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HOMEOPATIA

A XXI. SZÁZAD ORVOSTUDOMÁNYA
"Ugyanazok a dolgok, amelyek a betegséget
okozzák, meg is gyógyítiák azt/I
Hazánkban 41 éves tiltás után
1990 óta ismét alkalmazható a
homeopátiás gyógymód, me ly a
világ egyéb részein szakmai és
laikus körökben kedvelt, hivatalosan elfogadott, támogatott
komplementer gyógyítómódszer,
és alapfokú ismerete ma már az
általános orvosi műveltség részét
képezi. Olyan regulációs terápia,
mely a félresiklott, vagy blokkolt
öngyógyító mechanizmusok regenerálására törekszik. Gyógyszerei
természetes eredetűek, a növények, állatok, ásványok birodalmából származnak.
A homeopátia európai gyógymód, rendszerbefoglalása és kiterjesztése dr. Samuel Hahnemann
német orvos és gyógyszerész
nevéhez fűződik. 1796-ban írta le
nagy adag kínafakéreggel végzett
önkísérletét, melyet rengeteg más
is követett. Ezek után jött rá, hogy
amit tapasztal az egy általános
természeti törvény, vagyis ha
egészséges embernek nagy adagban beadunk egy szert (ezen alapulnak a homeopátiás gyógyszerkísérletek), az kivált nála bizonyos
tüneteket, míg ugyanezen szer
egészen kicsi adagja (ez a
homeopátia)
az ugyanilyen
tünetekkel
járó betegséget
gyógyítja. Ez a hasonlósági szabály, a homeopátia
egyik
alappillére.
A jól megválasztott homeopátiás szer alkalmas lehet gyógyításra és nem csak tünetmentesítésre
krónikus betegségek esetén is. Értő
kezekben mellékhatás mentes,

nincs hozzászokás,
allergia.
Határai ott vannak, ahol a feIerősítésre szánt öngyógyító mechanizmusok kimerültek, vagy irreverzibilis károsodások léptek fel

Az ún. tüneti szerekkel az akut
betegségek gyógyítása, krónikus
betegségek
tünetmentesítése
érhető el, míg krónikus betegségek
gyógyításához alkati szereket kell
adnunk.
Az alkati
szer
kiválasztásánál
figyelembe
vesszük a testi tünetek mellett az
etiológiai és pszihés-mentális
fa ktorokat, az egyéni és családi
anamnézist is. Természetesen a
homeopata orvas is megvizsgálja
betegét és igénybe veszi a modern
medicina
által
nyújtott
diagnosztikus lehetőségeket. .
A sztomagológia
területén
leggyakrabban úgynevezett bevált
indikációk szerint rendelünk
gyógyszert. Természetesen a
homeopátiás gyógyszer bevétele
nem helyettesíti a szakma

szabályqi
szerint elvégzett
fogászati kezelést. Ezen túl
azonban sokat segíthet különböző
traumák, műtétek és gyulladások
szövődményei nek kivédésében és

gyorsabb gyógyulásá ban. A
gyakran hagyományos kezeléssei
dacoló
szájnyálkahártya
betegségek, herpeszek, a phták,

valamint neurológiai betegségek
gyógyításában is hasznos. Nagyon
hálás területe a homeopátiának a
kisgyermekek (és felnőnek) fogzási
zavara. Vannak olyan állapotok,
ahol valóban önállóan és ahol
kiegészítő kezelésként használjuk.
Nemzetközileg leírt protokollok
léteznek ma már az amalgámkivezetés és méregtelenítés
során adandó
homeopátiás
szerekrőL
A homeopátia oktatásának és
gyógyszer előállításának egységesítésére az Európai Únió 1992ben bizottságot hozott létre.
Hazánkban gyakorolhatóságáról
és oktatásáról Kormányrendelet
intézkedik. A Magyar Homeopata
Orvosi Egyesület szervezésében
immár hét éve folyik orvosképzés
és maga a gyógymód az egyesület
orvosainak
rendelésein
igénybevehető.

A Magyar Homeopata Orvosi Egyesület
egy napos konferenciát szervez
"KOMPLEMENTER MÓDSZEREK A FOGÁSZATI PRAXISBAN"
címmel.

(homeopátia, akupunktúra, manuálterápia, higanytoxicitás,
állkapocs izületi problémák, holisztikus terápiák, ...)
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