
Le le tek, zá ró je len té sek
Tart suk kö te les sé günk nek, hogy rö vi den át néz zük a be teg ma gá val ho zott
ira ta it! Erre egy részt azért van szük ség, mert sok szor más or vos hoz nem is
men nek el, te hát szán junk időt a le le tek szak ér tő szem mel tör té nő át né zé -
sé re! Gyak ran ki de rül nek olyan ré geb bi be teg sé gek, se bé sze ti be avat ko zá -
sok, ame lyek ki ma rad tak az anam né zis ből.

Az, hogy mek ko ra je len tő sé get tu laj do ní tunk az or vo si le le tek nek, más
kér dés. A mi hez tar tás vé gett áll jon itt annyi, hogy ma már a le le tek is a ré -
szét ké pe zik a to ta li tás nak. Ugyan ak kor nem a le le te ket ke zel jük, ha nem
be le il leszt jük őket a be teg ség ké pé be, meg ad va a ne kik meg fe le lő je len tő -
sé get, de csak a ne kik meg fe le lőt. Ké sőbb az eset kö ve tés nél is szük sé günk
lesz a la bor ér té kek vál to zá sá nak meg íté lé sé re.

Gyer me kek anam né zi se
„A gyer me kek ke ze lé se a ho me o pá tia El do rá dó ja!” (Voegeli)

A ho me o pá tia uni ver za li tá sá nak egyik jele a gyer me kek, cse cse mők ke zel -
he tő sé ge (az ál la tok, a nö vé nyek, az esz mé let len be te gek és az idő sek ke -
zel he tő sé ge mel lett). Sze ret nék min den kit arra buz dí ta ni, hogy ha ed dig
csak fel nőt tek kel fog lal ko zott, ak kor bát ran kezd jen el gyer me kek kel fog -
lal koz ni: ki tá rul a vi lág. Több si ker él mény fog rá vár ni.

Ugyan ak kor aki ed dig csak gyer me ke ket ke zelt: kezd jen el a szü lők kel is
fog lal koz ni, amit majd ké sőbb más fel nőt tek re is ki ter jeszt. Egy szo ro san
együtt élő csa lád ban olyan erős kö tő dé sek és olyan di na mi kák van nak,
amik egy részt le het sé ges sé te szik, hogy az egyik csa lád tag ho me o pá ti ás ke -
ze lé se a má sik csa lád ta got is ha tá sa alá von ja, más részt pe dig ha a gyer me -
ket ke zel jük, de az anyu kát és apu kát nem, ak kor mi vel 7 éves ko rig össze -
tar to zik az ener gia me ző, a gyer mek ke ze lé se hi á nyos vagy akár ku dar cos is
le het. Le gyünk tu da tá ban an nak, hogy a gyer mek (és a há zi ál lat) csak tü -
net hor do zó, te hát fő leg sú lyo sabb ese tek ben ok vet le nül szük ség van az
anyu ka (vagy mind két szü lő, illetve a gazda) homeopátiás kezelésére.

Elő ké szü le tek
A gyer me kek ho me o pá ti ás anam né zi se előtt min dig ké szít sünk ele gen dő
he lyet, hogy ját sza ni tud jon, vagy a ba ba ko csit be tol has sák a ren de lő be,
vagy a ba ba ko sa rat fel tud ják ten ni az asz tal ra (hi szen min dig lát nunk kell,
aki ről kér de zős kö dünk).

Já té kot, raj zol ni va lót (zsír kré ta!) soha ne fe lejt sünk ki ké szí te ni, na gyon
ja vas lom na gyobb gyer me kek nél a kép re gé nye ket, ame lyek ben jól el tud -
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nak me rül ni. Ha nem mu száj, ne a mo bil te le font nyom kod ják a be szél ge -
tés alatt. Jó, ha pok róc, sző nyeg van a ren de lőnk ben, ami re rá tud nak te le -
ped ni ját sza ni. Igen hasz nos, ha míg az anyu ka be szél a gyer mek ről, ad dig
az apuka (nagy szü lő) ját szik a gyer mek kel, mert ak kor benn is van, ugyan -
ak kor hasz nos sá te he ti ma gát.

Az anamnézisfelvétel meg kez dé se
A gyer mek fo ga dá sa úgy tör tén jen, hogy már a leg el ső pil la nat tól kezd ve
érez hes se, hogy ba rát sá gos kör nye zet be érkezett, hi szen fél het, nem tud -
hat ja, mi fé le in zul tu sok nak lesz itt ki té ve. Biz tas suk, fog lal ja el ma gát, raj -
zol jon, játsszon (de csak ha ked ve van), és mind eköz ben már meg is tet tük
az első meg fi gye lé se ket a gyer mek vi sel ke dé sé vel kap cso lat ban.

Spon tán el mon dás
Mi mi att jöt tek? Mi hoz ta őket a ho me o pá ti ás ke ze lés re?
Jó, ha az első kér dést nem a gyer mek nek tesszük fel, még ak kor sem, ha na -
gyob bacs ka, hi szen neki több idő re van szük sé ge az adap tá ló dás hoz, a szi -
tu á ci ó val való meg ba rát ko zás hoz. Biz to sít suk azon ban, hogy ké sőbb ő is
el mond hat ja, mi a prob lé má ja, mi mi att kel lett el jön nie.

A leg több ször te hát az anyu ka kez di a tör té ne tet. Hagy juk be szél ni!
Van nak azon ban olyan ho me o pá ti á ban jár tas anyu kák, akik rög tön a ter -
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hes ség gel és a szü lés sel kez de nék. Ek kor kér jük meg, hogy a fő pa nasszal
kezd je, ké sőbb majd ezek ről is be szé lünk, de egy ál ta lán nem mind egy már
az anamnézisfelvétel szem pont já ból sem, hogy mi mi att kell ke zel nünk a
gyermeket.
Ha a gyer mek köz be vág
Egy da ra big fi gyel jük: mit mond, és azt hogy mond ja. El lent mond-e neki
foly ton az anyu ka, vagy ép pen el len ke ző leg, min dig iga zat ad neki? Dü hö -
sen vagy min dent el né ző en vi sel ke dik? Ho gyan re a gál a gyer mek? Ha
azon ban túl lép egy ha tárt ez a faj ta dis kur zus, fi no man int sük le a gyer me -
ket (az anyu kák ma már nem ne ve lik őket), hogy lás sa, a dol gok nak van egy 
rend je, és el jön majd az idő, ami kor ő is be szél het.
Ha a gyer mek nem vág köz be
Ak kor az anyu ka rö vid ex po zé ja után kér dez zük meg őt is. Hagy junk időt a 
vá lasz ra! Ne si et tes sük, vár juk ki, de ha nem akar be szél ni, azt se eről tes -
sük! Ha szé gyel lős, hall ga tag gyer mek kel van dol gunk, ez már ilyen kor ki
fog de rül ni.
Ha a gyer mek or dít (a cse cse mő nél ez gyak ran meg tör té nik)
Ne ide ges ked jünk. Bá to rít suk az anyu kát, hogy nyu god tan szop tas sa meg,
etes se meg, jár kál jon vele, nyug tas sa meg, ahogy ott hon szok ta. Ez is ki vá -
ló al ka lom az anyu ka vi sel ke dé sé nek, a gyer mek kel való kap cso la tá nak a
meg fi gye lé sé re.
Irá nyí tott el mon dás
A fő pa nasz ról pró bál juk meg a le he tő leg rész le te sebb ké pet kap ni. Na -
gyon gyak ran az ál lan dó fel ső lég úti hu rut a fő pa nasz. Ilyen kor ki kell de rí -
te ni, hogy ho gyan zaj lik le a be teg ség, mi a leg el ső jele an nak, ha be teg kezd 
len ni, ho gyan vi sel ke dik a láz, a be teg sé ge alatt. Egyen ként vé gig kell kér -
dez ni a sze met, az or rot, a tor kot, a man du lá kat, a fo ga kat a fog zás sal
együtt, a fü let, nyit va van-e a szá ja, mi lyen a hal lá sa, a kö hö gést, volt-e
kruppja, tü dő gyul la dá sa, sí po ló lég zé se. Mennyit kell hi á nyoz ni az is ko lá -
ból (ob jek tív jele lesz a ja vu lás nak!)?

Ilyen kor is kér dez zük a gyer me ket, mit szo kott érez ni, ho gyan fáj a füle?
Sír-e ilyen kor, pa nasz ko dik-e? Mit kell ten ni vele, hogy jobb le gyen?

Mi kor kez dőd tek a tü ne tek? Mi előz te meg (pl. vé dő ol tás)? Tes ti vagy
lel ki meg ráz kód ta tá sok (pl. test vér szü le té se) tör tén tek-e azt meg elő ző en?

Ezek után a szo ká sos mó don a tes ti ál ta lá nos tü ne te ket kér dez zük vé gig, 
s ezek re már a leg több gyer mek szí ve sen vá la szol. Ha más ra nem, de arra a
kér dés re, hogy mit sze ret enni, min den ki tud va la mit mon da ni. Ez le het
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akár egy men tő kér dés is, ha ed dig még a gyer mek meg sem szó lalt. Az ál -
mo kat pe dig csak is őtő le tud hat juk meg, biz tat va, hogy gon dol koz zon,
kér dez zük meg, szo kott-e rossz álma len ni, és kik-mik for dul nak elő ezek -
ben. A has fá jást és a fej fá jást egyik gyer mek nél se fe lejt sük ki, fon tos szem -
pont ja lesz az esetkövetésnek.

A bőr nél na gyon fon tos, hogy ha volt, ak kor ho gyan és mi kor tűnt el az
ek cé ma. Pe len ka ki üté sek, kosz mó, száj pe nész elő for dult-e; az ezek el nyo -
má sá ra uta ló moz za na to kat de rít sük ki. Ho gyan zaj lot tak a fer tő ző be teg -
sé gek?

A men ta li tás ról, a lel ki tü ne tek ről a leg több anya szí ve sen be szél, hagy -
juk őt itt is spon tán el me sél ni, mi lyen a gyer mek alap ter mé sze te. Van
azon ban né hány olyan kö te le ző jel le gű kér dés, amit akár fel is je gyez he -
tünk ma gunk nak és pus ka ként hasz nál hat juk, ha a gyer me ket ne he zen
tud ja jel le mez ni az anyu ka: ho gyan re a gál, ha meg szid ják? Sze re ti-e, ha
simogatják? Fáj dal mak ra, el esés re ho gyan re a gál? El van-e egye dül, vagy
min dig kell ott len nie va la ki nek? Van nak-e fé lel mek, szo ron gá sok, fó bi ák
(sö tét től, ál la tok tól, ide ge nek től)? Szo kott-e szel le me ket lát ni (gyer me kek -
nél nor má lis!) és azok mit tesz nek, vele vagy má sok kal, rossz vagy jó szel -
le mek kel álmodik vagy él együtt?

Né hány egyéb öt let a men tá lis szfé ra fel tér ké pe zé sé re: ha son lít tas suk
össze a test vé re ket, mi ben ha son lí ta nak, és mi ben kü lön böz nek egy más -
tól. Mi lyen tu laj don sá go kat örö költ a gyer mek apu ká tól és anyukától?

Vé dő ol tás ok
Szük sé ges meg tud nunk, hogy mit és mennyi vé dő ol tást ka pott a gyer mek,
il let ve hogy ezek re ho gyan re a gált. Már ek kor fel hív hat juk a szü lők fi gyel -
mét a vé dő ol tás ok szem lé le té re, hogy a to váb bi ak ban er ről már tá jé ko zot -
tak le hes se nek.

Ter hes ség, szü lés
A ho me o pá ti á ban köz is mert tör vény, hogy a leg fel tű nőbb dol got ke res -
sük. Na gyon nyo ma té ko san sze ret ném a fi gyel met fel hív ni, hogy ez a bi zo -
nyos leg fel tű nőbb do log bár hol le het: a be teg jel le mé ben, a kül alak já ban, a
vi sel ke dé sé ben, a csa lád tag ok be teg sé ge i ben, a szü le té sé ben, az emb ri o ná -
lis kor ban. Kü lö nö sen ki sebb gyer me kek nél el en ged he tet len a ter hes ség -
nek és a szü lés nek az ap ró lé kos meg is me ré se, ép pen e mi att a szem pont
mi att. Pici gyer me kek ko rai ek cé má ja rend kí vül gyak ran az édes anya ter -
hes sé ge alatt el szen ve dett ár tal mak, lel ki tra u mák kö vet kez mé nye. Min -
den kép pen ke res sük a ter hes ség alat ti tü ne te ket ak kor, ha a csa lád ban
nincs al ler gia vagy sú lyos ek cé ma, te hát ma gá nak a pá ci ens nek az éle té ben
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ke re sen dő a be teg ség gyö ke re. Ez ter mé sze te sen a töb bi kró ni kus be teg -
ség re is igaz, nem csak az ek cé má ra, de ez a leg gya ko ribb. Szü lés alatt (előtt
és után) is tör tén het tek olyan fi zi kai és pszi chi kai ese mé nyek, ame lyek ho -
me o pá ti ás tü net ként sze re pel tet ve nagy hasz nunk ra lesz nek a kró ni kus ke -
ze lés el in dí tá sá ban. Ter mé sze te sen nem pusz ta tü net gyűj tö ge tés re gon do -
lunk ilyen kor, ha nem az anya men tá lis ál la po tá nak a fel tér ké pe zé sé re.11

A szü lés fo lya ma ta a ké sőb bi élet nek rö vid ki vo na ta.12 Akár miazmatikus
kö vet kez te té se ket is le le het von ni a szü le tés fo lya ma tá ból, ha meg tud juk:
hosszú volt-e a szü lés vagy rö vid? Mi és mi kor volt ben ne a leg rosszabb?
Mire em lék szik a szü lés ből? Mi volt a gyer me ken a leg fel tű nőbb? Apu ka
ho gyan em lék szik vissza a szü lés re?

Sok anyu ka ru tin sze rű en fe lel, ha meg kér dez zük a ter hes sé get és a szü lést,
hogy nor má lis volt a me ne te. (Mert az iskolamedicina az ef faj ta sem mit -
mon dó és fe lü le tes in for má ci ó hoz szok tat ta hoz zá az em be re ket, vö. Orga -
non 104. §.) Saj nos ez ne künk nem elég, kü lö nö sen ha a fen ti ek mi att gya -
núnk van az etiológiai tü net re, ezért ilyen kor több le he tő sé get em lít sünk
meg, mik tör tén het tek a ter hes ség alatt is: gyógy szer sze dés, fer tő zés, lel ki
tra u ma, az édes apa vagy rit káb ban az édes anya el for du lá sa le en dő csa lád já -
tól, egyéb stresszek, pél dá ul köl tö zés stb.

Fo gan ta tás: rend kí vül sok eset ben ké sőb bi kró ni kus be teg sé gek me leg -
ágya, hogy ha va la ki nemkívánt ter hes ség ből szü le tik (pél dá ul ön ér té ke lé si
za va rok és ezek min den kö vet kez mé nye). Ezt meg sza bad kér dez ni, de
nem a gyer mek je len lét ében! Te remt sük meg rá az al kal mat, hogy ezt ké sőbb
meg tud has suk. Fel nőt tek nél is, ha ez ki de rül, nagy nyo ma ték kal hasz nál -
hat juk az ide illő re per tó ri u mi rub ri ká kat (itt uta lok a reper to ri zá ci ós tan -
fo lyam ok anya ga i ra).

A gyer me kek meg fi gye lé se
A gyer me kek ke ze lé se azért a ho me o pá tia El do rá dó ja, mert amel lett, hogy
ők még nin cse nek be szennyez ve (fi zi ka i lag a sok gyógy szer rel, pszi chi ka i -
lag a sok tár sa dal mi el vá rás sal), de a spon tán, ösz tö nös re ak ci ók se re gét
pro du kál ják, nem szí nész ked nek, s ezért sok kal könnyebb a men tá lis ál la -
po tu kat, tü ne te i ket fel fog nunk. Leg több ször a ren de lőnk ben lá tott kép és
a szü lő el mon dá sa alap ján ki ala kí tott men tá lis struk tú ra sok kal több in for -
má ci ót ad a gyer mek első kró ni kus sze ré nek meg ha tá ro zá sá hoz, mint pél -
dá ul a tes ti ge ne rá lis (tes ti ál ta lá nos) tü ne tek. Ezért ne ke se red jünk el, ha
pél dá ul az evési-ivási-alvási szo ká sok nem visz nek ben nün ket kö ze lebb a
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gyer mek ke ze lé si ter vé hez, ha nem ha gyat koz zunk a vi sel ke dé si jel leg ze tes -
sé gek re, mert azok bíz vást in di vi du á li sak lesz nek.

A sze münk nek higgyünk!
Sok szor for dul elő, hogy el len té tet ta pasz ta lunk a szü lő ál tal elő a dott és a
ren de lő ben lá tott vi sel ke dés kö zött. Ilyen kor pél dá ul a fé lel mek kel kap -
cso lat ban meg lát hat juk, va ló ban fél-e az ide ge nek től, az or vos tól. Hi á ba
me sél ték ad dig, hogy mennyi re tar tóz ko dó és szé gyel lős a gyer mek, ha szó
nél kül tűri az or vo si vizs gá la tot. A má sik ta nács pe dig az, hogy ha va la mit
nem tu dunk el dön te ni (fá zós-e vagy me leg vé rű, vagy akár be szé des vagy
szót lan), ak kor ezt a tü ne tet egy sze rű en hagy juk ki a kró ni kus szer ki ala kí -
tá sá ból. Ve gyük ész re, ha túl zot tan szél ső sé ges szü lői el vá rá sok ala kí tot ták
ki a gyer mek vi sel ke dé sét, és erre kér nek se gít sé get.

Be teg vizs gá lat
En nek a moz za nat nak a fon tos sá gát nem le het túl hang sú lyoz ni, fel nőt tek és
gyer me kek ese té ben sem. Gyer me kek nél azért van még a szo ká sos nál is
na gyobb je len tő sé ge, mert a fi zi ká lis vizs gá lat al kal mat ad arra, hogy köz vet -
le nül is meg fi gyel jük a gyer mek tes tén túl me nő en a vi sel ke dé sét is. Itt egy
ki csit le is el len őriz het jük, hogy tény leg fél-e az ide gen től, vagy – a má sik
vég let – szót la nul és meg adó an tűri még az eset le ges kel le met len sé ge ket is.
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Ti né dzse rek
A leg több ti né dzser nem ön szán tá ból jön. Te gyük le he tő vé a szá muk ra is
az adap tá ló dást az zal, hogy a szü lő vel együtt hív juk be, és a gyer me ket vé -
gig fi gye lem be véve, az anyu ka kezd je el a tör té ne tet. De biz tas suk, hogy ő
is szó hoz fog jut ni, sőt a be szél ge tés vé gén jól tesszük, ha a szü lők ki men -
nek, és a ti né dzser nek al kal mat te rem tünk prob lé mái rész le te zé sé re, azok -
ra, amik még nem hang zot tak el. Ba rá ta i ról, pár kap cso la ta i ról, is ko lai
prob lé mák ról, drog ról, szex ről és nem utol sósor ban a szü le i vel való kap -
cso la tá ról.

Ugyan ak kor ha szük sé gét érez zük, nyu god tan küld jük ki a gyer me ket
adott idő ben, mert elő for dul hat nak olyan csa lá di vagy egyéb té mák, ame -
lye ket ha hal la na, az nem vol na sze ren csés, vagy túl sá go san le ter he lő len ne
az ő szá má ra.
A gyer mek-anam né zis be fe je zé se kor
Itt még a fel nőt tek eset fel vé te lé nél is fon to sabb, hogy tá jé koz tas suk a szü -
lő ket, mi min den re al kal mas a ho me o pá tia. Ja va sol junk házipatikát, gyógy -
szer tá ri be szer zé si le he tő sé ge ket az akut be teg sé gek ott ho ni el lá tá sá hoz.
Kü lön hív juk fel a fi gyel met arra, hogy nem kell min den apró, csip-csup tü -
net tel há zi or vos hoz sza lad ni, kü lö nö sen nem a kez de ti ho me o pá ti ás tü ne -
tek meg je le né se kor. Te le fo nos és e-mai les kon zul tá ci ók le he tő sé gét és
egyéb el ső se gély-le he tő sé ge ket ajánl junk fel az egész csa lád nak (a há zi ál lat ok
be teg sé ge it is be le ért ve!).

Ho me o pá ti ás köny ve ket és tan fo lya mo kat is ja va sol ha tunk az édes -
anyák nak, el ma gya ráz va, hogy mű vé sze tünk mi lyen ha tal mas te rá pi ás rést
tölt be, és hogy bol do gabb or szá gok ban annyi ra el ter jedt a ho me o pá tia,
fő leg a gyer me kes csa lá dok ban, hogy né hol még a tár sa da lom biz to sí tás is
támogatja.

Az eset fel vé tel il luszt rá lá sá ra lásd kü lö nö sen a 3. és a 9. sz. ese tet.

Kol lé gák, ho me o pa ták ki kér de zé se
Ahogy az em ber az évek so rán egy re gya kor lot tabb ho me o pa tá vá vá lik,
úgy fog egy re több ször ta lál koz ni or vo sok kal, ho me o pa ták kal, akik sa ját
ke ze lé sük ér de ké ben ke re sik fel. Er ről is sze ret nék né hány szót szól ni.

A szak ma sza bá lya it ma gá tól ér te tő dő en be kell tar ta nunk. A fon tos sá -
got, a ho me o pá ti ás tü ne tek mi ben lét ét tart suk szem előtt, és ne en ged jük,
hogy a spon tán el mon dás ke re té ben ir re le váns dol gok ról es sen arány ta la -
nul sok szó. Tá jé ko zód junk, mennyi re mé lyek a kol lé ga is me re tei a klasszi -
kus ho me o pá ti á ról, és an nak meg fe le lő en tá jé koz tas suk őt a
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