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Ponavljanje drugega predavanja

13 Questions

Kaj vse spada med najbolj varen protokol ob vbodu klopa?
Možnih je več odgovorov.

a) Netravmatska (nežna kot se le da)
odstranitev klopa z ničemer ostrejšim in
trdnejšim od konice prsta.

b) Po odstranitvi takojšnje razkuženje vbodnega
mesta z močnim alkoholom.

c) Redno pregledovanje in odstranitev klopa
čimprej, najkasneje 24 ur po vbodu.

d) Zarezanje vbodnega mesta, da malo zakrvavi
in kri izčisti rano.

e) 5 kuglic leduma c30 čim prej po odstranitvi
klopa.

Kdaj zbijamo vročino pri sicer zdravem otroku?

a) Kadar je vročina zelo visoka, pa otrok ni
prizadet

b) Kadar je otrok prizadet, pa tudi če je tedaj
vročina relativno nizka

c) Kadar je vročina nad 38,5 oC d) Nikoli ne zbijamo vročine zdravim otrokom

Kaj ni konkomitanta?

a) Kašelj, ki ga spremlja kihanje. b) Glavobol, ki ga olajša bruhanje.

c) Koprivnica po koži ob vročini 39 st. C. d) Sočasno bruhanje in driska.

e) Ginekološki beli tok ob prehladu.

Imamo klinično sliko z različnimi simptomi. Kateri od njih je
najmanj pomemben za izbiro pravega homeopatskega
zdravila? V mislih utemelji odgovor - pomisli na hierarhijo M-E /
splošni / lokalni simptomi in jasnost njih modalitet - ter jih v
mislih razporedi od najbolj do najmanj pomembnega.

a) Močan glavobol po celi glavi, ki kljuva, tišči in
zbada podnevi in malo manj ponoči.

b) Jokavo in stokajoče razpoloženje ves čas.

c) Potenje ob naraščanju vročine. d) Srbenje kože, ki se pojavlja vsako noč med
2. in 4. uro in ki ga izboljšajo hladni obkladki.
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6.

7.

8.

Kako ločimo, kdaj vneti sklep rabi belladonno in kdaj ledum?
Izberi pravilne trditve

a) Belladonna je zdravilo za pordel in hladen
prizadet sklep, ledum za pordelega in
toplega.

b) Pri ledumu je prizadet sklep navadno hladen,
pri belladonna artritisih skoraj nikoli.

c) Pri obeh zdravilih topli obkladki poslabšajo
bolečine.

d) Pri ledum artritisih skoraj vedno pomagajo
ledeno mrzli obkladki, pri belladonna artritisih
pa navadno ne.

Dedi je nagnjen k putiki. Včeraj je s sosedom nekaj praznoval,
spil pivo in pojedel čisto malo narezka (po njegovih besedah).
Danes ima palčev sklep na desni nogi razbolel, otekel in
pordel, na otip hladen. Zelo mu paše masaža sklepa z ledom.
Katero zdravilo rabi?

a) Sulphur b) Lac caninum

c) Pulsatilla d) Guajacum

e) Ledum

Dediju iz prejšnjega vprašanja babi ne dovoli masirati sklepa z
ledom, ker to "gotovo ni dobro za njegovo revmo". Kaj boste
rekli babi?

a) Dedi naj kar masira z ledom, mu bo
pomagalo in nič škodovalo, je enkrat tako
predaval en dohtar.

b) Se boste strinjali z njo, da naj dedi pusti led
pri miru.

c) Dediju boste prinesli ledeno mrzlo pivo, se bo
manj sekiral.

Otroka je pičila čebela, tuli in zahteva odločno ukrepanje.
Doslej ni imel s piki nobenih težav. Kaj boste naredili? Izberite
najbolj pravilen odgovor!

a) 1.Dam mu nekaj kroglic apisa C30. b) 2.Na pik dam bodisi hladen obkladek bodisi
prerezan strok česna ali rezino čebule
oziroma kanem kapljico eteričnega olja sivke

c) 3.Najprej naredim kot predlaga 2. odgovor,
če kljub temu mesto zoprno in hitro precej
oteka, dodam še apis c30.

d) 4.Mesto bom grel s toplimi obkladki, saj
vročina nevtralizira strup.
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9.

10.

11.

12.

Našega pubertetnika je nedolgo nazaj začelo boleti grlo - peče
in zbada. Pogled v usta pokaže rdečino žrela, oteklino obeh
mandljev brez gnojnih oblog, paše mu piti mrzlo mleko iz
hladilnika, bolečina je hujša med požiranjem. Povečana je tudi
ena bezgavka pod desnim kotom čeljusti. Katero zdravilo
boste dali?

a) 1.Phytolacca b) 2.Apis

c) 3.Beladonna d) 4.Aconitum

e) 5.Lycopodium

Nanaša se na prejšnje vprašanje. Dali ste Apis c30 en
odmerek. 1 uro zatem se bolnik pritoži, da ga huje boli, sploh
na desni strani, piti noče več, grgral pa bi hladno vodo.
Oteklina v žrelu je večja. Kako bi interpretirali dogajanje in kaj
bi naredili? (Napredno vprašanje, se nanaša na snov
naslednjega predavanja, a kar pogumno!)

a) Apis je prava izbira, najbrž gre za začetno
poslabšanje in moram še malo počakati.

b) Apis je prava izbira, najbrž gre za začetno
poslabšanje in moram dati še en odmerek
istega zdravila.

c) Apis je bil napačna izbira, dati bi bil/a moral/a
belladonno, zato jo dam sedaj v C30.

d) Pokličem zdravnika homeopata in se
posvetujem.

Zgodba se odvija naprej. Nič niste dali, odločili ste se še malo
počakati, 6 ur zatem je grlo še bolj vneto in razbolelo, boli
samo še na desni strani, bolnik nič ne pije in ni odvajal nič
urina. Vratne bezgavke po desni so vse otekle in boleče. Kako
boste razmišljali in kaj boste naredili? Izberite najbolj pravilen
odgovor.

a) Apis je bil prava izbira, najbrž gre še vedno
za začetno poslabšanje in moram samo
čakati.

b) Apis je bil prava izbira, najbrž gre za začetno
poslabšanje in moram dati še en odmerek
istega zdravila, ker organizem očitno
potrebuje dodatno vzpodbudo.

c) Zagotovo sem zgrešil, čas je za belladonno
C30.

d) Pokličem zdravnika homeopata.

Zgodba se je spremenila v sago. Poklicali ste zdravnika
homeopata in ga niste priklicali. Kaj boste naredili?

a) Prekolnem sončno sobotno popoldne in
bolnika odpeljem na urgenco.

b) Razveselim se lepega vremena, dam bolniku
še en odmerek apisa in ga odpeljem na
urgenco.

c) Zakopljem se v homeopatske knjige in mu
dam phytolacco C30.
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13. Uganili ste, saga se nadaljuje :) Dali ste še en odmerek apisa
in ga odpeljali na urgenco, tam pa dobili antibiotik kljub
negativnemu izvidu brisa na streptokok, bolnik pa zadnjo uro
izgleda boljši. Tudi odvajal je končno malo temnega urina. Kaj
boste naredili? Izberite najboljši odgovor.

a) Antibiotika ne bom dal/a v nobenem primeru,
raje bom nadaljeval/a z apisom 1 odmerek na
nekaj ur.

b) Antibiotik bom dal/a takoj, s homeopatijo
užaljeno zaključim.

c) Z antibiotikom bom počakal/a 12 ur in ga
dal/a tedaj, če ne bo stanje bistveno boljše. S
homeopatijo čakam.

d) Dal/a bom takoj antibiotik, sočasno bom
dajal/a tudi apis.
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Answer Key
1. a,b,c,e
2. b
3. b
4. a

5. b,c,d
6. e
7. a
8. c

9. b
10. a
11. d
12. b

13. c


