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Ponavljanje tretjega predavanja

16 Questions

Najprej z znanjem iz tretjega predavanja ponovno rešimo
uganke iz prejšnje domače naloge, sedaj bi moralo iti precej
lažje. 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?

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

b) 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) C) Zagotovo sem zgrešil, čas je za
belladonno C30.

d) D) Pokličem zdravnika homeopata.
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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.
Izbrali ste že najbolj pravilen odgovor, kateri odgovor je tudi
pravi?

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

b) 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) C) Zagotovo sem zgrešil, čas je za
belladonno C30.

d) 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.

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.

24 ur po prvem odmerku Apisa je pacient v vseh ozirih boljši. V
katere vrste reakcijo bi uvrstili tole sago?

a) reakcija I - izboljšanje splošnega stanja z
začetnim poslabšanjem ali brez njega

b) reakcija II - nepopolno izboljšanje splošnega
stanja

c) reakcija III - nobenega splošnega izboljšanja d) reakcija IV - poslabšanje splošnega stanja
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Kako ločimo, da gre za začetno poslabšanje in ne za reakcijo
št. IV, ko z izborom nismo imeli sreče in se stanje poslabšuje?
Označite vse pravilne odgovore.

a) Pomaga nam čas - če začetno poslabšanje
pri akutnih boleznih traja več kot 24-36 ur,
nam dogajanje ni všeč in se posvetujemo z
zdravnikom homeopatom, po potrebi tudi
prej.

b) Kadar nismo izbrali pravega zdravila, se
stanje pri običajnih boleznih slabša v
počasnejšem tempu kot pri začetnem
poslabšanju, ko so reakcije hitre.

c) Pri agresivnih boleznih in šibkejših
organizmih pričakujemo daljše začetno
poslabšanje.

d) Pri začetnih reakcijah je simptomatika burna,
pri reakciji št. IV, ko zdravilo ni imelo
želenega učinka, pa ne.

Ali lahko med začetnim poslabšanjem, ki traja mučno dolgo,
damo še en odmerek istega zdravila v enaki ali višnji potenci?
Izberite vse pravilne odgovore.

a) Lahko, s tem ne moremo ničesar bistvenega
pokvariti.

b) Lahko, določene agresivne bolezni lahko
izčrpajo ves učinek zdravila, še preden
doseže zdravilo zdravilen učinek, sploh če je
potenca zdravila nižja.

c) Lahko, nekateri homeopati to celo
priporočajo, oni pravijo "konja prebičaj skozi
njemu neljubi teren".

d) Ne smemo, na ta način bomo začetno
poslabšanje najbrž podaljšali.

e) V začetno poslabšanje se nikoli ne
vmešavamo.

Med začetnim poslabšanjem se pojavijo novi simptomi, v
katerih precej jasno uzremo sliko drugega homeopatskega
zdravila, ne tistega, ki smo ga dali. Ali lahko med začetnim
poslabšanjem damo to drugo zdravilo? Izberite vse pravilne
odgovore.

a) Lahko, s tem ne moremo ničesar bistvenega
pokvariti.

b) Lahko, določene agresivne bolezni lahko
izčrpajo ves učinek zdravila, še preden
doseže zdravilo zdravilen učinek in zelo hitro
spremenijo simptomatiko.

c) Ne smemo, na ta način bomo izničili začetno
reakcijo, ki želi usmeriti organizem v
zdravljenje.

d) V začetno poslabšanje se nikoli ne
vmešavamo z drugimi homeopatskimi
zdravili.
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Označite vse pravilne trditve!

a) Mučno dolga začetna poslabšanja se
pojavljajo redko.

b) Začetna poslabšanja, pri katerih se zelo
spremeni simptomatika, se pojavljajo še
redkeje.

c) Kadar se dogaja zoprno začetno
poslabšanje, je najbolj varno biti v navezi z
alopatom in homeopatom.

d) Tudi mučno in dolgotrajno začetno
poslabšanje navadno pomeni, da je bilo
izbrano zdravilo pravilno izbrano in bo čez
nekaj časa sledilo bistveno olajšanje.

e) Na začetno poslabšanje ima velik vpliv izbira
potence pravega zdravila.

Ponovimo reakcijo št. IV - po predpisu homeopatskega
zdravila se splošno zdravstveno stanje po 24-48 urah slabša
bodisi zaradi supresivnega delovanja zdravila bodisi zato, ker
zdravilo ni imelo nobenega učinka in patološki proces
neovirano napreduje. Kaj vse tedaj velja? Označite vse
pravilne trditve.

a) Nastane lahko zato, ker smo dali neustrezno
zdravilo, ki simptomatiko potisne. V tem
primeru je simptomatika pestra in nam kaže,
katero zdravilo moramo sedaj izbrati.

b) Ko z izbranim zdravilom potisnemo
simptome, je splošno stanje boljše,
simptomatika pa izgine z modalitetami vred.

c) Reakcijo, ko smo izbrali napačno
homeopatsko zdravilo, ki simptomatiko
potisne, v praksi srečamo redko.

d) Reakcija ni tako trdovratna in hitreje izzveni,
kadar smo uporabili nižje potence in manjkrat
ponovili zdravilo.

Imamo drisko z obilnim izločanjem, ki bolnika vsakič oslabi. Na
katera zdravila pomislimo?

a) Arsenicum album b) Veratrum album

c) Phosphorus d) Pulsatilla

Kako pri driskah razločimo veratrum album in phosphorus?
Označi vse pravilne odgovore!

a) Bolniki, ki rabijo veratrum, pijejo radi zelo
hladno in veliko, bolniki, ki rabijo phosphorus,
pa tudi radi pijejo hladno, a manj in bolj po
požirkih.

b) Za veratrum je značilen nemir, za
phosphorus strah in anksioznost.

c) Pri veratrumu je pogosta želja po slanem in
kislem, pri fosforju po slanem in sladkem.

d) Za veratrum je bistveno bolj značilno
sočasno bruhanje in driska kot za
phosphorus.
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Katere trditve so pravilne?

a) Arsenicum driske so podobne veratrum
driskah v tem, da vsako odvajanje zelo izčrpa
bolnika in da se bolniki v obeh primerih
precej hladno potijo po čelu ter pogosto
bruhajo in driskajo sočasno.

b) Phosphorus bruhanje začasno dobro pogasi
(izboljša) hladna voda, arsenicum bruhanje
pa topla voda.

c) Tipični pulsatilla izločki so z vsakim
odvajanjem spremenljivi po količini, barvi in
konsistenci.

d) Pri bryonii imamo dostikrat suhost rektuma in
posledično zaprtje.

Mož je naredil neroden gib, se nekaj pretegnil in ga je
zaštihalo v križu, zato najprej pomislite na rhus
toxicodendreon, ker pa ga vsak premik zaboli, pomislite tudi na
bryonio. Kako boste zdiferencirali ti dve zdravili? Označi vse
pravilne trditve.

a) Za rhus tox je značilno, da topli obkladki
bolečine izboljšajo, pri bryoniji pa jih navadno
poslabšajo.

b) Bolnik, ki potrebuje rhus tox, je težko dolgo
pri miru, tisti, ki potrebuje bryionio, pa
bistveno lažje.

c) Bolečina pri rhus tox pacientih povzroča
nemir, pri onih, ki potrebujejo bryonio, pa
zajedljivost, sitnobo in agresijo.

d) Močan pritisk dobro dene pri rhus tox
bolečinah, pri bryoniji pa močan pritisk
poslabša bolečine, želijo si nežen pritisk.
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Answer Key
1. b
2. a
3. d
4. b

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

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

13. b,c
14. b,c,d
15. a,c,d
16. a,b,c


