odpowiada określonym układom i narządom we-

wnętrznym organizmu, zarówno u ludzi, jak i zwierząt.  

          Książka wydana w języku niemieckim należy do serii o niekonwencjonal-

nych metodach leczenia. Jej autor, doktor Petermann, to doświadczony lekarz 

z Dolnej Saksonii, uznany specjalista z 30-letnią praktyką, od 2016 roku prze-

wodniczący Międzynarodowego Towarzystwa Akupunktury Weterynaryjnej. 

Przygotował on trzecie, zaktualizowane wydanie swojej  książki wydanej w roku 

2004 i 2011. Jej celem jest stałe propagowanie wśród lekarzy weterynarii moż-

liwości samodzielnego i skutecznego stosowania laserowej techniki akupunk-

tury w codziennej praktyce leczenia psów i koni. 

          Konstrukcja książki uwzględnia stopniowanie wiedzy. Jej treść została 

podzielona na trzy części, zróżnicowane kolorem stron. W pierwszej z nich, zielonej, zawarto informacje podstawowe. 

Omówiono założenia TMC i akupunktury, zasadę meridian, regułę pięciu elementów i przedstawiono punkty akupunk-

turowe dla narządów wewnętrznych psów i koni. W części drugiej, niebieskiej, przekazano wiedzę dla średnio zaawan-

sowanych: zasady laseroterapii i laseroakupunktury według LLLT – Low Level Laser Therapy  (Terapia Laserem Małej 

Mocy). Następnie połączono je z punktami akupunkturowymi i przedstawiono liczne wskazania lekarskie do punkto-

wego, kontrolowanego stosowania światła lasera. W części trzeciej, czerwonej, przedstawiono wiedzę specjalistyczną 

dla ekspertów metody: m.in. zasady dochodzenia do leczenia przyczynowego i wykorzystanie miejscowych odruchów 

w terapii. Zawarto tu liczne przykłady leczenia przewlekłych chorób, m.in. skóry, kręgosłupa, kończyn i, co jest nowo-

ścią, nawet kolek u koni. 

           Książka jest propozycją dla praktykujących lekarzy weterynarii, studentów oraz fizjoterapeutów. Można rozpo-

cząć jej lekturę w dowolnym miejscu i podążać za myślami autora w zależności od poziomu własnego przygotowania. 

Tak przedstawiona wiedza łatwa jest do analizowania, a zawarte przykłady, tabele i ryciny dodatkowo podnoszą jej 

wartość. Kompetencja i przystępność to główne jej atuty.    

           A przy tym dobra i niezwykle sugestywna lektura.         
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