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/1 Ugyanazok a dolgok,
amelyek a betegséget
okozzák, meg is gyógyít-
ják ezt."

(Hippokratész)

Hippokratészen kívül már a
Bibliában, az indiai Védákban
és Paracelsus tanulmányaiban
is találhatunk utalást a home-
opátia ("hasonlót a hasonlóval
gyógyítani") alapgondolatára.
Maga a gyógymód Európából
indult. Samuel Hahnemann
(1755-1843) német orvos és
gyógyszerész számos kísérlet
után fektette le alapelveit és
terjesztette el azokat szerte a
világon. Ma már szinte min-
den országban használatos e
gyógymód. Indiában és Lon-
donban például homeopátiás
kórházak is léteznek, egyes
helyeken pedig biztosítási ala-
pon is igénybe vehető e gyó-
gyítás. De tekintsünk vissza
arra, hogyan is alakult az útja
Magyarországon !

Már Kossuth és Széchenyi
orvosa - dr. Almási Balogh Pál
- is homeopátiás módszerek-
kel gyógyított. Miután az
1830-as években sikerrel vetet-
ték be a homeopátiát a kole-
rajárvány leküzdésére, Gyön-
gyösön megalakult az első
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homeopátiás kérház is. Az
1860-as és 70-es években ezt
több is követte. Először a Szent
Rókus Kórházban alakult ha-
sonszenvi osztály, majd létre-
jött az első homeopátiás kór-
ház Budapesten - a .Bethes-
da"-, amelyet rövidesen köve-
tett a második, "Elisabethi-
num" néven. 1865-ben alakult
meg a Hasonszenvi Orvosegy-
let, néhány évvel később pe-
dig a Budapesti Tudomány-
egyetemen Hasonszenvi Tan-
széket nyitottak. Ebben az idő-
ben Magyarországot tartották
egész Európában a homeopá-
tia fellegvárának.

1935-ben a Nemzetközi Ho-
meopátiás Liga X. kongresszu-
sát Budapesten tartották. Ennek
elnöke dr. Szentágothai János
édesapja, dr. Schimert Gusz-
táv volt.

1949-ben azonban nagy for-
dulat történt, mert - a világon
egyedülálló módon - hazánk-
ban betiltották a homeopátiás
gyógyítást, mint az arisztokrá-
cia és anagyburzsoázia gyógy-
módját.

Ezt a tiltást 1990-ben oldot-
ta föl az Egészségügyi Tudo-
mányos Tanács, és 1991-ben
megalakult a Magyar Homeo-
pata Orvosi Egyesület. Jelen-

leg gyakorolhatóságáról kor-
mányrendelet intézkedik. Ma-
gas színvonalú orvos-fogorvos-
áll atorvos-gyógyszerészképzés
pedig hetedik éve folyik az
egyesület szervezésében.

A Liga nemzetközi kong-
resszusának helyszíne 2000-ben
Budapest lesz.

Nézzük meg közelebbről,
milyen lehetőségei és határai
vannak ennek a gyógymód-
nak! Komplementer módszer-
ről van szó, vagyis alkalmaz-
ható önállóan, de a betegség-
től, illetve a betegtől függően
támogathatja más, hagyomá-
nyos vagy alternatív módszer
hatásosságát is. Mivel alapja
nem a tünetek elnyomása, ha-
nem a saját, öngyógyító me-
chanizmusok aktiválása, erő-
sítése, magától értetődik, hogy
csak olyan állapotokban alkal--
mazzuk, amikor még ez a re-
akciókészség fennáll. Nem
gyógyítunk homeopátiával
visszafordíthatatlan anatómiai
károsodásokat, hiányáll apoto-
kat, és sebészeti ell átást
igénylő vagy életveszélyes
betegségeket. Eredményesen
alkalmazható viszont felsőlég-
úti hurutoknál, egyes gyermek-
betegségekben, bőrbetegsé-
gekben, ún. "női bajokban",

pszichoszomatikus betegsé-
gekben. Sokat segíthet sérülé-
sek esetén, utazási betegség-
ben, emésztőszervi zavarok-
ban. Természetesen amellett,
hogy igen részletesen kikérde-
zik a pácienst, a homeopata
orvos is megvizsgálja betegét,
és igénybe veszi a modern
medicina adta diagnosztikus
lehetőségeket. Mivel értő ke-
zekben teljesen mellékhatás-
mentes gyógymód ról van szó,
nincs allergia, és a gyógysze-
rek a hozzászokás veszélye
nélkül szedhetők. Igen hálás
területe a homeopátiának a
terhesség-szoptatás-gyermek-
ágy időszaka; a gyógymód
egészen kicsi gyermekeknél is
biztonságosan alkalmazható.
A kikérdezés során a beteg ki-
beszélheti magát, melynek
alapján teljesen személyre
szabott, sablonmentes terápi-
át kap a homeopata orvostól.
A gyógyszerek teki ntetében
olcsó gyógymód, a szerek al-
kalmazása kellemes, hozzáju-
tásuk megoldott.

Legközelebb megismerke-
dünk a homeopátiás gyógysze-
rek készítésével, sajátosságai-
val, és az alkalmazás szabá-
lyaival.

DR.GRANDEL

Dr. Szabó Beáta
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Az 'ELLISSIMAkapszula értékes hat6anyagai már az első alkalommal
láthatóan javítják a bőr szerkezetét.

Nem tartalmaz tart6sit6szert.
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BÁf{SONYKA
TERMÉKCSALÁD

Dijat kapott a már sokak által ismert és kedvelt
BÁRSONYKA termékcsalád:
- Sarokpuhító krém (bőrkeményedés ellen)
- Kéz- és testápoló (minöségi illatokkal)
- Arckrém-család (egyénre szóló bőrápolás)
- Arctisztító-család (a kiméletes bőrtisztítás)
A jövőben is keressék termékeinket a gyógyszertárakban,
gyógynövény szaküzletekben, a háztartási· és vegyi üzle-
tekben!


