
meg ala po zott, biz tos tu dás és cél tu da tos ság kell hoz zá, ha az em ber va ló di
gyógy ulás ra tö rek szik. Ez a be teg, mint lát juk, ki tar tó an járt a ke ze lés re
két-há rom ha von ként, s ez a mai vi szo nyok kö zött már igen di csé re tes és
ér té ke len dő. Sze rek egy más után já tól fog meg gyógy ul ni, amely sze re ket
min dig az adott tü net komp le xum nak meg fe le lő en vá lasz tunk ki, eb ben az
eset ben repertorizálások, organotrópia, imp resszió és szig na tú ra tan alap -
ján, a fő tes ti pa nasz mel lé véve min dig az ak tu á lis egyéb tes ti vagy lel ki tü -
ne tet. Alap já ban véve egy egész sé ges pá ci ens ről van szó, aki az el telt két év
alatt be is mer te, hogy a kon zek vens ho me o pá ti ás ke ze lés re ál ta lá nos egész -
sé gi ál la po ta is lé nye ge sen ja vult, fá ra dé kony sá ga, lel ki ál la po ta, al vá sa, köz -
ér ze te pe dig ro busz tu sab bá, ami azt je len ti, hogy bár ki le het bil len te ni az
egyen sú lyá ból (mint min den élő szer ve ze tet), de nem mind egy, hogy mi -
lyen gyor san, mennyi lá ba do zá si idő el tel té vel és mi lyen hosszú táv ra re ge -
ne rá ló dik. A ho me o pá tia eb ben utol ér he tet len, s eb ben is ve tek szik a töb bi 
tra di ci o ná lis ho lisz ti kus gyógy mód dal.

7. Já nos, 79 éves nyug dí jas
Mit il luszt rál?

• idős em be rek hosszú távú eset kö ve té se,
• da ga na tos anam né zis ese tén a meg fon to lan dó kér dé sek és a

te en dők
„3 hó nap ja di ag nosz ti zál ták a prosz ta ta da ga na to mat, PSA 6,5 volt, ta pin -

tás és biopszia alap ján in jek ci ós hor mon ke ze lés re ál lí tot tak be. Évek óta gya ko -
ri vi ze lés, oly kor ne he zí tett ürí tés volt je len. Körülbelül 20 éve tab let tát igény lő cu -
kor be teg sé gem van. Ma gas vér nyo más ra és oly kor ízü le tek re kell gyógy sze re ket
szed nem. Lábkörömgombára körülbelül 4 éve tab let tá kat szed tem, de nem vál to -
zott. Zsír da ga na to kat szed tek le a bő röm alól. 40 éves ko ro mig ci ga ret táz tam.
30 éve so kí zü le ti gyul la dás zaj lott, komp lex ke ze lést kap tam, az óta a lum bá -
gók, a hát fá já sok néha ki újul nak. 6 éve két kö ze li ro ko nom is meg halt. Erőn lé -
tem jó, au tót ve ze tek, néha dol goz ga tok. Al vá som nem jó, de a köz ér zet, ét vágy,
emész tés meg fe le lő.”

Idős fér fi ak prosz ta ta da ga na tá nál több ször volt al kal munk meg fi gyel ni,
hogy a túlgyógyszerezés, il let ve túl ke ze lés sok kal töb bet árt, mint hasz nál.
Maga a biopszia is igen-igen koc ká za tos mű ve let, de az utá na kö vet ke ző
gyógy sze res és egyéb be avat ko zá sok a be teg éle tét in kább meg rö vi dí tik,
mint meg hosszab bít ják. Ha olyan te ra pe u ta ke zé be ke rül a be teg, aki az
egész szer ve ze tet, sőt az egész éle tét át lát ja, ak kor van esély az idős fér fi be -
te gek nél is a prosz ta tada ga nat nö ve ke dé sé nek meg ál lí tá sá ra, az egész sé gi
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ál la pot fenn tar tá sá ra és ez ál tal a har mó ni á ban el töl tött életévek meg -
hosszab bí tá sá ra.

Eb ben az eset ben is nagy szük ség volt a komp le men ter te rá pi ás ta ná -
csok adá sá ra, pél dá ul Já nos az első kon zul tá ci ót kö ve tő en szor gal ma san el -
kez dett jár ni Kaqun für dő ke ze lés re, a Kaqun vi zet is ki tar tó an issza, min -
den ta ná csot fe gyel me zet ten betartva.

Min den da ga na tos be teg nél igyek szem össze szed ni konk ré tan és egyen -
ként meg ne vez ve a da ga nat kel tő ha tá sú fak to ro kat, oku lá sul ma gá nak a
be teg nek is, és a kö vet ke ző be te gek nek is, hogy mi lyen té nye zők össz já té ka 
az, ami ké pes arra, hogy rossz in du la tú el vál to zást indukáljon.

Eb ben az eset ben a kö vet ke zők vol tak a da ga nat kel tő té nye zők: az élet -
kor (az egyik leg erő sebb ri zi kó fak tor!), a do hány zás, nem a so kí zü le ti gyul -
la dás, ha nem a „gyó gyí tá sá ra” ka pott dest ruk tív gyógy sze rek, a kö röm -
gom bá ra ka pott dest ruk tív gyógy sze rek, a cu kor be teg ség, a lipomák el tá -
vo lí tá sa, az évek óta sze dett szin te ti kus gyógy sze rek (köz tük a köz tu dot tan 
rák kel tő sztatin is) és a lel ki tra u mák. Azt ta pasz tal juk, hogy az ef fé le ri zi -
kó fak to rok önál ló an szin te so ha sem ké pe sek da ga na tot be in dí ta ni, ha nem
csak együt te sen, te hát leg alább 2–4 eh hez ha son ló an masszív ri zi kó fak tor
szükséges a rák beindulásához.

Já nos ese té ben a ho me o pá ti ás ke ze lést ki kell egé szí te ni ál ta lá nos or vo si
és élet ve ze té si ta ná csok kal, va la mint a gyógy sze re lé sé re vo nat ko zó út mu -
ta tás ok kal.

TH: Barium carbonicum C30 heti egy szer 5 go lyó, va la mint Sabal
serrulata C30 heti egy szer 5 go lyó. Ez a két szer így együtt jól le fe di a
prosz ta ta- és az idős kor ral járó egyéb pa na szok csok rát amel lett, hogy a
Barium-csoport a be teg ha bi tu sá hoz is jól il lesz ke dik. Te hát az eset ana li ti -
ka mód sze rei kö zül kom bi nál juk a be vált in di ká ci ót, az al ka ti ke ze lést és a
szervi-organotróp meg kö ze lí tést.

Gyógy sze rei kö zül el hagy juk a víz haj tót (ödé má ja nin csen, a szin te ti kus
víz haj tók több kárt okoz nak, mint hasz not), a sztatint (ha son ló ok ból) és a
gyo mor fá jás ra, va la mint ízü le ti fáj dal mak ra ka pott sze re ket, mert eze ket
jól le het ho me o pá ti á val kéz ben tartani.

KV (5 hó nap le tel té vel) Prosz ta ta ta pin tá si le let rend ben, la bor le le tek
rend ben, PSA 0,046-ra le ment. Erőn lét tel je sen meg fe le lő, sem mi új pa -
nasz nem je lent ke zett.

TH: Barium carbonicum C200, heti egy szer 5 go lyó, Sabal serrulata
C30 heti egy szer 5 go lyó.

A po ten ci át azért emel tük, hogy a jó ha tást fo koz has suk, a be teg jól re a -
gált a ho me o pá ti á ra, ál ta lá nos ál la po ta ki fe je zet ten jó, a da ga nat biz tos,
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hogy nem progrediál, be vet jük a ho me o pá tia egyik nagy fegy ve rét, a ma -
gas po ten ci ák erős ha tá sát.

KV (6 hó nap el tel té vel) A prosz ta ta és a PSA rend ben, a töb bi la bor le let
is meg fe le lő (hor mon in jek ci ó kat kb. 3 ha von ta kap ja). Egyet len pa na sza,
hogy iz zad éj sza ka, hő hul lám ok jön nek nap pal is több ször. Ez nagy va ló -
szí nű ség gel a hor mon in jek ci ók mel lék ha tá sa. Vér nyo más és vér cu kor az
ed di gi ha tá ro kon be lül van. Köz ér ze te és ener gi á ja meg fe le lő, au tót ve zet,
dol goz gat, sem mi jele a ha nyat lás nak.

TH: Barium carbonicum 1M, két he ten te 5 go lyó, Sabal C30 ma rad he -
ten te, szük ség ese tén ízü let re Rhus toxicodendron C12 (szin tén be vált in -
di ká ció alap ján).

A szin te ti kus sze re it to vább re du kál juk, a há rom vér nyo más csök ken tő
kö zül egyet fo ko za to san csök kent ve, rész le tes ta ná csok kal el lát va az eset -
le ges re ak ci ó kat illetően.

KV (6 hó nap le tel té vel) Két fő pa na sza van: a hő hul lám ok és a rossz al -
vás. Az uro ló gus elé ge dett a gyógy ulás sal, egy elő re a hor mon in jek ci ó ra
sincs szük ség. Erőn lé te jó, néha dol goz gat, el jár ott hon ról. Éj jel két szer
kell vi zel nie, de más pa na sza ez zel kap cso lat ban nincs.

TH: Foly tat juk a Barium 1M-et és a Sabal C30-at. A vér nyo más ra ható
szint eti ku mo kat fo ko za to san to vább csök kent jük, vér nyo má sa 140 kö rü li, 
sta bil. Vér cu kor 7–8 kö zött, sta bil.
Ér té ke lés
En nél a be teg nél ki fe je zet ten azt sze ret tem vol na ér zé kel tet ni, hogy mi lyen 
ha tá rok közt op ti má lis egy idős em ber ke ze lé se. Nem sza bad a tö ké le tes la -
bor- és vér nyo más ér té kek re tö re ked nünk, meg kell elé ged ni bi zo nyos
emel ke dett ér té kek kel, amennyi ben a pá ci ens egyen súly ban van. (Mel les leg 
a la bor ér té kek egész sé ges, 20 éves em be rek re van nak meg ha tá roz va!) Min -
dig a tel jes ál la po tát kell szem előtt tar ta nunk, az összes be teg sé gé vel és
pszi chi kai, va la mint ener ge ti kai ál la po tá val egye tem ben. Okos ta ná csok kal 
kell el lát ni, biz to sí ta ni kell szá má ra a kon zul tá ció le he tő sé gét, és a csa lád -
dal is le he tő ség sze rint kell tar ta ni a kap cso la tot. Ha eze ket be tart juk, az
idő sek ke ze lé sé ben is fo gunk si ker él mé nyek hez jut ni. Jó zan át gon do lás sal
emel ve vagy vál toz tat va a ho me o pá ti ás sze re ket vagy a po ten ci á kat lát juk,
hogy a ma gas po ten ci ák rend kí vül meg győ ző ha té kony sá ga ilyen ese tek -
ben is élet meg hosszab bí tó té nye ző. En nél na gyobb öröm nem ér het egy
or vost.
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