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Šola homeopatije  - test oziroma 
ponavljanje 
 

Preberite 1. primer 

 
13-letni otrok je v četrtek zvečer začel tožiti, da ga malo praska v grlu. Nato ga je 
ponoči malo pred drugo uro zbudilo. Rekel je, da ne more spati, da ima čuden 
občutek, kot da je nekje v "šumi". Zjutraj se je zbudil s splošnim slabim 
počutjem, zabasanim nosom, polno glavo, rahlo vrtoglavico (če je vstal iz postelje in 
temperaturo 37,6), voden, dražeč izcedek.  

Na podlagi zapiskov vaših predavanj sem mu zjutraj dala arsenik C9 (simptomi, na 
katere sem se naslonila: strahovi). Je deloval. Počutje se je izboljšalo. temperatura je 
do večera padla. Naslednji dan sem mu arsenik dala še 2 krat (zjutraj in sredi dneva). 

  
Nato se je izcedek zgostil. Postal je rumenkast, vlečljiv in obarvan s krvjo. Pod 
nosom je bila koža pordela. Vonja izcedka nisem zaznala. Sin je imel občutek 
zabasanosti v nosnem korenu, sicer se je pa počutil kar dobro, bil razpoložen in 
dobre volje. Kot da bi imel nekaj v nosu, pa ne more spraviti ven, je rekel. Glas je bil 
"nosljav". Dejal je, da ima občutek, da se močneje poti, predvsem ponoči.  Predvsem 
glede na izgled izcedka in zabasanost v nosnem korenu sem se odločila za menjavo 
zdravila in mu dala kalium bichromicum. Pri arseniku sem v vseh knjigah, ki sem jih 
gledala, našla, naj bi bil izcedek bister. 
 
Simptomi kaliuma-b: 
- vlečljiv in močno lepljiv zelenkast izcedek, obarvan s krvjo 
- gladek in bleščeč jezik 
- občutek, da je nekaj v grlu (in nosu), kar noče ven 
- poslabšanje med 2. in 3. uro ponoči (dokaj podobno kot ars; poslabšanje okrog 2. 
ure je bil eden od ključnih simptomov pri izbiri ars) 
Manjkala mi je edino bolečina, ki jo lahko pokriješ z enim prstom 
 
 
Sredi noči (okrog polnoči) se je sin zbudil z močnimi bolečinami v desnem ušesu. 
Dala sem mu paracetamol. Bolečine so dokaj hitro popustile. Preostanek noči je bila 
miren, spal je dolgo. Med spanjem je imel malenkost priprta usta, kar pomeni, da je 
nos očitno še zabasan. Od časa do časa je ponosljal, kot da bi hotel nadlogo v nosu 
spraviti ven. 
  
Zjutraj je bil videti slabše kot prejšnji dan. Bolj bled, podočnjaki, čeprav je zatrjeval, 
da se počuti dokaj dobro. Občutek zabasanosti v nosnem korenu ostaja. Izločka iz 
nosu je po občutku manj. kar sem ga uspela videti, je rumeno zelenkast in zelo 
lepljiv. Krvi vmes ni več. Temperature že od četrtka zvečer ni. Uho ga načeloma ne 
boli. Če skloni glavo navzdol, pa čuti bolečine v desnem ušesu, v sinusih pa niti ne. 
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S kalijem-bi sem danes prekinila, ker nisem prepričana, če je bila izbira prava. Uho 
zdravim s starimi preizkušenimi metodami (netresk, koloidno srebro).  
  
V danem primeru se s homeopatijo ne upam več "hecati", ker ne vem, če sem 
ravnala prav ali sem zavozila. Kljub temu, bi vas poprosila za mnenje, da se bom 
znala bolje odločati v prihodnje. Porajajo se mi seveda dvomi: 
  

1. »Ali je bilo prav, da sem arzenik zamenjala na podlagi spremembe 
nosnega izcedka?« Obkrožite najbolj pravilen odgovor! 

A) Da, spremenila se je simptomatologija, zato je treba zdravilo zamenjati 
B) Ne, kljub spremembi lokalne simptomatike je bilo splošno stanje še v redu, 

zato bi morali še čakati ali morda dati še eno dozo arzena 
C) Ne, velja pravilo, da ne menjamo zdravila, dokler deluje 

1 točka 
 

2. Moje medvprašanje. Kadar razmišljamo o menjavi zdravila, kdaj damo 
novo zdravilo?  (Obkrožite vse pravilne odgovore): 

A) Se splošno stanje slabša, lokalno ostaja neznačilno 
B) Se splošno stanje slabša in lokalno spreminja 
C) Se lokalno stanje slabša, splošno ostaja precej v redu 
D) Se lokalna simptomatika spremeni, splošno ostaja precej v redu 
E) Je splošno stanje enako, lokalno pa se slabša 

3 točke 
 

Ponovno preglejte vaš odgovor na 1. vprašanje in ga po potrebi popravite. 
 
 

3. Vprašanje gospe gredo naprej. »Če je bila menjava upravičena, ali 
menite, da je bil glede na opis kalium bi prava izbira? Simptomi so bili po 
mojem mnenju kar ustrezni, vendar od kod sedaj to uho?«  
»To uho se je pojavilo, ker kali-bi ni bil prava izbira, saj imamo od tega 
zdravila samo 2 ključna simptoma.« Katera dva? Napišite: 

A) ______________________ 
B) ______________________ 

2 točki 
 

4. Glede na to, da ga boli desno uho, ali to nakazuje, da bi bilo bolje ostati 
pri arsenicu, ki je, če sem prav zasledila, desnostransko zdravilo? 
Obkrožite najbolj pravilen odgovor: 

A) Da 
B) Najbrž da 
C) Ne 

1 točka 
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5. Najbrž je res najbolje, da v danem primeru odneham in pustim da se 
pozdravi sam? Obkrožite najbolj pravilen odgovor: 

 
a) Prenehamo zdraviti, ne damo več nobenega zdravila 
b) Naredimo pavzo z zdravljenjem za 24-48 ur in nato ponovno ocenimo 

simptome 
c) Nadaljujemo zdravljenje s kali-bi 
d) Nadaljujemo zdravljenje z ars 

1 točka 

 
Zadeva je šla naprej takole: 
Celo nedeljo sem pustila stvar pri miru. Bilo je dokaj stabilno, vendar po moji oceni 
nekoliko slabše kot v soboto pred doziranjem kaliuma-bi. V nedeljo zvečer je desno 
uho pričelo zopet pobolevati. Naraščati je začela tudi temperatura (37,5). Čeprav 
sem si obljubila, da ne "čaram" več, mi vse skupaj ni dalo miru. Nisem vedela, ali je 
prav, da grem zopet na zdravilo, ki je že bilo uporabljeno (v mojem primeru ars). Ne 
vem zakaj, ampak, zdelo se mi je, da to ni ok. Verjetno sem na predavanjih slabo 
poslušala :)  
 

6. Ali gremo lahko oz. kdaj gremo ponovno nazaj na staro zdravilo? 
Specifično tega vprašanja doslej še nisem razložil, da pa se odgovor 
sestaviti glede na splošna pravila (namig – pomislite, kaj v osnovi odloča 
o izbiri zdravila).  

 
ODG: Na staro zdravilo lahko gremo nazaj takrat, kadar   ___________________ 
 
          1 točka 
 
 
Spet sem se "zakopala" v knjige in zvečer ob 21.00 dala Ferrum phos. Je deloval, 
danes je vse skupaj veliko bolje. Dopoldne je bilo uho na pritisk še malenkost 
občutljivo, popoldan ne več. Iz nosu je šlo zjutraj precej gladke zelene sluzi, ki pa ni 
bila več lepljiva kot poprej. Izgled obraza je boljši. Temperature ni več le nos je 
malenkost še zabasan (izmenično leva in desna nosnica), vendar precej manj, kot 
prejšnji dan. Apetit se je tekom dneva povrnil :) Glede na to, da smo dosegli 
izboljšanje, upam, da nisem zopet udarila mimo :) 
 

7. Je zopet udarila mimo? Obkrožite pravilen odgovor! 
A) Najbrž da 
B) Najbrž ne 

          1 točka 
  

8. Ali po vašem mnenju dam jutri še eno dozo Ferruma, ali jo dam zgolj v 
primeru, če bi se začelo stanje slabšati? Obkrožite najbolj pravilen odgovor! 

A) Kar naj da 
B) Naj da samo v primeru poslabšanja  

1 točka 
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Naslednji dan zjutraj je otrok iz nosu izpihal večjo količino zelene sluzi, nelepljive, 
brez vonja, brez primesi krvi. Pod očmi še vedno temni kolobarji. Uho b.p. Počutje 
dokaj v redu. Sredi dneva se je počutje nekoliko poslabšalo in ga je začela pobolevati 
glava. Vzel je 1 dozo ferrum phos. Glavobol je popustil. Do konca dneva je bilo stanje 
stabilno, nismo dali ničesar. Ta dan je še ostal doma. 
 
Naslednji dan zjutraj je bil nos še vedno poln. Podobno kot v en dan prej, vendar 
sluzi manj. Videz obraza boljši. Je šel v šolo. Čez cel dan stanje stabilno. Nos še ni 
čisto OK, vendar je veliko bolje, vse ostalo OK. Nismo dali ničesar. 
 
Še naslednji dan zjutraj je šlo iz nosa veliko manj, kot prejšnje dni. Kar sem uspela 
videti, je bilo videti zopet bolj lepljivo in zopet je bilo zaznati malenkost krvavkastih 
madežev. Vse ostalo normalno. Mogoče še malenkost zamašen nos, ampak ni 
omembe vredno. Nismo in ne bomo dali ničesar. 
 
Upam, da smo "zmagali". Mislim, da je bila to koristna šola in bom v prihodnje bolj 
previdna. 

Čez 3 dni – stanje ok. 

Zgodba se (žal) nadaljuje: »Dober teden po tem, ko smo mu zadnjič dali Ferrum phos 
je sin začel tožiti, da ga boli desno oko. Bolečine so se pojavile predvsem pri 
premikanju očesa. V soboto zjutraj se je pod desnim očesom pojavila rahla oteklina. 
Zadeva je malo nihala, zjutraj boljše, zvečer slabše ...  Temperature nismo merili. 
Razen zoprnije v očesu (kot da je oko premalo za v jamico), se je počutil dobro. Ker 
ni popolnoma minilo, smo šli na očesno. Tam so diagnosticirali vnetje mehkih tkiv 
okrog 
desnega očesa (sicer razmeroma blago vnetje) in ga hospitalizirali. Zdravijo ga z IV 
antibiotiki, ki dobro delujejo, stanje se izboljšuje … Po razlagi naj bi v eni izmed votlin 
(nos, sinusi, ...) očitno ostal nek bacil. Ker so te votline med seboj povezane in 
zaprte, se je očitno zadeva začela tam kuhati ...  
 
Ko razmišljam za nazaj …  ves čas občutek zabasanosti v nosnem korenu in predelu 
čela. Ko se je začel nos čistiti, je sicer šlo ven nekaj sluzi, a niti ne toliko, kot bi jo bilo 
pričakovati. In vse se je dogajalo na desni, desna nosnica, desno uho in sedaj desno 
oko ... 
 
Vprašanje, ki me grize, pa je naslednje:  

9. Ali je možno, da sem vse to "zakuhala" jaz z nepravilno izbiro 
homeopatskih zdravil? V teh dneh se večkrat spomnim na vaše besede, 
da ni hujšega kot homeopatsko zafuran pacient ... Ali vseeno mislite, da 
je pač hotelo tako biti in bi morda vsakem primeru do tega prišlo?« 
Obkrožite najbolj verjetno razlago: 

A) Zdravilo ferrum ph. je bilo slabo izbrano, delovalo je supresivno, potisnilo je 
simptomatiko, ki je čez čas huje udarila ven 

B) Zdravilo ferrum ph. je bilo slabo izbrano, delovalo je premalo globoko, da bi 
odvzelo vso patologijo, zato se je pojavila pozna komplikacija 
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1 točka 

 

Moje podvprašanje.  

10.  Kako razločujemo, ali je zdravilo delovalo supresivno, ali pa ni delovalo 
zadosti globoko, zato je šla bolezen svojo pot in se globlje zapletla? 
Napišite! 

Odgovor: Pri tem ocenjevanju je najbolj pomembno pacientovo splošno stanje. Če se 
to po zdravilu _____________, zdravilo zagotovo ni delovalo supresivno. Kadar 
zdravilo deluje supresivno, je simptomatologija komplikacije____________________, 
kadar pa premalo globoko, je simptomatologija komplikacije___________________. 

          2 točki 
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Preberite 2. primer. 
Homeopatinja je trenutno odsotna. Mlajši sin, star 14 mesecev, je danes po obisku 
dežurne ambulante zaradi virusnega bronhitisa dobil  predpisan Ventolin, saj je plitko 
in hitro dihal (v trebuh), hropel, imel je tudi nekaj vročine (37,9). Iz brezveznega 
prehlada z bolj vodenim izcedkom in res občasnim pokašljevanjem smo pred dvema 
dnevoma prešli na pogosto kašljanje - ves čas moker kašelj (kot da se hoče 
odkašljati, ampak zaradi pregoste sluzi to ni mogoče), ki pa je zvenel tako, kot da se 
ne more odkašljati. Večkrat se v tej fazi poslužim Pulsatille, ampak običajno je mali 
takrat siten, cmerav, kar je glede na njegovo sicer veselo in dobrovoljno razpoloženje 
znak, da bi znala Pulsatilla pomagati in običajno to tudi stori. Kakšnih oprijemljivih 
simptomov nenavadnih ali pa značilnih vam žal ne morem navesti in v tem je tudi 
težava. Zato sem predvčerajšnjim in do včeraj zvečer (v 36 urah) poskusila razno 
(Kali bich, Hepar sulfur, Ipeca, Ant tart), glede na trenutno prevladujoči simptom, 
vendar brez kakršnega koli izboljšanja. Vse v potencah C 30. Pomislila sem tudi na 
Kalium carbonicum - predvsem zaradi ur nočnega poslabšanja.  

Želela bi si, da bi Ventolin jemali kar se da kratek čas, zato me zanima nasvet s čim 
bi si pomagali, da bi se stanje izboljšalo. Kot sem napisala, sem poskusila že nekaj 
stvari, ampak res poskusila, ker nekih oprijemljivih simptomov nisem imela ali pa jih 
nisem prepoznala. Četudi bi bilo prepozno za tokrat, bi si želela Vašega nasveta za 
drugič, zato imam nekaj vprašanj: 

 

11. Kaj storiti, ko poskusiš nekaj zdravil ob brezveznih simptomih, pa se 
stanje samo slabša? Obkrožite najbolj pravilen odgovor! 

A) Trezno grem ponovno čez simptome, jih magari razložim strokovnjaku in po 
najboljši moči čimprej izberem novo zdravilo 

B) Počakam 1-3 dni, da se ustalijo določeni simptomi in tedaj zelo utemeljeno s 
posvetovanjem ali brez dam novo zdravilo. V ta predpis sem precej gotov, 
sicer raje ne dam nič. 

C) Tokratnega akutnega zagona ne poskušam več pozdraviti s homeopatijo, po 
potrebi se poslužim alopatije 

1 točka 

12. Ali bi bilo kaj drugače, če bi imela močnejšo potenco C 200? Obkrožite 
pravilni odgovor! 

A) Nič ne bi bilo drugače 

B) Zdravila bi bolje učinkovala 

C) Splošno stanje bi bilo slabše       

1 točka 
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13. Ali je tako poskušanje iskanja pravega zdravila napačno oziroma ali je to 
lahko vzrok, da nobeno zdravilo ne učinkuje? Obkrožite 2 pravilna 
odgovora! 

A) Ponavadi ni s tem nič narobe, nobeno od zdravil ni učinkovalo zato, ker 
nobeno ni bilo pravo za ta predpis. 

B) Ponavadi to je narobe, preveč zdravil v kratkem času zabriše klinično sliko in 
oslabi reaktivnost imunskega sistema. 

C) Stanje po taki terapiji je ponavadi vseeno boljše, kot bi bilo, če ne bi dali 
nobenega homeopatskega zdravila. 

D) Morda bi celo kakšno od danih zdravil dobro učinkovalo, če bi mu pustili dovolj 
časa, da pokaže svoj učinek. 

2 točki, po 1 točka 
za vsak pravilni odgovor 

 

Nadaljevanje zgodbe: hvala za odgovor, seveda smete uporabiti ta primer za test. Ja, 
mi je jasno, da moram najti simptome in to sem tudi poskušala. Sem ga peljala na 
mraz in bil je na toplem, vendar nobene spremembe, kašljal je tako zunaj kot znotraj. 
Kašljal je, ko je hodil in ko je ležal v vozičku ter tudi v postelji. Seveda je vse slabše 
zjutraj, ampak to ni nič nenavadnega saj so zjutraj vsi "zalimani". Ja se strinjam, da 
seveda panika sproži dajanje različnih zdravil, čeprav sem vsakega povezala z enim 
simptomom, kar pa je najbrž premalo. 

14. Vsaj koliko ključnih simptomov rabimo, da lahko utemeljeno 
pričakujemo, da bo izbrano zdravilo dobro učinkovalo? Obkrožite pravilni 
odgovor! 

A) Vsaj enega 

B) Vsaj dva 

C) Vsaj tri 

D) Vsaj štiri 

1 točka 

15. Pri repertorizaciji oz. vrednotenju modaliteto, da je stanje zjutraj slabše: 
Obkrožite najbolj pravilen odgovor! 

A) Ne vzamemo v obzir, saj so zjutraj večinoma vsi »zalimani«, pri homeopatiji pa 
izbirano karakteristične, nenavadne in individualizirajoče simptome 

B) Vzamemo v obzir, saj je pomembna modaliteta stanja 

C) Glede na dejstva pod A) in B) vzamemo v obzir, če nimamo dobrih drugih 
simptomov 

1 točka 
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Preberite 3. primer 
5 letni deček z avtistično motnjo je zbolel neko soboto, pojavila se je visoka vročina, 
nahod in kašelj. Stanje se je začelo že v ponedeljek izboljševati, temperatura je 
začela padati in pojavilo se je izkašljevanje, nato pa je v torek ponoči spet prišlo do 
nenadnega velikega poslabšanja z visoko vročino, močnim nahodom in kašljanjem. 
 
PODROBEN OPIS GLAVNE TEŽAVE 
visoka vročina, kašelj, nahod 
 
Kvaliteta: kašelj je dražeč, lajajoč, iz grla, z občasnimi intervali dušenja, občasno pa 
se kašelj sliši kot rahlo izkašljevanje dražeče sluzi iz bronhijev, kašelj je neprestan, 
sploh ne poneha (intervali nekašljanja trajajo samo kakšne pol minutke), nahod je 
tako močan, da sploh ne more dihati in mi deluje kot vnetje sinusov, pogosto kiha ob 
kašlju. 
 
Modalitete: pri kašlju in nahodu pomaga svež in vlažen zrak, pomaga tudi pitje velike 
količine tekočine, spanje tudi pomiri kašelj (torej v spanju se kašelj redko pojavlja); 
kašelj poslabša topel zrak, zrak v sobi; nasploh mu počutje izboljša močan objem in 
stisk 
 
SOČASNI, SPREMLJAJOČI SIMPTOMI 
Ob kašljanju se je danes zjutraj 2x pojavilo bruhanje, spremljajoči glavobol ob 
močnem nahodu in vročičnem stanju, danes zjutraj gnojni izcedek iz leve oči 
 
MENTALNO- EMOCIONALNO STANJE 
Nemir, razdražljivost, agresija (fizična) – ščipanje, jokavost, ko se želi pocartati je 
zelo grob in močno objema in stiska in tudi njemu paše, da ga oseba nazaj močno 
objema in stiska; neprestano si z dvema prstkoma trga ustnico, tako da ima že čisto 
ranjeno in krvavo 
 
SPLOŠNI SIMPTOMI 
Do danes je še kar imel apetit, z močnim poslabšanjem pa je danes tudi apetit izginil; 
pije veliko tekočine naenkrat in zelo pogosto prosi za tekočino 
 
Vročina: pri naraščanju vročine ni prisotne mrzlice, ga pa zelo žeja 
 
Spanje: pogosto prebujanje in ob drugačnem pogostem zauživanju tekočine ponoči, 
pa sedaj dve noči ni izražal želje po tekočini, kašljanje v spanju je minimalno; danes 
se je ob petih prebudil in ga je takoj napadlo neprestano kihanje in kašljanje; kljub 
slabemu počutju že od sobote čez dan ni želel nič spati, danes pa se je prej ob 9h 
sam ulegel na sedežno in sam zaspal, kar se drugače ne dogaja ( drugače se stalno 
moram jaz ali babica z njim cartati, da zaspi)  
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16. Obkrožite nenavadne simptome, ki jih pri hujših infektih s kašljem ne 
pričakujemo (ne izdam števila pravilnih odgovorov ): 

A) Izguba apetita 
B) Zelo močno izražena žeja 
C) Močna žeja med naraščanjem vročine 
D) Odsotnost kašlja med spanjem 
E) Zaspal brez crkljanja z mamo (običajno ne zaspi sam) 
F) Agresija, razdražljivost (ščipanje) 
G) Trganje ustnice 
H) Paše mu, da ga močno stiskajo 
I) Gnojni izcedek iz oči 
J) Zelo agresiven kašelj (neprestan) 
K) Kašelj poslabša zrak v sobi 
L) Lajajoč kašelj 
M) Dušeč kašelj 
N) Kihanje ob kašlju 
O) Dvofazni potek (vmesno dobro obdobje dveh dni) 
P) Bruhanje ob kašlju 
Q) Glavobol ob močnem nahodu in vročini 
R) Postopen razvoj patologije (več dni traja do polno razvite klinične slike) 

3,5 točke 
 

17. Zgoraj od A do R so pravzaprav nanizani skoraj vsi simptomi kot pri 
ploski (flat) repertorizaciji. Med njimi so tudi štirje ključni simptomi 
enega zdravila za respiratorne infekte s kašljem, o katerem smo se učili 
na Šoli. Kateri so ti štirje simptomi in za katero zdravilo gre?  

A) ______________________________ 
B) ______________________________ 
C) ______________________________ 
D) ______________________________ 

 

ZDRAVILO: _________________________ 

          3 točke 

 

Nadaljevanje zgodbe – poročilo 36 ur po prvi dozi zdravila: 

Zdravila, ki ste mi ga svetovali, nisem dobila v C200, pač pa v C30, dajala sem ga na 
4 ure eno dozo. Že isti dan zvečer je bilo s kašljem in nahodom malenkost bolje in 
tudi samo počutje se je izboljševalo, prenehala se je jokavost in nemir. 

Naslednji dan zjutraj ni bilo več kihanja in kašljanja, čez dan je bil nahod še kar 
močan, a je za razliko od prej, ko je imel v nosu en sam »štopl«, je sedaj začel iz 
nosu izpihovati gnoj, v celem dnevu je samo par krat zakašljal in tudi to več ni bil 
dražeč, lajajoč kašelj ampak je bilo izkašljevanje.  
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Vročina pa je še vedno prisotna, včeraj je bila dopoldne okoli 37,8, popoldne pa je 
spet narasla na 39, danes pa je sedaj, ko se je zbudil imel 37,8, tako da zna 
popoldne še spet narasti. 

Kašljanja danes zaenkrat še nič ni bilo, tudi nahod je bolje, nemir in jokavost je 
izginila, je pa še vedno zelo razdražljiv in agresiven, za vsako najmanjšo stvar, ki mu 
ni prav, ščipa in to zelo močno in napadalno. 

Zjutraj sem mu zdravilo še dala, za dalje pa ste mi rekli, da mi javite. 

18. Najprej medvprašanje. Kaj mislite, glede na vaše dosedanje ugotovitve o 
izbiri zdravila, katera potenca da bi boljše in hitreje učinkovala? Katero 
bi bilo boljše dati? Obkrožite pravilno trditev. 

A) C200  
B) C30 

Utemeljite odgovor! Nizke potence bolje učinkujejo, kadar __________________ 

________________________________višje potence pa, kadar _____________ 

______________________________________________. 

2 točki 

 

19. Kako vrednotimo predpis glede na poročilo po 36 urah? Obkrožite najbolj 
pravilni odgovor! 
 

A) Zdravilo je najbrž pravilno izbrano, ker se je najbolj zoprna simptomatika – 
kašelj (lokalni simptom) zelo umiril, pojavil se je tudi izcedek iz prej 
zabasanega nosa, isto zdravilo bo bržkone dokončalo zdravljenje v naslednjih 
3-4 dneh. 

B) Zdravilo najbrž ni dovolj dobro izbrano, saj moti dejstvo, da visoka vročina še 
kar ostaja (splošni simptom), prav tako razdražljivost (mentalni simptom). 
Upravičeno pričakujemo, da bomo morali kmalu zdravilo zamenjati glede na 
preostalo (in novo) simptomatiko. 

C) Glede na intenzivnost osnovnega obolenja in glede na potenco C30, s katero 
zdravimo, je še prezgodaj, da bi lahko zaključili v smislu točke A ali točke B. 
Vztrajamo še z zdravilom in ponovno vrednotimo predpis čez 24 ur. 

                                                                                                          1 točka 

 

Epilog zgodbe boste izvedeli na predavanju. 
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