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Leletek, zárójelentések
Tartsuk kötelességünknek, hogy röviden átnézzük a beteg magával hozott
iratait! Erre egyrészt azért van szükség, mert sokszor más orvoshoz nem is
mennek el, tehát szánjunk időt a leletek szakértő szemmel történő átnézésére! Gyakran kiderülnek olyan régebbi betegségek, sebészeti beavatkozások, amelyek kimaradtak az anamnézisből.
Az, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítunk az or vosi leleteknek, más
kérdés. A miheztartás végett álljon itt annyi, hogy ma már a leletek is a részét képezik a totalitásnak. Ugyanakkor nem a leleteket kezeljük, hanem
beleillesztjük őket a betegség képébe, megadva a nekik megfelelő jelentőséget, de csak a nekik megfelelőt. Később az esetkövetésnél is szükségünk
lesz a laborértékek változásának megítélésére.

Gyermekek anamnézise
„A gyer mekek keze lése a homeo pátia El do rá dója!” (Voegeli)
A homeopátia univerzalitásának egyik jele a gyermekek, csecsemők kezelhetősége (az állatok, a növények, az eszméletlen betegek és az idősek kezelhetősége mellett). Szeretnék mindenkit arra buzdítani, hogy ha eddig
csak felnőttekkel foglalkozott, akkor bátran kezdjen el gyermekekkel foglalkozni: kitárul a világ. Több sikerélmény fog rá várni.
Ugyanakkor aki eddig csak gyer mekeket kezelt: kezdjen el a szülőkkel is
foglalkozni, amit majd később más felnőttekre is kiterjeszt. Egy szorosan
együtt élő családban olyan erős kötődések és olyan dinamikák vannak,
amik egyrészt lehetségessé teszik, hogy az egyik családtag homeopátiás kezelése a másik családtagot is hatása alá vonja, másrészt pedig ha a gyermeket kezeljük, de az anyukát és apukát nem, akkor mivel 7 éves korig összetartozik az energiamező, a gyer mek kezelése hiányos vagy akár kudarcos is
lehet. Legyünk tudatában annak, hogy a gyer mek (és a háziállat) csak tünethordozó, tehát főleg súlyosabb esetekben okvetlenül szükség van az
anyuka (vagy mindkét szülő, illetve a gazda) homeopátiás kezelésére.
Előkészüle tek
A gyermekek homeopátiás anamnézise előtt mindig készítsünk elegendő
helyet, hogy játszani tudjon, vagy a babakocsit betolhassák a rendelőbe,
vagy a babakosarat fel tudják tenni az asztalra (hiszen mindig látnunk kell,
akiről kérdezősködünk).
Játékot, rajzolnivalót (zsírkréta!) soha ne felejtsünk kikészíteni, nagyon
javaslom nagyobb gyer mekeknél a képregényeket, amelyekben jól el tud-
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nak merülni. Ha nem muszáj, ne a mobiltelefont nyomkodják a beszélgetés alatt. Jó, ha pokróc, szőnyeg van a rendelőnkben, amire rá tudnak telepedni játszani. Igen hasznos, ha míg az anyuka beszél a gyer mekről, addig
az apuka (nagyszülő) játszik a gyer mekkel, mert akkor benn is van, ugyanakkor hasznossá teheti magát.

Az anamnézisfelvétel megkezdése
A gyermek fogadása úgy történjen, hogy már a legelső pillanattól kezdve
érezhesse, hogy barátságos környezetbe érkezett, hiszen félhet, nem tud hatja, miféle inzultusoknak lesz itt kitéve. Biztassuk, foglalja el magát, rajzoljon, játsszon (de csak ha kedve van), és mindeközben már meg is tettük
az első megfigyeléseket a gyermek viselkedésével kapcsolatban.
Spontán elmondás
Mi miatt jöttek? Mi hozta őket a homeopátiás kezelésre?
Jó, ha az első kérdést nem a gyermeknek tesszük fel, még akkor sem, ha nagyobbacska, hiszen neki több időre van szüksége az adaptálódáshoz, a szituációval való megbarátkozáshoz. Biztosítsuk azonban, hogy később ő is
elmondhatja, mi a problémája, mi miatt kellett eljönnie.
A legtöbbször tehát az anyuka kezdi a történetet. Hagyjuk beszélni!
Vannak azonban olyan homeopátiában jártas anyukák, akik rögtön a ter-
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hesség gel és a szüléssel kezdenék. Ekkor kérjük meg, hogy a fő panasszal
kezdje, később majd ezekről is beszélünk, de egyáltalán nem mindegy már
az anamnézisfelvétel szempontjából sem, hogy mi miatt kell kezelnünk a
gyermeket.

Ha a gyermek közbevág
Egy darabig figyeljük: mit mond, és azt hogy mondja. Ellentmond-e neki
folyton az anyuka, vagy éppen ellenkezőleg, mindig igazat ad neki? Dühösen vagy mindent elnézően viselkedik? Hogyan reagál a gyermek? Ha
azonban túllép egy határt ez a fajta diskurzus, finoman intsük le a gyermeket (az anyukák ma már nem nevelik őket), hogy lássa, a dolgoknak van egy
rendje, és eljön majd az idő, amikor ő is beszélhet.

Ha a gyermek nem vág közbe
Akkor az anyuka rövid expozéja után kérdezzük meg őt is. Hagyjunk időt a
válaszra! Ne siettessük, várjuk ki, de ha nem akar beszélni, azt se erőltessük! Ha szégyellős, hallgatag gyermekkel van dolgunk, ez már ilyenkor ki
fog derülni.

Ha a gyermek ordít (a csecsemőnél ez gyakran megtörténik)
Ne idegeskedjünk. Bátorítsuk az anyukát, hogy nyugodtan szoptassa meg,
etesse meg, járkáljon vele, nyugtassa meg, ahogy otthon szokta. Ez is kiváló alkalom az anyuka viselkedésének, a gyermekkel való kapcsolatának a
megfigyelésére.
Irányított elmondás
A fő panaszról próbáljuk meg a lehető legrészletesebb képet kapni. Nagyon gyakran az állandó felső légúti hurut a fő panasz. Ilyenkor ki kell deríteni, hogy hogyan zajlik le a betegség, mi a legelső jele annak, ha beteg kezd
lenni, hogyan viselkedik a láz, a betegsége alatt. Egyenként végig kell kérdezni a szemet, az orrot, a torkot, a mandulákat, a fogakat a fogzással
együtt, a fület, nyitva van-e a szája, milyen a hallása, a köhögést, volt-e
kruppja, tüdőgyulladása, sípoló légzése. Mennyit kell hiányozni az iskolából (objektív jele lesz a javulásnak!)?
Ilyenkor is kérdezzük a gyer meket, mit szokott érezni, hogyan fáj a füle?
Sír-e ilyenkor, panaszkodik-e? Mit kell tenni vele, hogy jobb legyen?
Mikor kezdődtek a tünetek? Mi előzte meg (pl. védőoltás)? Testi vagy
lelki megrázkódtatások (pl. testvér születése) történtek-e azt meg előzően?
Ezek után a szokásos módon a testi általános tüneteket kérdezzük végig,
s ezekre már a legtöbb gyer mek szívesen válaszol. Ha másra nem, de arra a
kérdésre, hogy mit szeret enni, mindenki tud valamit mondani. Ez lehet
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akár egy mentő kérdés is, ha eddig még a gyer mek meg sem szólalt. Az álmokat pedig csakis őtőle tudhatjuk meg, biztatva, hogy gondolkozzon,
kérdezzük meg, szokott-e rossz álma lenni, és kik-mik fordulnak elő ezekben. A hasfájást és a fejfájást egyik gyer meknél se felejtsük ki, fontos szempontja lesz az esetkövetésnek.
A bőrnél nagyon fontos, hogy ha volt, akkor hogyan és mikor tűnt el az
ekcéma. Pelenkakiütések, koszmó, szájpenész előfordult-e; az ezek elnyomására utaló mozzanatokat derítsük ki. Hogyan zajlottak a fertőző betegségek?
A mentalitásról, a lelki tünetekről a legtöbb anya szívesen beszél, hagyjuk őt itt is spontán elmesélni, milyen a gyer mek alapter mészete. Van
azonban néhány olyan kötelező jellegű kérdés, amit akár fel is jegyezhetünk magunknak és puskaként használhatjuk, ha a gyer meket nehezen
tudja jellemezni az anyuka: hogyan reagál, ha megszidják? Szereti-e, ha
simogatják? Fájdalmakra, elesésre hogyan reagál? Elvan-e egyedül, vagy
mindig kell ott lennie valakinek? Vannak-e félelmek, szorongások, fóbiák
(sötéttől, állatoktól, idegenektől)? Szokott-e szellemeket látni (gyer mekeknél nor mális!) és azok mit tesznek, vele vagy másokkal, rossz vagy jó szellemekkel álmodik vagy él együtt?
Néhány egyéb ötlet a mentális szféra feltérképezésére: hasonlíttassuk
össze a testvéreket, miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól. Milyen tulajdonságokat örökölt a gyer mek apukától és anyukától?

Védőoltások
Szükséges megtudnunk, hogy mit és mennyi védőoltást kapott a gyermek,
illetve hogy ezekre hogyan reagált. Már ekkor felhívhatjuk a szülők figyelmét a védőoltások szemléletére, hogy a továbbiakban erről már tájékozottak lehessenek.

Terhesség, szülés
A homeopátiában közismert törvény, hogy a legfeltűnőbb dolgot keressük. Nagyon nyomatékosan szeretném a figyelmet felhívni, hogy ez a bizonyos legfeltűnőbb dolog bárhol lehet: a beteg jellemében, a külalakjában, a
viselkedésében, a családtagok betegségeiben, a születésében, az embrionális korban. Különösen kisebb gyermekeknél elengedhetetlen a terhesség nek és a szülésnek az aprólékos megismerése, éppen e miatt a szempont
miatt. Pici gyermekek korai ekcémája rendkívül gyakran az édesanya terhessége alatt elszenvedett ártalmak, lelki traumák következménye. Mindenképpen keressük a terhesség alatti tüneteket akkor, ha a családban
nincs allergia vagy súlyos ekcéma, tehát magának a páciensnek az életében
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keresendő a betegség gyökere. Ez természetesen a többi krónikus betegségre is igaz, nemcsak az ekcémára, de ez a leggyakoribb. Szülés alatt (előtt
és után) is történhettek olyan fizikai és pszichikai események, amelyek homeopátiás tünetként szerepeltetve nagy hasznunkra lesznek a krónikus kezelés elindításában. Természetesen nem puszta tünetgyűjtögetésre gondolunk ilyenkor, hanem az anya mentális ál lapotának a feltérképezésére. 11
A szülés folyamata a későbbi életnek rövid kivonata.12 Akár miazmatikus
következtetéseket is le lehet vonni a születés folyamatából, ha megtudjuk:
hosszú volt-e a szülés vagy rövid? Mi és mikor volt benne a legrosszabb?
Mire emlékszik a szülésből? Mi volt a gyermeken a legfeltűnőbb? Apuka
hogyan emlékszik vissza a szülésre?
Sok anyuka rutinszerűen felel, ha megkérdezzük a terhességet és a szülést,
hogy nor mális volt a menete. (Mert az iskolamedicina az effajta semmitmondó és felületes infor mációhoz szoktatta hozzá az embereket, vö. Organon 104. §.) Sajnos ez nekünk nem elég, különösen ha a fentiek miatt gyanúnk van az etiológiai tünetre, ezért ilyenkor több lehetőséget említsünk
meg, mik történhettek a terhesség alatt is: gyógyszerszedés, fertőzés, lelki
trauma, az édesapa vagy ritkábban az édesanya elfordulása leendő családjától, egyéb stresszek, például költözés stb.
Fogantatás: rendkívül sok esetben későbbi krónikus betegségek melegágya, hogyha valaki nemkívánt terhességből születik (például önértékelési
zavarok és ezek minden következménye). Ezt meg szabad kérdezni, de
nem a gyer mek jelenlétében! Teremtsük meg rá az alkalmat, hogy ezt később
megtudhassuk. Felnőtteknél is, ha ez kiderül, nagy nyomatékkal használhatjuk az ide illő repertóriumi rubrikákat (itt utalok a repertorizációs tanfolyamok anyagaira).
A gyermekek megfigyelése
A gyermekek kezelése azért a homeopátia Eldorádója, mert amellett, hogy
ők még nincsenek beszennyezve (fizikailag a sok gyógyszerrel, pszichikailag a sok társadalmi elvárással), de a spontán, ösztönös reakciók seregét
produkálják, nem színészkednek, s ezért sokkal könnyebb a mentális állapotukat, tüneteiket felfognunk. Legtöbbször a rendelőnkben látott kép és
a szülő elmondása alapján kialakított mentális struktúra sokkal több információt ad a gyermek első krónikus szerének meghatározásához, mint például a testi generális (testi általános) tünetek. Ezért ne keseredjünk el, ha
például az evési-ivási-alvási szokások nem visznek bennünket közelebb a
11
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Farokh Master: Az anya lelki ál lapotának hatása szüle tendő gyerme ké re
Harry van der Zee: Miasms in Labour
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gyermek kezelési tervéhez, hanem hagyatkozzunk a viselkedési jellegzetességekre, mert azok bízvást individuálisak lesznek.

A szemünknek higgyünk!
Sokszor fordul elő, hogy ellentétet tapasztalunk a szülő által előadott és a
rendelőben látott viselkedés között. Ilyenkor például a félelmekkel kapcsolatban megláthatjuk, valóban fél-e az idegenektől, az orvostól. Hiába
mesélték addig, hogy mennyire tartózkodó és szégyellős a gyermek, ha szó
nélkül tűri az orvosi vizsgálatot. A másik tanács pedig az, hogy ha valamit
nem tudunk eldönteni (fázós-e vagy melegvérű, vagy akár beszédes vagy
szótlan), akkor ezt a tünetet egyszerűen hagyjuk ki a krónikus szer kialakításából. Vegyük észre, ha túlzottan szélsőséges szülői elvárások alakították
ki a gyermek viselkedését, és erre kérnek segítséget.

Betegvizsgálat
Ennek a mozzanatnak a fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni, felnőttek és
gyermekek esetében sem. Gyermekeknél azért van még a szokásosnál is
nagyobb jelentősége, mert a fizikális vizsgálat alkalmat ad arra, hogy közvetlenül is megfigyeljük a gyermek testén túlmenően a viselkedését is. Itt egy
kicsit le is ellenőrizhetjük, hogy tényleg fél-e az idegentől, vagy – a másik
véglet – szótlanul és megadóan tűri még az esetleges kellemetlenségeket is.
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Tinédzserek
A legtöbb tinédzser nem önszántából jön. Tegyük lehetővé a számukra is
az adaptálódást azzal, hogy a szülővel együtt hívjuk be, és a gyermeket végig figyelembe véve, az anyuka kezdje el a történetet. De biztassuk, hogy ő
is szóhoz fog jutni, sőt a beszélgetés végén jól tesszük, ha a szülők kimennek, és a tinédzsernek alkalmat teremtünk problémái részletezésére, azokra, amik még nem hangzottak el. Barátairól, párkapcsolatairól, iskolai
problémákról, drogról, szexről és nem utolsósorban a szüleivel való kapcsolatáról.
Ugyanakkor ha szükségét érezzük, nyugodtan küldjük ki a gyer meket
adott időben, mert előfordulhatnak olyan családi vagy egyéb témák, amelyeket ha hallana, az nem volna szerencsés, vagy túlságosan leterhelő lenne
az ő számára.
A gyermek-anamnézis befe je zésekor
Itt még a felnőttek esetfelvételénél is fontosabb, hogy tájékoztassuk a szülőket, mi mindenre alkalmas a homeopátia. Javasoljunk házipatikát, gyógyszertári beszerzési lehetőségeket az akut betegségek otthoni ellátásához.
Külön hívjuk fel a figyelmet arra, hogy nem kell minden apró, csip-csup tünettel háziorvoshoz szaladni, különösen nem a kezdeti homeopátiás tünetek megjelenésekor. Telefonos és e-mailes konzultációk lehetőségét és
egyéb elsősegély-lehetőségeket ajánljunk fel az egész családnak (a háziállatok
betegségeit is beleértve!).
Homeopátiás könyveket és tanfolyamokat is javasolhatunk az édesanyáknak, elmagyarázva, hogy művészetünk milyen hatalmas terápiás rést
tölt be, és hogy boldogabb országokban annyira elterjedt a homeopátia,
főleg a gyer mekes családokban, hogy néhol még a társadalombiztosítás is
támogatja.
Az esetfelvétel illusztrálására lásd különösen a 3. és a 9. sz. esetet.

Kollégák, homeopaták kikérdezése
Ahogy az ember az évek során egyre gyakorlottabb homeopatává válik,
úgy fog egyre többször találkozni orvosokkal, homeopatákkal, akik saját
kezelésük érdekében keresik fel. Erről is szeretnék néhány szót szólni.
A szakma szabályait magától értetődően be kell tartanunk. A fontosságot, a homeopátiás tünetek mibenlétét tartsuk szem előtt, és ne engedjük,
hogy a spontán elmondás keretében irreleváns dolgokról essen aránytalanul sok szó. Tájékozódjunk, mennyire mélyek a kolléga ismeretei a klasszikus homeopá ti áról, és annak megfelelően tájékoz tassuk őt a
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