Behandling af ansigtslammelse hos Hanne Pitters august 2006
I starten af august 2006 var min kæreste og jeg på vej til Köln for at
besøge en ven. Det var varmt, og da vi ikke havde aircondition i bilen,
måtte vi enten køre med åbne vinduer eller med blæseren tændt.
Da vi ankom, kunne jeg mærke en forandring i mit ansigt, og dette
kommenterede min kammerat også. Om aftenen blev det værre, og
næste morgen da jeg vågnede, var jeg lam i hele venstre side af
ansigtet. Jeg kunne ikke lukke det ene øje (ikke blinke), følte mig lam
i kind og tunge, og jeg kunne heller ikke smile med venstre side af
munden.
Jeg ringede til lægevagten, og denne sagde, at jeg skulle konsultere en
læge, hvis det blev værre. Jeg selv havde frygten for en blodprop i
hjernen eller lignende, så vi besluttede at køre tilbage til Danmark,
hvor jeg fik en tid hos min egen læge. Han var dog helt sikker på, at jeg havde fået en
ansigtslammelse og mente, at det kunne være kommet fra træk i bilen.
Derefter blev jeg sygemeldt i 2 uger, hvor jeg skulle hvile mig og gå med klap for øjet, da det jo
ikke kunne lukke af sig selv. Jeg tapede samtidigt øjet til, så jeg ikke skulle bruge fingrene for at
holde øjet lukket, og for at det ikke skulle udtørre.
Jeg blev af min far anbefalet at prøve akupunktur. Dog var min første tanke en vis skepsis over for
akupunktur. Men det skulle have en chance, så jeg ringede til Hanne Pitters, som i kraft af sin
sygeplejerske - samt akupunkturuddannelse havde en god indsigt i, hvad der muligvis kunne hjælpe
mig.
Jeg fik placeret nåle i øre, omkring øjne og i foden, samtidig med at hun gav mig varme. Allerede
efter første behandling kunne jeg mærke fremgang. Efter 3 behandlinger med 2 dages mellemrum,
var det tydeligvis blevet bedre, så vi valgte herefter at give min krop en lille pause og se tiden an.
Senere på måneden mødte jeg op hos Hanne. Her var stort set alt blevet normaliseret igen, så sidste
behandling modtog jeg blot 3 uger efter ansigtslammelsens begyndelse. Efterfølgende var jeg til
konsultation hos min egen læge, og han var meget imponeret over, at ansigtslammelsen var væk
efter så kort tid, men var åben over for denne metode og kunne godt se, at den hurtige – og effektive
behandling ”havde båret frugt”.

Med venlig hilsen
Torben Friis Nielsen, Vejle

