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Αγαπεηνί Θεξαπεπηέο 

Κάζε ρξόλν ζηηο 20 Οθησβξίνπ γηνξηάδνπκε ηελ Ζκέξα Γηαθήξπμεο Avatar ηνπ αγαπεκέλνπ καο νπάκη. 
αλ ζήκεξα ην 1940 ν Κύξηόο καο, ζε ειηθία 14 εηώλ, απνθάιπςε ζηνλ θόζκν όηη είλαη ν άη Μπάκπα. 
Ήηαλ ε αξρή κηαο λέαο επνρήο. Κνληά ζε απηήλ ηελ επνίσλε επέηεην, ζαο θέξλνπκε κηα ζπλαξπαζηηθή 
είδεζε πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ αξρή ελόο λένπ θαη ζεκαληηθνύ θεθαιαίνπ ζην ηαμίδη ηεο άη Γνλεηηθήο!  
Με ηελ απέξαληε αγάπε θαη ράξε ηνπ νπάκη, κεηά από δύν ρξόληα θπλεγώληαο ηελ άδεηα θαη επίζεκεο 
εμνπζηνδνηήζεηο, κπνξέζακε επηηέινπο λα μεθηλήζνπκε ηηο εξγαζίεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ 
Έξεπλαο, Δθπαίδεπζεο & Δπεμίαο άη Γνλεηηθήο ζην Πνπηαπάξηη. 

ηηο 11 Οθησβξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηεξώλ εκεξώλ ηνπ Ναβαξάηξη, ην Bhoomi Pooja ηειέζηεθε ζηνλ 
ρώξν, ην νπνίν νξγαλώζεθε από ζεξαπεπηέο γηα ινγαξηαζκό ηνπ ηακείνπ πγείαο καο. Ο ηεξέαο από ηνλ 
λαό Lakshmi ζην άζξακ επέιεμε ην ηέιεην κέξνο γηα ην pooja ζύκθσλα κε ην Hindu Vastu. Δίρακε ηελ ηηκή 
λα έρνπκε ηνλ ξη RJ Rathnakar, Τπεύζπλν Γηαρεηξηζηή ηνπ Central Trust, λα πξνεδξεύεη ζηε ιεηηνπξγία 
θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηειεηή έλαξμεο. Ήηαλ αξθεηά επγεληθόο γηα λα θάλεη ην πξώην ζθάςηκν κε πιήξε 
επιάβεηα θαη αθνζίσζε, απηνύ ηνπ αγηαζκέλνπ εδάθνπο, κηα ζεκαληηθή ηειεηνπξγία. Ζ εηθόλα ηνπ νπάκη 
λα θάζεηαη ζηνλ ζξόλν Σνπ κε ην επινγεκέλν ρέξη Σνπ ζηελ Abhayhasta κε ηε ιεδάληα "Γηαηί λα θνβάζαη 
όηαλ είκαη εδώ" έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ νπάκη ζ' όινπο όζνπο παξαθνινύζεζαλ απηό ην 
νξόζεκν. 18 SVPs απ' όιε ηελ Ηλδία κεηέδσζαλ ην SM2 Θεία Πξνζηαζία γηα λα ζπκπέζεη κε ην pooja 
θαη ε ζηνξγηθή ράξε θαη νη ηεξέο δνλήζεηο ηνπ νπάκη έγηλαλ αηζζεηέο ζε όινπο. 

Σν Bhoomi Pooja αθνινύζεζε ην Sankusthapana (ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκειίνπ ιίζνπ) ζηελ ηεξή θαη επνίσλε 
πεξίζηαζε ηνπ Dasara ζηηο 15 Οθησβξίνπ 2021. θαιηζηό ζαληαιόμπιν θαη έλα kalasam (δνρείν) πνπ 
πεξηέρεη navaratnas, navadhanyas, panchalohas, ρξπζό, αζήκη θαη πνιύηηκνπο ιίζνπο πνπ είραλ 
ηνπνζεηεζεί ζηε βάζε ελόο ιάθθνπ βάζνπο επηά κέηξσλ. Πέηξα θαη άκκνο από ηελ θαηαζθεπή Sannidhi 
ζην άη Kulwant Hall, έλαο κηθξόο βξάρνο από ην Badrinath, αγίαζκα από ηνλ Γάγγε θαη ιάζπε από ηελ 
ηνπνζεζία πνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην SM2 Θεία Πξνζηαζία, ηνπνζεηήζεθαλ, επίζεο, εθεί. Σέινο, 
πξηλ ρπζεί ην ζθπξόδεκα, ηα βηβιία likhitha japam, γξακκέλα κε αγάπε από ζεξαπεπηέο απ' όιε ηελ 
Ηλδία, βξήθαλ κηα ζέζε πεξεθάλεηαο ζην ίδξπκα. Γη' άιιε κηα θνξά, ην ζηνξγηθό ρέξη θαζνδήγεζεο ηνπ 
νπάκη εμαζθάιηζε ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηνπ pooja. Μπνξείηε λα δείηε θσηνγξαθίεο θαη ησλ δύν 
ζπκβάλησλ ζηελ ελόηεηα πκπιεξσκαηηθά. 
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Όπσο νη πεξηζζόηεξνη από εζάο γλσξίδεηε, ην Πξώην Γηεζλέο πλέδξην ηεο άη Γνλεηηθήο 
πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2014 https://vibrionics.org/?page_id=2826). Ο νπάκη έρεη θπηέςεη έλαλ ζπόξν 
έκπλεπζεο θαη πηζηεύνπκε όηη είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα ζρεδηάζνπκε ην Γεύηεξν! Σν Κέληξν Γνλεηηθήο 
εθηηκάηαη όηη ζα είλαη έηνηκν ζηηο αξρέο ηνπ 2023 θαη ζα ζέιακε πνιύ λα πξαγκαηνπνηήζνπκε ην πλέδξην 
γηα λα ζπκπέζεη κε ηα εγθαίληά ηνπ. Έλα ζπλέδξην ηέηνηαο θιίκαθαο απαηηεί κήλεο πξνγξακκαηηζκνύ θαη 
πξνεηνηκαζίαο θαη βαζηδόκαζηε ζηνλ θαζέλα από εζάο γηα λα ην πξαγκαηνπνηήζεηε. Παξαθαιώ, 
κνηξαζηείηε ηηο ζθέςεηο, ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο απόςεηο ζαο ζρεηηθά κε ην ίδην κέζσ email ζην 
news@vibrionics.org. 

Καζώο πιεζηάδνπκε ηα γελέζιηα ηνπ νπάκη, αο ζηαζνύκε ιίγν ζηα Θετθά ιόγηα από ηελ νκηιία Σνπ ζηηο 
23 Ννεκβξίνπ 1968. Ο νπάκη είπε: “Καιιηεξγήζεηε ηελ εγγύηεηα καδί κνπ ζηελ θαξδηά θαη ζα 
αληακεηθζείηε. Σόηε θη εζείο ζ' απνθηήζεηε έλα θιάζκα απηήο ηεο ππέξηαηεο αγάπεο. Απηή είλαη κηα 
κεγάιε επθαηξία. Να είζηε ζίγνπξνη όηη όινη ζα ειεπζεξσζείηε. Να γλσξίδεηε όηη έρεηε ζσζεί. Πνιινί 
δηζηάδνπλ λα πηζηέςνπλ όηη ηα πξάγκαηα ζα βειηησζνύλ, όηη ε δσή ζα είλαη ραξνύκελε γηα όινπο θαη 
γεκάηε ραξά θαη όηη ε ρξπζή επνρή ζα επαλαιεθζεί. Δπηηξέςηε κνπ λα ζαο δηαβεβαηώζσ όηη απηό ην ζείν 
ζώκα δελ είλαη κάηαην. Θα θαηαθέξεη λ' απνηξέςεη ηελ θξίζε πνπ έρεη πιήμεη ηελ αλζξσπόηεηα”. 

Γελ είκαζηε ηπρεξνί πνπ έρνπκε έλαλ ηόζν ζηνξγηθό Κύξην λα καο θαζνδεγεί; Γελ έρσ θακία ακθηβνιία όηη 
ε δσή ηνπ θαζελόο από εκάο ηνπο ζεξαπεπηέο ηεο δνλεηηθήο δηεπζπλόηαλ από έλα εζσηεξηθό θάιεζκα λα 
ππεξεηήζνπκε ηελ αλζξσπόηεηα. Πξάγκαηη, ην έρνπκε δεη απηό ζηελ ηεξάζηηα απάληεζή καο ζηελ 
παλδεκία ηνπ Covid-19. Ζ πξόιεςε είλαη θαιύηεξε από ηε ζεξαπεία, ε δηαλνκή ηνπ Immunity Booster (IB) 
παξέκεηλε πξνηεξαηόηεηα θαη ηνπο ηειεπηαίνπο ηέζζεξηο κήλεο, νη ζεξαπεπηέο έρνπλ δηαλείκεη πεξηζζόηεξα 
από 6.000 κπνπθάιηα IB ζε seva dals κόλν ζην Πνπηαπάξηη! Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ δηθαηνύρσλ 
ηνπ IB ζηελ Ηλδία έθηαζε ηα 538.089 – όινη όζνη ππεξέηεζαλ κε αγάπε άλεπ όξσλ θαη εκπνηίζηεθαλ κε ηε 
Θετθή Σνπ δόλεζε θαη πξνζηαζία. 

Με ηε ραιάξσζε ησλ πεξηνξηζκώλ γηα ηνλ Covid, ππάξρνπλ ελζαξξπληηθά λέα όηη νη πεξηζζόηεξεο 
θιηληθέο θαη θαηαπιηζκνί πνπ είραλ αλαζηαιεί έρνπλ επαλεθθηλήζεη ζε πιήξε εμέιημε. Αξθεηέο λέεο θιηληθέο 
έρνπλ αλνίμεη, εηδηθά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Ηλδίαο. Δηδηθόηεξα, ηξεηο Θεξαπεπηέο 02814, 10837 & 

11210 ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, πξνζεγγίδνληαο απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, 
αγξνηηθέο θνηλόηεηεο θαη νξγαλώλνληαο θαηαπιηζκνύο. Λάβακε επίζεο αλαθνξέο γηα νκαδηθέο πεξηόδνπο 
θόξηηζεο θνπηηώλ 108 CC από δηάθνξεο πεξηνρέο (νη θσηνγξαθίεο παξέρνληαη ζηελ ελόηεηα 
πκπιεξσκαηηθά). 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα επθαηξία γηα seva έρεη αλνίμεη. Πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζνπκε ηελ πνηόηεηα ηνπ 
πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ κνηξαδόκαζηε κε ηνπο ζεξαπεπηέο θαη ηνπο αζζελείο κέζσ ηνπ 
ηζηόηνπνύ καο θαη ησλ newsletters καο, ρηίδνπκε κηα νκάδα εζεινληώλ πνπ είλαη εηδηθεπκέλνη θαη έκπεηξνη 
ζην γξάςηκν. Όζνη επηζπκνύλ λα γίλνπλ κέιε ηεο νκάδαο καο “καδηθήο επηθνηλσλίαο”, κπνξνύλ λα 
επηθνηλσλήζνπλ καδί καο κέζσ email ζην  news@vibrionics.org. Κάζε θνξά πνπ αιιειεπηδξώ κε 
νπνηνλδήπνηε ζεξαπεπηή δνλεηηθήο, απνξώ κε ηηο ηζηνξίεο επηηπρίαο πνπ έρεη βηώζεη ν θαζέλαο ζαο θαηά 
ηε ζεξαπεία απιώλ έσο πνιύπινθσλ θαη πξνθιεηηθώλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ. Δίλαη ην ηαπεηλό κνπ αίηεκα 
θάζε ζεξαπεπηήο λα ζηέιλεη ηνπιάρηζηνλ έλα πιήξεο ηζηνξηθό πεξηζηαηηθώλ θάζε ηξίκελν ζηε δηεύζπλζε 
casehistories@vibrionics.org. Αλ θαη δελ κπνξνύκε λα δεκνζηεύζνπκε θάζε ππόζεζε ζην newsletter, απηά 
ηα αξρεία ζα ζπκβάινπλ πνιύ ζηνλ εκπινπηηζκό ηνπ απνζεηεξίνπ ηζηνξηθνύ ππνζέζεσλ ζηνλ ηζηόηνπό 
καο. 

Σέινο, ζέισ λα ππελζπκίζσ ζε όινπο λ' αθηεξώζεηε ιίγν ρξόλν ζηε θξνληίδα ηνπ εαπηνύ ζαο. Γελ κπνξώ 
λα ηνλίζσ αξθεηά ηε ζεκαζία απηνύ γηα λα παξακείλνπκε ζπγθεληξσκέλνη θαη πηζηνί ζην εζσηεξηθό καο 
θάιεζκα. ε ηειηθή αλάιπζε, ρξεηάδεηαη λα παξακείλνπκε ζην θαιύηεξν δπλαηό επίπεδν ζσκαηηθήο θαη 
ςπρηθήο πγείαο γηα λα θάλνπκε ην έξγν Σνπ απνηειεζκαηηθά θαη απνδνηηθά. ηα 96α γελέζιηά Σνπ, ε 
εηιηθξηλήο πξνζεπρή κνπ ζηνλ Μπαγθαβάλ είλαη λα ζπλερίζεη λα καο θαζνδεγεί ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ 
αλάπηπμε ηεο απνζηνιήο καο ζηε δνλεηηθή ζηαδηαθά λα γίλεη πην επηηπρεκέλε. 

ηελ Τπεξεζία Αγάπεο ηνπ άη 

Jit K Aggarwal 

******************************************************************************************** 
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 Προυίλ Θεραπεστών  
Η Θεξαπεύηξηα 11624...Ιλδία, πξνεξρόκελε από κηα κεγάιε νηθνγέλεηα γηαηξώλ, ήηαλ πάληα γνεηεπκέλε από 

ηελ ππεξεζία πνπ παξείραλ νη παππνύδεο ηεο θαη ε επιάβεηα θαη νη 
επινγίεο πνπ ιάκβαλαλ από ηνπο αζζελείο. Φπζηθά ηνπο ζεσξνύζε σο 
πξόηππά ηεο. Αλήκπνξε λα εμαζθαιίζεη κηα ηαηξηθή έδξα, παξέκεηλε 
ελζνπζηώδεο θαη απηόεηε, ζπλεηδεηνπνηώληαο όηη ν Θεόο έρεη έλα ζρέδην 
γηα θάζε ςπρή, ην δηθό ηεο ξόιν θαη ην δηθό ηεο κνλνπάηη. Ζ Κιηληθή 
Βηνρεκεία απνδείρζεθε όηη ήηαλ ην δηθό ηεο. Υξόληα αξγόηεξα σο 
επηβεβαίσζε, ζηηο 4 Οθησβξίνπ 1995, επηιέρζεθε από ηνλ άη Μπάκπα 
γηα λα εξγαζηεί σο βηνρεκηθόο ζην Super Specialty Hospital Σνπ θαη ηεο 
δόζεθε ε δηεύζπλζε ηνπ ηκήκαηνο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2001. Παξαθηλνύκελε 
από ηνλ νπάκη ζ' έλα όλεηξν λα ζπλερίζεη ηελ έξεπλα, νινθιήξσζε ην 
δηδαθηνξηθό ηεο ηνλ Απξίιην ηνπ 2011 θαη δηνξίζηεθε επηθεθαιήο ηνπ 
ηκήκαηνο ηνλ Ηνύλην ηνπ 2011, νινθιεξώλνληαο αξγόηεξα ηα 
δηαπηζηεπκέλα καζήκαηα NABL ζηνλ πνηνηηθό έιεγρν. Σν θαζήθνλ ηεο 
ζην λνζνθνκείν ήηαλ ην εμαηξεηηθά ππεύζπλν θαζήθνλ ηεο δηαζθάιηζεο 
ηεο ζπλνιηθήο πνηόηεηαο ηνπ εξγαζηεξίνπ βηνρεκείαο θαη ηεο έγθαηξεο 
παξνρήο αλαθνξώλ αζζελώλ. Εώληαο ζε ζπλερή νινθιεξσκέλε 

επίγλσζε ηεο παξνπζίαο Σνπ, αηζζάλεηαη όηη ν νπάκη ηελ θαζνδήγεζε ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 
εξγαζηεξίνπ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ ζε Δξγαζηήξην Βηνρεκείαο παγθόζκηαο θιάζεο δηαηεξώληαο απζηεξά 
εζσηεξηθνύο θαη εμσηεξηθνύο ειέγρνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεθεβείαο θαη ηεο πξώηκεο εθεβείαο ηεο, κεγάισζε ζην ζπίηη ησλ πλεπκαηηθά 
πξνζαλαηνιηζκέλσλ παππνύδσλ ηεο πνπ ηελ ελζάξξπλαλ λα δηαβάδεη γξαθέο όπσο ε Ramayana θαη ε 
Bhagavad Gita θαη λα παξαθνινπζεί ηεξέο αθεγήζεηο θαη πλεπκαηηθέο δηαιέμεηο. ηελ ειηθία ησλ 14 εηώλ, 
πάληα αληίζεηε ζηε δηαθσλία κεηαμύ ησλ ζξεζθεηώλ, ζρεδίαζε έλα πνιπζξεζθεπηηθό έκβιεκα πνπ 
απεηθνλίδεη ηε ζξεζθεπηηθή ελόηεηα. Παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηνλ νπάκη ηνλ Μάξηην ηνπ 1985 
θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζκώλ ηνπ Mahashivratri ζε έλα άη ύιινγν όπνπ ηελ ηξάβεμε αθαηακάρεηα ην 
ηξαγνύδη bhajan. Σν άθνπζκα ηεο «πξνζεπρήο Sarva dharma» ηεο έθεξε δάθξπα ζηα κάηηα θαη κπήθε ζην 
πνίκληό ηνπ Σνπ, αθνκνηώλνληαο ζύληνκα όιε ηε δηαζέζηκε ινγνηερλία ηνπ άη, πεπεηζκέλε όηη ν νπάκη 
ήηαλ ν Θεόο πνπ έςαρλε. ε απάληεζε ηεο κεγάιεο ηεο επηζπκίαο αιιά ηνπ δηζηαγκνύ ηεο λα 
ηξαγνπδήζεη, ν νπάκη εκθαλίζηεθε ζη' όλεηξό ηεο θαη ηεο είπε «Σίπνηα δελ είλαη αδύλαην ζε απηόλ ηνλ 
θόζκν». Σόηε άξρηζε λα εγείηαη ησλ bhajans. Μόιηο ηνλ Μάξηην ηνπ 1986 είρε ην πξώην Σνπ ληάξζαλ. ηε 
ζπλέρεηα άξρηζε λα επηζθέπηεηαη ην Πνπηαπάξηη δύν θνξέο ην ρξόλν κέρξη ην 1995 όπνπ κεηαθόκηζε εθεί. 
Ρίρηεθε κε ελζνπζηαζκό ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο seva όπσο Bal Vikas, satsang, ηαηξηθνύο 
θαηαπιηζκνύο θαη ππεξεζίεο sevadal. Λαρηαξνύζε λα επραξηζηήζεη ηνλ νπάκη, ηνλ ζεό θαη γθνπξνύ ηεο 
θαη λα είλαη όζν πην θνληά Σνπ γίλεηαη. 

πλάληεζε γηα πξώηε θνξά ηε δνλεηηθή ην 2016 ελώ πεξηεγείην ζην δηαδίθηπν. Οη ηζηνξίεο ηεο νπάκη 
Ναξαγηάλη ηελ ελδηέθεξαλ αιιά όρη αξθεηά γηα λα ζθεθηεί λα γίλεη ζεξαπεύηξηα. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2018, 
θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ηαμηδηνύ κε ηξέλν, έκεηλε έθπιεθηε όηαλ άθνπζε από κηα ζπλεπηβάηηδα, κηα επηδώζα 
από θαξθίλν ηνπ καζηνύ, όηη ηα δνλεηηθά ηάκαηα είραλ βειηηώζεη ηηο παξελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο ηεο 
θαη ηεο αθηηλνβνιίαο. Λίγεο κέξεο αξγόηεξα, ζπλάληεζε έλαλ ζεξαπεπηή ζην Πνπηαπάξηη, ν νπνίνο 
ζπζρέηηζε ηελ επηηπρή αλάξξσζή ηνπ από δεξκαηηθέο αιιεξγίεο κε ηα ηάκαηα. Αλαγλσξίδνληαο απηά σο 
ζεκάδηα από ηνλ νπάκη, εγγξάθεθε ζην κάζεκα, ηειηθά έγηλε AVP ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θαη VP ηνλ 
Μάην ηνπ 2021. 

Ζ ζεξαπεύηξηα πηζηεύεη όηη ε ηθαλόηεηα λα βνεζά ηνπο αλζξώπνπο λ' αλαθηήζνπλ ηελ πγεία ηνπο ζηελ 
αζθαιή δώλε ησλ αβιαβώλ δνλεηηθώλ ηακάησλ  δελ είλαη ηίπνηα ιηγόηεξν από έλα ζαύκα. Παξαζέηεη 
κεξηθά παξαδείγκαηα: 

  Έλα δεπγάξη, παληξεκέλν γηα πέληε ρξόληα, παξέκελε άηεθλν παξά ηε ζπκβνπιή ησλ εηδηθώλ θαη ηε 
ρξήζε ησλ θαξκάθσλ ηνπο. Ο ζύδπγνο δηαγλώζηεθε κε ρακειό αξηζκό ζπεξκαηνδσαξίσλ αιιά νη 
νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί καδί κε ηελ επηθπιαθηηθόηεηα νξηζκέλσλ δηαδηθαζηώλ ηνπο εκπόδηζαλ λα 
ζπλερίζνπλ πεξαηηέξσ ζεξαπείεο. Ζ θαηαζιηπηηθή ζύδπγνο ιαρηαξνύζε έλα ζαύκα. Απνθάζηζε λα 
θάλεη δνλεηηθή ζεξαπεία. Ζ ζεξαπεύηξηα ηεο έδσζε CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό 
& Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό θαη ν ζύδπγνο έιαβε CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC14.3 
Αλδξηθή ζηεηξόηεηα + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό. Αθνύ έιαβαλ ηα ηάκαηα γηα 
ιίγν πεξηζζόηεξν από έμη εβδνκάδεο, πξνο απόιπηε ηθαλνπνίεζε θαη ραξά, ε ζύδπγνο ζπλέιαβε θαη 
είλαη ηώξα πεξήθαλε κεηέξα ελόο πγηνύο αγνξηνύ έμη κελώλ. 
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  Μηα 35ρξνλε γπλαίθα πνπ δηαγλώζηεθε κε ύλδξνκν Πνιπθηζηηθώλ Ωνζεθώλ πξηλ από 18 κήλεο, 
παξαπνληόηαλ γηα αθαλόληζηεο πεξηόδνπο – έκκελν ξύζε κία θνξά ζηνπο 2-3 κήλεο, αύμεζε βάξνπο 
θαη επεξεζηζηόηεηα γηα αζήκαληα πξάγκαηα. Γελ ήζειε λα πάξεη αιινπαζεηηθά θάξκαθα. Μέζα ζε έλα 
κήλα από ηε ιήςε ηνπ CC6.2 Υπνζπξενεηδηζκόο + CC8.4 Ψνζήθεο & Μήηξα + CC8.8 Αθαλόληζηε 
έκκελνο ξύζε, άξρηζε λα έρεη ηαθηηθέο πεξηόδνπο, εμάιεηςε ηελ αύμεζε ηνπ βάξνπο ηεο θαη ε 
επεξεζηζηόηεηα εμαθαλίζηεθε. 

  Μηα 55ρξνλε γπλαίθα κε κπξκεγθηά πνπ κεγάισλε θαηά κήθνο ηνπ δεμηνύ δείθηε δελ έβξηζθε 
αλαθνύθηζε κεηά από έλα ρξόλν νκνηνπαζεηηθήο ζεξαπείαο. Αλεζπρώληαο γηα ην απμαλόκελν 
κέγεζόο ηεο, άιιαμε ζεξαπεία κε δνλεηηθή θαη ηεο ρνξεγήζεθε  CC21.8 Έξπεο. Ζ αζζελήο 
αθνινύζεζε εηιηθξηλά θαη απζηεξά ηηο νδεγίεο γηα πέληε κήλεο θαη ε κπξκεγθηά απιά έπεζε. 

Σν λα κνηξάδεηαη απηέο ηηο ηζηνξίεο επηηπρίαο κε λένπο αζζελείο βνεζάεη λα ηνπο ελζηαιάμεη αθόκα 
κεγαιύηεξε πίζηε ζηε δνλεηηθή. Δμηζώλεη ην θνπηί ησλ 108CC κε ην ηεξό θπηό Sanjeevini από ηε 
Ramayana θαη ην βξίζθεη απαξαίηεην γηα λα δηαρεηξίδεηαη ηηο παζήζεηο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. Ζ ζεξαπεύηξηα 
ζεσξεί όηη ην CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο είλαη πνιύ ρξήζηκν, θαζώο παξέρεη άκεζε αλαθνύθηζε 
γηα θάζε έθηαθηε αλάγθε θαη πνιιέο παζήζεηο. Σν απνθαιεί ην „πνιύπιεπξό‟ ηεο. Δπίζεο, ην CC9.2 
Ομείεο ινηκώμεηο + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.3 
Φξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο δίλνπλ εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα αλαπλεπζηηθή 
αιιεξγία ζηε ζθόλε, ζην θξύν ή ζηα ηξόθηκα. 

Πεξίπνπ νη κηζνί από ηνπο αζζελείο ηεο βξίζθνληαη εθηόο ηνπ Πνπηαπάξηη. Σε ζπκβνπιεύνληαη ηειεθσληθά 
θαη ν ζύδπγόο ηεο ζηέιλεη κε ραξά ηα ηάκαηα ηαρπδξνκηθώο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, σζηόζν, 
ιόγσ θαζπζηεξήζεσλ ζηηο ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο, παξέπεκπε νξηζκέλνπο αζζελείο ζηνπο ηνπηθνύο 
ζεξαπεπηέο ηνπο. Ζ εξγαζία ζην λνζνθνκείν θαη ε δηακνλή ζηελ παλεπηζηεκηνύπνιε ηεο έδσζε ηελ 
επθαηξία λα ππεξεηήζεη ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ απνηεινύλ ην ππόινηπν 50% ησλ αζζελώλ ηεο. Γελ 
ράλεη πνηέ ηελ επθαηξία λα ζπζηήζεη ην ζέκα ηεο δνλεηηθήο ζε νπνηνλδήπνηε ζπλαληήζεη. Αθνύεη ηνπο 
αζζελείο ηεο κε πνιιή ππνκνλή, αληαπνθξηλόκελε θαηάιιεια κε ζπκπόληα. Απηό ηνπο θάλεη ραιαξνύο θαη 
ραξνύκελνπο θαη κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ ειεύζεξα, ε ζεξαπεύηξηα πηζηεύεη όηη ε δηαδηθαζία ηεο 
ζεξαπείαο μεθηλά από εθεί θαη κεηά. 

Έρεη ζπκκεηάζρεη ζε γθξνππ ζπζθεπάδνληαο ην Δληζρπηηθό Αλνζίαο θαη επίζεο βνεζά κε κεηαθξάζεηο ζηα 
Σεινύγθνπ. Δπί ηνπ παξόληνο, θαζνδεγεί έλαλ AVP, κηα ππεξεζία πνπ αγαπά, ελ κέξεη επεηδή καζαίλεη 
από ηε δηαθνξεηηθή πξννπηηθή ησλ επηινγώλ ζεξαπείαο ηνπ λένπ AVP. Σεο αξέζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε 
άιινπο ζεξαπεπηέο αιιά νη επθαηξίεο έρνπλ πεξηνξηζηεί ιόγσ ηεο παλδεκίαο. ρεδηάδεη λα δηνξγαλώζεη 
θαηαπιηζκνύο θαη αλππνκνλεί λα γίλεη θαζεγήηξηα ειεθηξνληθώλ καζεκάησλ θαη εθπαηδεπηήο εξγαζηεξίσλ 
ζε εύζεην ρξόλν. Γλσξίδνληαο όηη ν νπάκη ζα παξέρεη πάληα αξθεηή ελέξγεηα γηα ην seva Σνπ, έρεη 
απνθαζίζεη λα ην θάλεη απηό ζην κέγηζην ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 

Ζ ζεξαπεύηξηα είλαη επγλώκσλ ζηνλ νπάκη πνπ έδσζε απηό πνπ απνθαιεί ην “ηζρπξό ζαπκαηνπξγό 
θάξκαθν” Σνπ. Δλώ πξνεηνηκάδεη ζεξαπείεο, πξνζεύρεηαη ζπλερώο, ληώζνληαο ηζρπξά ζπλδεδεκέλε καδί 
Σνπ θαη ζηέιλεη ζεηηθέο δνλήζεηο, εηδηθά ζε όζνπο πάζρνπλ από ζνβαξή αζζέλεηα. Ζ Γνλεηηθή, πηζηεύεη, 
είλαη κηα ηαρέσο αλαπηπζζόκελε ελαιιαθηηθή κέζνδνο κε πνιινύο αθνζησκέλνπο ζεξαπεπηέο λα 
εξγάδνληαη ζθιεξά θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. Ζ παξνρή δσξεάλ θαξκάθσλ ζηνλ κέγηζην 
αξηζκό αηόκσλ δελ είλαη εύθνιε ππόζεζε ζηνλ ζεκεξηλό θόζκν ηεο ηαηξηθήο πςειήο ηερλνινγίαο αιιά 
ιέεη, κε ηελ αγάπε θαη ηε ζπκπόληα ησλ ζεξαπεπηώλ θαη ηε ράξε ηνπ νπάκη, ηίπνηα δελ είλαη αδύλαην. 

 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Οίδεκα κε εληύπσκα, απώιεηα όξεμεο  

  Γηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Η Θεξαπεύηξηα11626… Ιλδία  κε κεηαπηπρηαθό ζην Δκπόξην, είλαη νηθνθπξά θαη γθνπξνύ ηνπ Bal-Vikas (SSE). 
Δπηπρώο πνπ γελλήζεθε ζε κηα νηθνγέλεηα πηζηώλ ηνπ άη, όια απηά ηα ρξόληα έρεη δεη πνιιέο 
ππεξεζίεο ηεο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ νξγαληζκνύ άη seva. Σα ιόγηα ηνπ νπάκη “Αλ θάλεηο έλα βήκα πξνο 
εκέλα, ζα θάλσ εθαηό πξνο ην κέξνο ζνπ” ηελ ώζεζαλ λα ζπκκεηάζρεη ζην Parthi seva ηνλ Οθηώβξην ηνπ 
1998, όηαλ ηεο δόζεθε ε επθαηξία λα πάξεη ην padanamaskar ηνπ νπάκη, κηα αλάκλεζε πνπ εμαθνινπζεί 
λα ιαηξεύεη. 

Δλδηαθεξόκελε ήδε έληνλα γηα ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, όηαλ ν παηέξαο ηεο ηεο είπε όηη ε γπλαίθα ηνπ 
θίινπ ηνπ επσθειήζεθε από ηε άη Γνλεηηθή κε ηνλ θαξθίλν ηεο ηνπ πλεύκνλα, ε ζεξαπεύηξηα άξρηζε 
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ακέζσο λ' αλαδεηά ζην ίληεξλεη γηα ηα ηάκαηα πνπ βνήζεζαλ. Καηά ηε δηαδηθαζία παξαθνινύζεζε ηε 
ζπλέληεπμε Souljourns ηνπ Dr Aggarwal's  πνπ ηελ ελέπλεπζε λα εγγξαθεί ζην  κάζεκα, νπόηε έγηλε AVP 
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2020 θαη απνθνίηεζε σο VP ηνλ Απξίιην ηνπ 2021. Νηώζεη όηη ε απόθαζή ηεο έιαβε 
ζετθή έγθξηζε όηαλ θαηά ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο ηεο δελ είρε ηνλ απαηηνύκελν αξηζκό αζζελώλ θαη 
πξνζεπρήζεθε ζηνλ νπάκη. Λίγν αξγόηεξα, ηειείσο μαθληθά, ηεο ηειεθώλεζε έλαο παιηόο νηθνγελεηαθόο 

θίινο θαη απνθάζηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεο θιήζεο όηη ε δνλεηηθή ζα 
σθεινύζαλ νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, παξέρνληαο ηεο έηζη ηελ 
απαηηνύκελε πνζόζησζε αζζελώλ. Ξεθίλεζε ηελ πξαθηηθή ηεο ζηε 
δνλεηηθή από ην ζπίηη αιιά ηώξα ιόγσ ηεο παλδεκίαο νη πεξηζζόηεξεο 
ζπλελλνήζεηο γίλνληαη ηειεθσληθά θαη νη ζεξαπείεο απνζηέιινληαη 
ηαρπδξνκηθώο. Απηό ηαηξηάδεη ζηνπο αζζελείο ηεο, πνπ ραίξνληαη λα 
παξακέλνπλ αζθαιείο ζηα ζπίηηα ηνπο. Ο ζύδπγόο ηεο παξέρεη αλεθηίκεηε 
βνήζεηα κε ηελ ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ησλ ηακάησλ. Καηά ηε δηάξθεηα 
απηώλ ησλ δύζθνισλ θαηξώλ, ε δνλεηηθή  έρεη επίζεο απνδεηρζεί πνιύ 
ρξήζηκε γηα ηε θξνληίδα ησλ νμέσλ πξνβιεκάησλ πγείαο ησλ κειώλ ηεο 
νηθνγέλεηάο ηεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα επηζθεθζνύλ γηαηξό. 

Ζ ζεξαπεύηξηα κνηξάδεηαη κηα ζπγθηλεηηθή πεξίπησζε ελόο 23ρξνλνπ 
άλδξα πνπ ππέθεξε από ζπλερή πόλν θαη εξεζηζκό ζην ζηνκάρη ηνπ γηα 
νθηώ κήλεο. Παξνπζηάζηεθε κε αδπλακία θαη κελ κπνξώληαο λα θάεη 
ζσζηά, γεληθά μαπισκέλνο θαη άηνλνο ζην θξεβάηη, ρσξίο αιινπαζεηηθά 
θάξκαθα. Σν ηεζη κπεινύ ησλ νζηώλ ηνπ απνθάιπςε “απιαζηηθή αλαηκία”, 

ε ελδνζθνπηθή ηνπ αλαθνξά, “ζνβαξή αηκνξξαγηθή γαζηξίηηδα” θαη ν αξηζκόο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ, 
ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ηεο αηκνζθαηξίλεο ήηαλ πνιύ ρακειόο. ηηο 11 Ηνπλίνπ 2020, ηνπ 
ρνξεγήζεθε CC3.1 Τνλσηηθό θαξδηάο + CC3.2 Αηκνξξαγηθέο δηαηαξαρέο + CC4.8 Γαζηξεληεξίηηδα + 
CC4.10 Γπζπεςία + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο. Άξρηζε λα βειηηώλεηαη ζηαζεξά. Ο πόλνο ζην 
ζηνκάρη ηνπ κεηώζεθε, ηα αηκνπεηάιηα ηνπ βειηηώζεθαλ από 6000 ζε 17000 θαη ε αηκνζθαηξίλε ηνπ 
απμήζεθε από 2,8 ζε 6,5. Μπνξνύζε λα θάεη ζσζηά θαη λα θάλεη ηε δνπιεηά ηνπ, όια κέζα ζε δηάζηεκα 6 
κελώλ. ηηο 16 Απξηιίνπ 2021, ζην παξαπάλσ combo πξνζηέζεθαλ CC12.4 Απηνάλνζεο αζζέλεηεο θαη 
CC15.2 Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Δπί ηνπ παξόληνο, ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021, έρεη 90% αλαθνύθηζε ζε 
όια ηα ζπκπηώκαηά ηνπ, βειηησκέλνο αξηζκόο αηκνπεηαιίσλ 42000 θαη ζρεδόλ θπζηνινγηθή αηκνζθαηξίλε 
ζην 11 ελώ ζπλερίδεη λα παίξλεη ηα ηάκαηα εληζρπκέλα από νξηζκέλεο απόςεηο. Έρεη ιάβεη κπόλνπο 
ζεξαπείαο. Νσξίηεξα είρε πνιινύο βαζηά ξηδσκέλνπο θόβνπο αιιά έρνληαο βηώζεη ηόζε βειηίσζε 
ελίζρπζε ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ άη Μπάκπα θαη όινη νη θόβνη ηνπ εμαθαλίζηεθαλ παξά ηνλ γεληθό 
εθηεηακέλν θόβν γηα ηνλ Covid. ε κηα άιιε πεξίπησζε, έλαο 20ρξνλνο άλδξαο ππέθεξε από θηέξληζκα 
κε θαηαξξνή θαη βνπισκέλε κύηε καδί κε θόπσζε θαη ιήζαξγν γηα πέληε ρξόληα. Αθνύ άξρηζε λα 
εξγάδεηαη σο ξάθηεο, είρε ξηλνξξαγίεο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα. ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ 2021, ηνπ 
ρνξεγήζεθε CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο + CC9.2 Oμείεο ινηκώμεηο + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο  + 
CC19.2 Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα. Οη ξηλνξξαγίεο ζηακάηεζαλ κέζα ζε κηα 
εβδνκάδα, ην θηάξληζκα ηνπ κέζα ζ' έλα κήλα θαη η' άιια ζπκπηώκαηα επίζεο εμαθαλίζηεθαλ. 

πζηήλεη ην CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ γηα ηελ πξόιεςε όισλ ησλ ηύπσλ ινηκώμεσλ ζηα παηδηά. 
Ακέζσο κόιηο έγηλε AVP, ην έδσζε ζηνλ 11ρξνλν γην ηεο BD γηα 6 κήλεο. Απηό βειηίσζε ην ζπρλό 
θξπνιόγεκα, ηνλ βήρα θαη ηε ζπκθόξεζε ζην ζηήζνο πνπ ηνλ ηαιαηπσξνύζαλ από ηε γέλλεζή ηνπ. 
Δμαθαλίζηεθε θαη ε αιιεξγία ηνπ ζηηο κπαλάλεο, έλα επηπιένλ απξνζδόθεην όθεινο! Γίλνληαο ην OD σο 
πξόιεςε ζ' έλα αγνξάθη 6 κελώλ, απηή ε ζεξαπεία πξάγκαηη θξάηεζε ην παηδί απαιιαγκέλν από 
θξπνιόγεκα, βήρα θαη ππξεηό. Γηα ηνπο αζζελείο κε άγρνο ιόγσ νηθνγελεηαθώλ πξνβιεκάησλ, αλαθάιπςε 
όηη ν ςεθαζκόο CC15.2 Χπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο ζηα ζπίηηα ηνπο είλαη πνιύ ρξήζηκνο. Μηα 34ρξνλε 
γπλαίθα, πξνβιεκαηηζκέλε δέθα ρξόληα από εβδνκαδηαίεο ςπρηθέο επηζέζεηο από αόξαηεο νληόηεηεο, 
πέηπρε πιήξε βνήζεηα κε απηό ην ζπξέη. Όηαλ έλαο αζζελήο ζεξαπεύεηαη θαηά 90% αιιά ην ηειεπηαίν 
10% ηεο αλάξξσζεο δελ ππνρσξεί, ε ζεξαπεύηξηα πξνζζέηεη CC17.2 Κάζαξζε ζην αξρηθό combo 
γηα γξήγνξε θαη πιήξε ζεξαπεία. Ζ πξνζζήθε ηνπ ίδηνπ ζε ίακα γηα δεξκαηηθά πξνβιήκαηα θέξλεη επίζεο 
ηαρύηεξε αλαθνύθηζε. Γηα ην δηθό ηεο πξόβιεκα νμύηεηαο, δηαπίζησζε όηη ε πξνζζήθε CC17.2 
Κάζαξζε ζην CC4.10 Γπζπεςία + CC19.7 Λαηκνύ ρξόληα πξνβιήκαηα έδσζε εμαηξεηηθά 
απνηειέζκαηα. 

Αξρηθά, ζπλήζηδε λα εθλεπξίδεηαη όηαλ ηα ηάκαηά ηεο θαίλνληαλ λ' απνηπγράλνπλ αιιά κε ζπλερείο 
πξνζεπρέο ζηνλ νπάκη, ε ζεξαπεύηξηα ζηαδηαθά αλέπηπμε κηα αίζζεζε απόζπαζεο θαη παξάδνζεο. 
Οξακαηίδεηαη ηηο ζεξαπεπηηθέο δνλήζεηο λ' αθηηλνβνινύλ ζε θάζε αζζελή κε ηε κνξθή ελόο ιεπθνύ θσηόο 
θαη απηό έρεη απμήζεη ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο, όπσο θαη ε ζπλερήο ςαικσδία ηνπ “Οκ ξη άη Ρακ” θαηά 
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ηελ πξνεηνηκαζία ησλ ζεξαπεηώλ. Απηή ε πξαθηηθή ηεο πξνθαιεί κηα αίζζεζε ηθαλνπνίεζεο, όηη ε 
αζζελήο είλαη πξαγκαηηθά ζηε θξνληίδα ηνπ νπάκη. Καζνδεγεί ηνπο αζζελείο ηεο ζηνλ ηξόπν δσήο θαη 
ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο ζσκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Αθνινπζώληαο ηηο δηθέο ηεο ζπκβνπιέο γηα λα 
δηαηεξήζεη ην ζώκα θαη ην κπαιό ηεο πγηή κε ηαθηηθό pranayam θαη κηα ξνπηίλα ράζα γηόγθα, αζθεί απηό 
πνπ θεξύηηεη. 

Καζ 'όιε ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηεο, αηζζάλεηαη σθεινύκελε κε ην λα δηαηεξεί επαθή κε ηνλ κέληνξά 
ηεο θαζώο θαη κε άιινπο ππνζηεξηθηηθνύο seniors πνπ κεηαδίδνπλ πνιύηηκεο πξνηάζεηο ζε δύζθνιεο 
πεξηπηώζεηο. Δθηηκά ηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο ζεξαπεπηέο πνπ βνεζνύλ ζηε ζπκβνπιεπηηθή, ηελ 
εθπαίδεπζε, ηελ παξνρή πξνκεζεηώλ θαη θαιύπηνληαο γελλαηόδσξα ηνπο αζζελείο ηεο όηαλ απνπζηάδεη. 
ηε γελέηεηξά ηεο, ήηαλ ελζνπζηαζκέλε λα βνεζά ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ θηαιώλ IB θαηά ηε δηάξθεηα 
νκαδηθνύ seva. Ζ θαζνδήγεζε λέσλ AVP είλαη κηα πξόζθαηε απνιαπζηηθή ππεξεζία. Θεσξεί όηη απηή 
είλαη κηα επθαηξία γηα ακνηβαία κάζεζε θαη πξνώζεζε ησλ δεμηνηήησλ ηεο σο ζεξαπεύηξηαο. Κνηηάδνληαο 
ην κέιινλ, πξνζδνθά κε αλππνκνλεζία λα ζπκκεηάζρεη ζε ηαηξηθνύο θαηαπιηζκνύο θαη λα γίλεη SVP κε 
ηελ επθαηξία γηα αλακεηάδνζε. 

Μεηά από ζηνραζκό, ζεσξεί ηελ «απνδνρή» ην πξώην βήκα γηα ηελ θαιή ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε, 
επεηδή εζηηάδεη ην κπαιό ζηε ιύζε θαη όρη ζην πξόβιεκα. Δξγάδεηαη γηα λα θαιιηεξγήζεη ηελ αγλόηεηα ηεο 
ζθέςεο, πηζηεύνληαο όηη ε αζζέλεηα εκθαλίδεηαη γηα λα καο δηδάμεη θάηη θαη κόιηο ζπκβεί ε κάζεζε, αξρίδεη 
ε αλάξξσζε. πκπεξαζκαηηθά, ζεσξεί όηη ην νιηζηηθό ζεξαπεπηηθό ζύζηεκα ηεο Γνλεηηθήο είλαη επινγία 
γηα όιε ηελ αλζξσπόηεηα θαη ληώζεη επινγεκέλε πνπ παίδεη ηνλ ξόιν ηεο. 

Πεξηπηώζεηο λα κνηξαζηνύκε: 

  Αθκή 

******************************************************************************************** 

 Ιστορικά Περιπτώσεων με τη Χρήση Combos  

1. Οίδεκα κε εληύπσκα, απώιεηα όξεμεο 11624…Ιλδία
 Έλαο 96ρξνλνο άλδξαο είρε πξήμηκν θαη ζηα δύν 

πόδηα από ηα γόλαηα θαη θάησ θαη πεξηζζόηεξν γύξσ από ηνπο αζηξαγάινπο, πνπ δηαγλώζηεθε σο 
ακθνηεξόπιεπξν νίδεκα πνδνθλεκηθήο κε εληύπσκα πξηλ από δέθα κήλεο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο 
πεξηόδνπ, είρε πνιύ ρακειά επίπεδα ελέξγεηαο θαη έλησζε πνιύ αδύλακνο. Γελ έηξσγε ζρεδόλ ηίπνηα 
γηαηί ε όξεμή ηνπ είρε πέζεη ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο. Γελ έπαηξλε θαλέλα θάξκαθν γη' απηά ηα 
πξνβιήκαηα. Ωζηόζν, έπαηξλε αιινπαζεηηθά θάξκαθα γηα ππεξζπξενεηδηζκό θαη ππέξηαζε γηα 15 ρξόληα 
θαη επίζεο  ζπληαγνγξαθεκέλα θαζαξηηθά πνπ έπαηξλε κέξα παξά κέξα γηα ηε δπζθνηιηόηεηα γηα έμη 
ρξόληα. Σώξα δπζθνιεπόηαλ λα πεξπαηήζεη αθόκα θαη κε πεξηπαηεηή πνπ ρξεζηκνπνηνύζε ιόγσ ηνπ 
πόλνπ ζηηο αξζξώζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία θαη ηε κπτθή αδπλακία. Ζ αηκνζθαηξίλε ηνπ ήηαλ 9,6 
g/dl ζηηο 10 επηεκβξίνπ 2020. Σν αθόινπζν ίακα δόζεθε ζηε 1 Οθησβξίνπ 2020: 

CC3.1 Τνλσηηθό θαξδηάο+ CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC10.1 
Δπείγνπζεο θαηηαζηάζεηο + CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC20.1 Τνλσηηθό SMJ …TDS  

Μέρξη ηηο 17 Οθησβξίνπ, ε όξεμή ηνπ είρε βειηησζεί θαηά 80% θαη ην πξήμηκν θαη ε δπζθνηιηόηεηα 
κεηώζεθαλ θαηά 40%. Όηαλ ε ζεξαπεύηξηα ηνλ είδε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ, εμεπιάγε πνπ ηα πόδηα ηνπ 
έκνηαδαλ θαλνληθά, ην νίδεκα είρε εμαθαληζηεί εληειώο. Ζ όξεμή ηνπ έγηλε θπζηνινγηθή, απνιάκβαλε ην 
θαγεηό ηνπ θαη ε αηκνζθαηξίλε ηνπ είρε αλέβεη ζηα 11 g/dl. Τπήξρε 50% βειηίσζε ζηνπο πόλνπο ησλ 
αξζξώζεσλ, έπαηξλε θαζαξηηθό κόλν κία θνξά ηελ εβδνκάδα θαη άξρηζε λα ληώζεη ελεξγεηηθόο. Ήηαλ 
πνιύ ραξνύκελνο πνπ ηα θύξηα δεηήκαηα ηνπ νηδήκαηνο θαη ηεο απώιεηαο όξεμεο επηιύζεθαλ θαη δελ 
έλησζε ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ζεξαπεία. Πήξε ην θάξκαθν OD κέρξη ηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 2021. Από 
ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021, ε όξεμή ηνπ είλαη θπζηνινγηθή θαη δελ ππάξρεη ππνηξνπή ηνπ νηδήκαηνο. 

Σεκείσζε ηνπ Δθδόηε: Σν νίδεκα ηνπ πνδνθλεκηθήο θαη ε αδπλακία κπνξεί λα νθείινληαλ ζε 
αλεπάξθεηα πξσηετλώλ ζηε δηαηξνθή θαζώο δελ έηξσγε ζρεδόλ ηίπνηα. Σα ηάκαηα βειηίσζαλ ηελ όξεμή 
ηνπ. Απηό κπνξεί λα επίιπζε ην δήηεκα ηνπ νηδήκαηνο θαζώο επίζεο ηεο αδπλακίαο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Γηάζηξεκκα ζηνλ αζηξάγαιν 11624…Ιλδία Μηα 45ρξνλε ελώ πεξπαηνύζε ζε αλώκαιε επηθάλεηα έπεζε 
θαη ηξαπκάηηζε ηνλ αξηζηεξό ηεο αζηξάγαιν πξηλ από ηξία ρξόληα. Καζώο είρε πνιύ πόλν θαη πξήμηκν, 
πήγε ακέζσο γηα αθηηλνγξαθία πνπ επηβεβαίσζε όηη δελ ππήξρε θάηαγκα. Ο νξζνπαηδηθόο δηέγλσζε όηη 
ήηαλ δηάζηξεκκα ηέλνληα γηα ην νπνίν ζπληαγνγξάθεζε θπζηνζεξαπεία γηα κηα εβδνκάδα θαη επίδεζκν 
από θανπηζνύθ γηα δύν κήλεο αιιά ην πξήμηκν παξέκελε. Δπίζεο, ζπληαγνγξάθεζε παπζίπνλα ησλ 
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νπνίσλ νη παξελέξγεηεο ηεο έθαλαλ νμύηεηα ε νπνία κεηά από έλα ρξόλν ιήςεο έγηλε αλππόθνξε θαη έηζη 
ζηακάηεζε λα ηα παίξλεη. Ο πόλνο άξρηζε λα ρεηξνηεξεύεη, νπόηε δελ κπνξνύζε λα θνηκεζεί ζσζηά θαη 
επίζεο εκθάληζε πόλν ζηνλ απρέλα πνπ αθηηλνβνινύζε ζηνπο ώκνπο ηεο. Δπηπιένλ, κεηά από θάζε 15 
ιεπηά κε δνπιεηέο ηνπ λνηθνθπξηνύ, θνπξαδόηαλ θαη ήηαλ νμύζπκε όιε ηελ ώξα. Καζώο ε νκνηνπαζεηηθή 
ζεξαπεία γηα δύν ρξόληα επίζεο δελ ηεο έδσζε κεγάιε αλαθνύθηζε, επέιεμε ηε δνλεηηθή.  
ηηο 11 Απξηιίνπ 2020, ηεο δόζεθαλ ηα αθόινπζα ηάκαηα:  

#1. CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC20.4 Μύεο & εξεηζηηθόο ηζηόο + CC20.5 Σπνλδπιηθή ζηήιε + 
CC20.7 Καηάγκαηα…TDS  

#2. CC15.6 Γηαηαξαρέο ύπλνπ…κηζή ώξα πξηλ ηνλ ύπλν. 

Σν βξάδπ ηεο 17εο Απξηιίνπ, είρε έληνλν πόλν ζηνλ αζηξάγαιν πνπ δηήξθεζε 4 έσο 5 ώξεο, έλα πηζαλό 
pullout. Μέρξη ην επόκελν πξσί έλησζε 30% βειηίσζε ζηνλ πόλν ζηνλ ώκν θαη ζηνλ αζηξάγαιν. Μεηά 
από άιιεο ηξεηο εβδνκάδεο, ζηηο 9 Μαΐνπ, ηειεθώλεζε ζηελ ζεξαπεύηξηα, επγλώκσλ θαζώο έλησζε 
πεξηζζόηεξν από 90% αλαθνύθηζε ζηνλ πόλν θαη ην πξήμηκν ζηνλ ώκν θαη ζηνλ αζηξάγαιν. Κνηκόηαλ 
θαιά θαη δελ είρε θακία δπζθνιία κε ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ. Μέρξη ηηο 30 Μαΐνπ, όια ηα ζπκπηώκαηα 
είραλ εμαθαληζηεί εληειώο θαη κεηά από δύν εβδνκάδεο θαη νη δύν ζεξαπείεο ζηακάηεζαλ. Μεηά από 
ελάκηζε ρξόλν, ζε κηα αλαζθόπεζε ζηα ηέιε Οθησβξίνπ 2021, ε αζζελήο επηβεβαίσζε όηη θαλέλα από ηα 
ζπκπηώκαηα δελ είρε ππνηξνπηάζεη. Πξνεγνπκέλσο, πίζηεπε όηη ε δσή ρσξίο πόλν θαη ε θξνληίδα ηεο 
νηθνγέλεηάο ηεο δελ ζα γηλόηαλ πνηέ πξαγκαηηθόηεηα. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

3. Αθκή 11626…Ιλδία Μηα 18ρξνλε θνπέια άξρηζε λα βγάδεη ζππξάθηα ζηα κάγνπια θαη ζην κέησπό ηεο πξηλ 
από έλα ρξόλν. Σα ζππξάθηα 
εκθαλίδνληαλ κόλν θαηά ηελ 
έκκελν ξύζε ηεο θαη 
ππνρσξνύζαλ αξγά. Ωζηόζν, 
ηνπο ηειεπηαίνπο έμη κήλεο, ε 
ζνβαξόηεηα ηεο αθκήο 
απμήζεθε θαη ηα ζππξάθηα 
παξέκελαλ αθόκε θαη κεηά 
ηνλ θύθιν ηεο. θέθηεθε όηη 
απηό είρε ζπκβεί αθνύ 
ρξεζηκνπνίεζε κηα 
ζπλεζηζκέλε ελπδαηηθή θξέκα 
γηα κία εβδνκάδα. Γελ 
ζπκβνπιεύηεθε γηαηξό αιιά 
αλαδήηεζε ζεξαπεία 
δνλεηηθήο. ηηο 12 
Απγνύζηνπ 2020 ηεο 
δόζεθαλ: 

#1. CC8.1 Τνλσηηθό γηα 
γπλαίθεο + CC17.2 Κάζαξζε 

+ CC21.2 Γεξκαηηθέο κνιύλζεηο + CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο…TDS 

#2. CC21.2 Γεξκαηηθέο κνιύλζεηο…OD θηηαγκέλν ζε θξέκα κε θνξλ θιάνπξ γηα ηνπηθή ρξήζε  

ηηο 30 Απγνύζηνπ ζεκεηώζεθε έληνλν pullout κε 50% αύμεζε ζηα ζππξάθηα ζηα κάγνπιά ηεο θαη αθόκε 
θαη ειαθξηά θαγνύξα. Σεο ζπζηήζεθε λα ζπλερίζεη ηα ηάκαηα όπσο ζπληαγνγξαθήζεθαλ. Σξεηο κέξεο 
αξγόηεξα ν θλεζκόο ζηακάηεζε θαη ηα ζππξάθηα άξρηζαλ λα ππνρσξνύλ ζηαδηαθά. Μεηά από ηξεηο κήλεο, 
ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ, ήηαλ εληειώο απαιιαγκέλε από ζππξάθηα. Έηζη, ην #2 δηαθόπεθε θαη ε δνζνινγία ηνπ 
#1 κεηώζεθε ζε BD θαη πεξαηηέξσ ζε OD ζηηο 8 Φεβξνπαξίνπ 2021 πξηλ δηαθνπεί ζηηο 26 Φεβξνπαξίνπ. 
Από ηνλ Οθηώβξην 2021 δελ ππήξμε ππνηξνπή. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

4. Απώιεηα κλήκεο 03578…Γαιιία  Μηα 54ρξνλε γπλαίθα πνπ αθνινπζνύζε ζπνπδέο νξθσηήο ινγίζηξηαο 
έπαζρε από πξνβιήκαηα κλήκεο γηα πάλσ από 6 κήλεο. Γελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπκεζεί καζήκαηα αθόκα 
θαη κηαο εβδνκάδαο πξηλ. Ξερλνύζε επίζεο ηηο ιέμεηο θαη έραλε ηνλ ζπιινγηζκό ηεο αθόκε θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα κηαο ζπλνκηιίαο. Απηό ηελ απνζάξξπλε ηόζν πνιύ πνπ έραζε ηελ εκπηζηνζύλε ζηνλ εαπηό ηεο 
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θαη ήζειε λα ζηακαηήζεη λα ζπνπδάδεη. Γελ έιαβε θακία ζεξαπεία γη' απηό. ηηο 11 Μαΐνπ 2019 
επηζθέθζεθε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ έδσζε:  

CC12.1 Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC17.3 Τνλσηηθό 
εγθεθάινπ θαη κλήκεο...θάζε 10 ιεπηά γηα 1 ώξα αθνινπζνύκελν από 6TD  

ε κηα εβδνκάδα, παξαηήξεζε 10% βειηίσζε θαη απηό ελίζρπζε ηελ απηνπεπνίζεζή ηεο λα ζπλερίζεη ηηο 
ζπνπδέο ηεο. Ζ δόζε κεηώζεθε ζε TDS. Μεηά από άιιεο επηά εβδνκάδεο, ήηαλ 50% θαιύηεξα θαη 
εκθαλίζηεθε ζηηο εμεηάζεηο κε απηνπεπνίζεζε θαη πέξαζε. Απηή ε επηηπρία ηεο έδσζε ηόζε 
απηνπεπνίζεζε πνπ απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηεο γηα αθόκε έλαλ ρξόλν. Ήηαλ επίζεο ζε 
ζέζε λα έρεη θαλνληθή ζπλνκηιία. Ζ δόζε κεηώζεθε ζε OD. ηηο 14 επηεκβξίνπ 2019 έλησζε θπζηνινγηθή 
θαη ηα πήγαηλε πνιύ θαιά κε ηηο ζπνπδέο ηεο. Αθνύ πέξαζε ηηο επόκελεο εμεηάζεηο ηεο, ηνλ Ηνύιην ηνπ 
2020, ε δόζε κεηώζεθε ζε OW θαη ζηακάηεζε κεηά από δύν κήλεο. Από ηνλ Απξίιην ηνπ 2021 είλαη 
απνιύησο θαιά ρσξίο θακία επαλεκθάληζε ζπκπησκάησλ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5.Πόλνο ζηελ πιάηε, ζηνκαρόπνλνο θαη παιηλδξόκεζε νμένο 11601…Ιλδία Έλαο 53ρξνλνο άλδξαο 
ππέθεξε από πόλνπο ζηε κέζε γηα ηξία ρξόληα ιόγσ ηεο ηαθηηθήο νδήγεζεο γηα κεγάιεο πεξηόδνπο, ηόζν 
γηα ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ δξαζηεξηόηεηεο όζν θαη γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο seva ηνπ. Δπηπιένλ, ππέθεξε 
από πόλν ζην ζηνκάρη, αίζζεκα βάξνπο κεηά ηα γεύκαηα, θανύξεο ιόγσ παιηλδξόκεζεο νμένο θαη ήηαλ 
πνιύ πηεζκέλνο ιόγσ ηνπ ηαξαρώδνπο ηνπ επαγγεικαηηθνύ πξνγξάκκαηνο. Γελ έπαηξλε θάξκαθα, 
απιώο πεξηζηαζηαθά έπαηξλε ζπηηηθά ηάκαηα γηα ηε δπζπεςία θαη έβαδε βάιζακν ζηελ πιάηε ηνπ γηα 
πξνζσξηλή αλαθνύθηζε. ηηο 10 Απγνύζηνπ 2020, ηνπ δόζεθε:  

NM22 Liver + NM29 SUFI + NM38 Back Pain + BR9 Digestion + BR12 Liver + SM39 Tension…6TD 
γηα κηα εβδνκάδα αθνινπζνύκελν από TDS 

Μέζα ζε δύν εβδνκάδεο, ζηηο 23 Απγνύζηνπ, αλέθεξε 50% βειηίσζε ζηνλ πόλν ζηελ πιάηε θαη ζηνλ 
πόλν ζην ζηνκάρη. Δπίζεο, δελ έλησζε βάξνο κεηά ηε ιήςε ηνπ θαγεηνύ, νύηε θανύξα θαη παξά ην 
ζπλερηδόκελν θνξησκέλν πξόγξακκά ηνπ δελ ήηαλ πιένλ πηεζκέλνο. Μέρξη ηηο 13 επηεκβξίνπ είρε 
απαιιαγεί πιήξσο απ' όια ηα ζπκπηώκαηα. Καζώο ηαμηδεύεη πνιύ, ν αζζελήο έλησζε πην άλεηα λα 
ζπλερίζεη ηε δόζε TDS κέρξη ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ. Μεηώζεθε ζε OD ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη κεηώζεθε 
ζε OW ηελ 1ε Απξηιίνπ πξηλ ζηακαηήζεη ζηηο 30 Απξηιίνπ. Από ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2021 θαλέλα από ηα 
ζπκπηώκαηα δελ έρεη επαλεκθαληζηεί. 

Αλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC δώζηε: CC4.1 Τνλσηηθό ηεο πέςεο + CC4.10 Γπζπεςία + 
CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC20.5 Σπνλδπιηθή ζηήιε 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Αγθώλαο ηνπ ηελίζηα 11632…Ιλδία Μηα 65ρξνλε γπλαίθα ππέθεξε από έληνλν πόλν ζηνλ δεμηό αγθώλα 
πνπ αθηηλνβνινύζε ζηνλ αληίρεηξα ηα ηειεπηαία 25 ρξόληα. Ο πόλνο μεθίλεζε ην 1996 κεηά από 10 ρξόληα 
εξγαζίαο σο δαζθάια. Έπξεπε λα ηεληώλεη ην ρέξη ηεο ζπλερώο γηα κεγάιεο πεξηόδνπο γηα λα γξάθεη 
ζηνλ καπξνπίλαθα. Ο πόλνο επηδεηλώζεθε ζηγά ζηγά ζε βαζκό πνπ δελ κπνξνύζε λα θνξέζεη βξαρηόιηα 
πόζν κάιινλ λα ζεθώζεη κηα ρύηξα ηαρύηεηαο. Σν 1999 ν γηαηξόο δηέγλσζε ηελ θαηάζηαζή ηεο σο 
αγθώλα ηνπ ηελίζηα θαη ζπκβνύιεςε θπζηνζεξαπεία πνπ πεξηειάκβαλε απαιό ζθίμηκν κηαο αληηζηξεο 
κπάιαο γηα πνιιέο ώξεο. Απηό παξείρε κόλν πξνζσξηλή αλαθνύθηζε. Ο πόλνο ηεο έγηλε έληνλνο ην 2001 
θαη ν γηαηξόο δηέγλσζε έιιεηςε αζβεζηίνπ. Πήξε ην ζπληαγνγξαθνύκελν ζπκπιήξσκα αζβεζηίνπ πνπ 
βνήζεζε ιίγν. Μέρξη ην 2010 ν πόλνο επηδεηλώζεθε ηόζν πνιύ πνπ αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηε 
δνπιεηά ηεο. Λίγα ρξόληα αξγόηεξα, αλαγθάζηεθε λα δηαθόςεη ην ξάςηκν (ην ρόκπη ηεο) θαη αθόκε θαη λα 
ζηακαηήζεη λα θνξάεη ζάξη. Σεο έθαλαλ ελέζεηο ζηεξνεηδώλ θαη αξγόηεξα θαζεκεξηλά παπζίπνλα πνπ δελ 
βνήζεζαλ πνιύ. ε απόγλσζε, απνθάζηζε λα πάεη γηα ελαιιαθηηθή ζεξαπεία.Μόιηο ε αδειθή ηεο 
πηζηνπνηήζεθε σο AVP, ηεο εηνίκαζε ην αθόινπζν ίακα ζηηο 29 Μαξηίνπ 2021:  

#1. CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC20.4 Μύεο & εξεηζηηθόο ηζηόο…TDS 

#2. CC20.4 Μύεο & εξεηζηηθόο ηζηόο...BD ζε ιάδη θαξύδαο γηα εμσηεξηθή εθαξκνγή 

Ο πόλνο κεηώζεθε θαηά 50% κεηά από 3 εκέξεο θαη θαηά 80% κεηά από άιιεο 20 εκέξεο. Ζ αζζελήο ήηαλ 
παλεπηπρήο θαζώο κπνξνύζε λα θάλεη ηηο δνπιεηέο ηνπ ζπηηηνύ άλεηα ρσξίο λα ρξεηάδεηαη παπζίπνλν! ηηο 
9 Μαΐνπ ν πόλνο είρε εμαθαληζηεί ηειείσο. Πξνο κεγάιε ηεο αλαθνύθηζε θαη έθπιεμε, παξά ηελ επηπιένλ 
δνπιεηά πνπ ρξεηαδόηαλ ιόγσ ηεο γέλλεζεο ηνπ εγγνλνύ ηεο, δελ ρξεηαδόηαλ νηθηαθή βνήζεηα. Σνπο 
επόκελνπο ηξεηο κήλεο, ην #1 κεηώζεθε ζηαδηαθά ζε OW έσο ηηο 14 Απγνύζηνπ. πλερίδεη λα ην παίξλεη σο 
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δόζε ζπληήξεζεο θαη ην #2 ζηακάηεζε ζηα κέζα Ηνπιίνπ. Δίλαη πνιύ ραξνύκελε πνπ μαλάξρηζε ην ξάςηκν 
θαη επίζεο λα θνξάεη ζάξη κεηά από αξθεηά ρξόληα. 

Από ηα ηέιε Οθησβξίνπ δελ ππήξμε ππνηξνπή.  

Σεκείσζε ηνπ Δθδόηε: Ο αγθώλαο ηνπ ηελίζηα είλαη κηα θαηάζηαζε πνπ θάλεη ηνλ θύθιν ηεο, ζπλήζσο 
δηαξθεί από 6 κήλεο έσο 2 ρξόληα, κε ην 90% ησλ αζζελώλ λ' αλαξξώλνπλ πιήξσο κέζα ζ' έλα ρξόλν. 
Απηή ε αζζελήο έπεζε ζην άιιν 10% θαη αλέπηπμε έλα ζνβαξό καθξνρξόλην πξόβιεκα ην νπνίν ηώξα 
επηιύζεθε κε δνλεηηθή. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Πνλόδνληνο 11585... Ιλδία Μηα 43ρξνλε γπλαίθα άξρηζε λα έρεη πνλόδνλην ηνλ Αύγνπζην ηνπ 2020. ηηο 
αξρέο επηεκβξίνπ, ζπκβνπιεύηεθε έλαλ νδνληίαηξν ν νπνίνο βξήθε δύν θνηιόηεηεο θαη ζπλέζηεζε λα ηηο 
ζθξαγίζεη. Ωζηόζν, επέιεμε λα ζθξαγίζεη κόλν ην επώδπλν δόληη. Πξνο ηα ηέιε Οθησβξίνπ άξρηζε ν 
πόλνο ζην άιιν δόληη θαη  επηδεηλσλόηαλ κε δεζηό ή θξύν θαγεηό. Απηό ηελ αλάγθαζε λα θξπώλεη ηνλ 
θαθέ - ην αγαπεκέλν ηεο ξόθεκα θαη λα ην θαηαπίλεη αληί λα ην πίλεη δεζηό. ηα ηέιε Ννεκβξίνπ, ν πόλνο 
έγηλε αθόξεηνο, επέζηξεςε ζηνλ νδνληίαηξν, ν νπνίνο δηαπίζησζε όηη ε θνηιόηεηα ήηαλ πνιύ βαζηά. 
Τπνςηαδόκελνο λεπξηθή βιάβε, ζπλέζηεζε ζεξαπεία ηνπ ξηδηθνύ ζσιήλα αιιά εθείλε επέκελε λα θάλεη 
κόλν έλα ζθξάγηζκα. Μέζα ζε δύν κέξεο έπξεπε λα επηζηξέςεη ζηνλ νδνληίαηξν κε πόλν θαη πξήμηκν. 
Αθαίξεζε ην ζθξάγηζκα, ηεο ζπληαγνγξάθεζαλ παπζίπνλα θαη ηελ ζπκβνύιεςαλ μαλά λα πξνρσξήζεη ζε 
ζεξαπεία ηνπ ξηδηθνύ ζσιήλα. 

Πξνθεηκέλνπ λ‟ απνθεπρζεί ε δαπαλεξή θαη επίπνλε δηαδηθαζία, ε αζζελήο άξρηζε λα' αλαδεηά κηα 
ελαιιαθηηθή ιύζε θαη επέιεμε ηε δνλεηηθή. ηηο 23 Γεθεκβξίνπ 2020 ηεο δόζεθε: 

NM39 Teeth Decay + SR391 Kreosotum...6TD  

Μέζα ζε δέθα κέξεο ν πόλνο είρε θύγεη ηειείσο. Ζ αζζελήο κπνξνύζε λα ιάβεη δεζηό θαη θξύν θαγεηό 
ρσξίο ελόριεζε. Ζ δόζε κεηώζεθε ζε TDS ζηηο 4 Ηαλνπαξίνπ 2021 θαη ζε OD κεηά από κηα εβδνκάδα 
πξνηνύ δηαθνπεί ζηηο 13 Ηαλνπαξίνπ. Καζώο ππάξρεη κεγαιύηεξνο θίλδπλνο κόιπλζεο ζε κηα κε 
ζθξαγηζκέλε θνηιόηεηα, ν ζεξαπεπηήο ηελ ζπκβνύιεςε λα πάεη πίζσ ζηνλ νδνληίαηξν γηα ζθξάγηζκα. 
Καζώο δελ ππήξρε πόλνο, ν αζζελήο δελ έλησζε ηελ αλάγθε λα ην θάλεη. Ωζηόζν, νθηώ κήλεο αξγόηεξα, 
ν ζεξαπεπηήο ηόληζε μαλά ηελ αλάγθε γηα ζθξάγηζκα, έηζη ε αζζελήο επηζθέθηεθε ηνλ νδνληίαηξό ηεο ν 
νπνίνο επηβεβαίσζε όηη ηώξα δελ ππήξρε αλάγθε γηα ζεξαπεία ξηδηθνύ ζσιήλα θαη απιώο γέκηζε ηελ 
θνηιόηεηα. Από ηα ηέιε Οθησβξίνπ 2021, είλαη  θαιά. 

Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC δώζηε: CC11.6 Λνηκώμεηο δνληηώλ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

8. Βήραο κε θιέγκαηα, γαζηξννηζνθαγηθή παιηλδξόκεζε 11601…Ιλδία Έλαο άλδξαο ειηθίαο 52 εηώλ 
ππέθεξε από βήρα κε ππεξβνιηθό θιέγκα ην νπνίν δπζθνιεπόηαλ λ‟ απνβάιεη θαζώο θαη παιηλδξόκεζε 
νμένο γηα ζρεδόλ ηξεηζήκηζη ρξόληα. Σν βξάδπ, μαπισκέλνο, δπζθνιεπόηαλ λ' αλαπλεύζεη θαλνληθά αιιά 
ήηαλ θαιά ηελ εκέξα. Μεηά από πξόηαζε ελόο θίινπ, ρξεζηκνπνηνύζε κάζθα νμπγόλνπ ηε λύρηα γηα ηξία 
ρξόληα θαη απηό ηνλ βνήζεζε ζηνλ ύπλν ηνπ. ηηο 29 επηεκβξίνπ 2020, πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή  
ν νπνίνο έδσζε: 

NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM37 Acidity + NM114 Elimination + SR304  
Oxygen 200C…6TD γηα κηα εβδνκάδα αθνινπζνύκελν από TDS 

Καζώο είρε ηε ζπλήζεηα λα ηξώεη έλα βαξύ πηθάληηθν γεύκα ηελ εκέξα, ν ζεξαπεπηήο ηνλ ζπκβνύιεςε λα 
ηξώεη δύν ειαθξύηεξα γεύκαηα, λα κεηώζεη ηα πηθάληηθα θαη κε θπηηθά ηξόθηκα θαη επίζεο λ' απνθεύγεη ην 
αγγνύξη θαη ηα κήια πνπ πξνθαινύλ κπινθάξηζκα ηεο κύηεο. 
ηηο 13 Οθησβξίνπ, αλέθεξε κείσζε 50% ζε όια ηα ζπκπηώκαηά ηνπ. Πεξηζηαζηαθά έπξεπε αθόκα λα 
ρξεζηκνπνηεί ηελ κάζθα νμπγόλνπ. ' έλαλ αθόκα κήλα, ζηηο 12 Ννεκβξίνπ, ε αλαπλνή ηνπ ήηαλ άλεηε, ηα 
θιέγκαηα θαη ε παιηλδξόκεζε νμένο κεηώζεθαλ ζεκαληηθά θαη ε πέςε ήηαλ πνιύ θαιύηεξε – κηα ζπλνιηθή 
βειηίσζε 80%. ηηο 24 Γεθεκβξίνπ, είπε όηη όια ηνπ ηα ζπκπηώκαηα είραλ θύγεη εληειώο πξηλ από έλα 
κήλα, επίζεο είρε θαιό ύπλν θαη δελ ρξεζηκνπνηνύζε ηε κάζθα νμπγόλνπ! Ο αζζελήο έλησζε πην άλεηα λα 
ζπλερίζεη ζε TDS γηα άιινπο δύν κήλεο. Σελ 1ε Μαξηίνπ 2021 ε δόζε κεηώζεθε ζε OD, κεηά ζε OW θαη 
ζηακάηεζε ηνλ Απξίιην ηνπ 2021. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021 ήηαλ απνιύησο θαιά. 
 
Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC δώζηε: CC4.10 Γπζπεςία + CC19.3 Φξόληεο ινηκώμεηο 
ζώξαθνο + CC19.4 Κξίζε άζζκαηνο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα + CC19.6 Βήραο ρξόληνο  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Αιιεξγία ζε μεξνύο θαξπνύο θαη γαιαθηνθνκηθά 00006…Ιλδία Έλαο 32ρξνλνο άλδξαο αλέπηπζζε 
θόθθηλα εμνγθώκαηα ζην πξόζσπό ηνπ κέζα ζε 1 έσο 2 ώξεο από ηελ θαηαλάισζε έζησ θαη ειάρηζηεο 
πνζόηεηαο θηζηηθηώλ, θάζηνπο, ακπγδάισλ ή γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ, πνπ πξσηνπαξαηήξεζε ηνλ 
Οθηώβξην ηνπ 2012, ελώ δνύζε ζηηο ΖΠΑ. Με θξέκα ζηεξνεηδώλ ρξεηαδόληνπζαλ 7 έσο 10 εκέξεο γηα λα 
επαλέιζεη ην δέξκα ζην θπζηνινγηθό. Τπέθεξε ζπρλά από ηέηνηα επεηζόδηα γηα έλα ρξόλν, ρσξίο λα 
γλσξίδεη όηη νθεηιόηαλ ζε ηξνθηθή αιιεξγία. Λίγν κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ηλδία, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 
2013, έλαο δεξκαηνιόγνο ηνλ ζπκβνύιεςε λα παξαθνινπζεί ηελ πξόζιεςε ηξνθήο. Με δνθηκή θαη ιάζνο, 
αλαθάιπςε όηη ε αηηία ήηαλ κηα αιιεξγία ζηηο παξαπάλσ ηξνθέο ηηο νπνίεο δπζθνιεπόηαλ λ‟ απνθύγεη 
εληειώο, θαζώο απηέο ήηαλ κέξνο ηεο ηαθηηθήο δηαηξνθήο ηνπ. Γηα ηέζζεξα ρξόληα ρξεζηκνπνηνύζε 
ζηεξνεηδείο θξέκεο πνπ έδηλαλ κόλν πξνζσξηλή αλαθνύθηζε. Πήξε επίζεο νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία γηα 
έλα ρξόλν θαη αγηνπξβεδηθή γηα έμη κήλεο ρσξίο θακία βειηίσζε. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2016 άθνπζε γηα ηε 
δνλεηηθή θαη γνεηεπκέλνο απ' απηό, γξάθηεθε ζην κάζεκα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πιεζίαζε 
ηνλ ζεξαπεπηή θαη αλαδήηεζε ζεξαπεία γηα ηελ αιιεξγία ηνπ. ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 2016 ηνπ δόζεθε ην 
παξαθάησ ίακα, θηηαγκέλν ρξεζηκνπνηώληαο έλα δείγκα μεξώλ θαξπώλ θαη γάιαθηνο δνζκέλα απ‟ απηόλ: 

Γπλακνπνηεκέλα θηζηίθηα, θάζηνπο, ακύγδαια & γάια ζε 200C…TDS 

Σνπ είπαλ λ‟ απνθεύγεη εληειώο απηέο ηηο ηξνθέο θαη λα πίλεη άθζνλν λεξό γηα λα μεπιύλεη ηηο ηνμίλεο. 
Μέζα ζε δύν εκέξεο εκθαλίζηεθε ήπην εμάλζεκα ζην πξόζσπό ηνπ παξόιν πνπ δελ είρε θαηαλαιώζεη 
θακία από απηέο ηηο ηξνθέο. Καζώο επξόθεηην γηα ήπηα pullout, ν αζζελήο κπόξεζε λα ζπλερίζεη ζηελ ίδηα 
δόζε. Σηο επόκελεο πέληε εκέξεο, ηα ζπκπηώκαηά ηνπ εμαθαλίζηεθαλ εληειώο. Μεηά από δύν κήλεο, ν 
ζεξαπεπηήο ηνλ ζπκβνύιεςε λα δνθηκάζεη κηα κηθξή πνζόηεηα από απηέο ηηο ηξνθέο, κία θάζε θνξά, 
ειέγρνληαο γηα ηπρόλ αιιεξγηθή αληίδξαζε. Πξνο απόιπηε έθπιεμή ηνπ, θαλέλα από ηα ηξόθηκα δελ 
πξνθάιεζε εμάλζεκα, απηό ηνλ ελζάξξπλε λ‟ αξρίζεη λα ηα ηξώεη ηαθηηθά. Ζ ζεξαπεία κεηώζεθε ζηαδηαθά 
ζην κεδέλ κέρξη ηα ηέιε Απγνύζηνπ 2016. Σώξα έρνπλ πεξάζεη πεξηζζόηεξα από πέληε ρξόληα από ηόηε 
πνπ δηαθόπεθε ε ζεξαπεία ρσξίο ππνηξνπή ζπκπησκάησλ. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

10. Σύλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ (IBS) 03599…ΗΠΑ Έλα πεληάρξνλν αγόξη ππέθεξε γηα πάλσ από έλα 
ρξόλν, από επεηζόδηα θνηιηαθνύ άιγνπο κε ελαιιαζζόκελεο θάζεηο δηάξξνηαο θαη δπζθνηιηόηεηαο. 
Γηαγλώζηεθε σο ύλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ θαη ηα ζπκπηώκαηα εκθαλίδνληαλ κία θνξά θάζε 2-3 
κήλεο θαη δηαξθνύζαλ γηα δύν εβδνκάδεο παξά ηε ιήςε αιινπαζεηηθήο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δπζθνηιηόηεηαο, νη θελώζεηο ηνπ εληέξνπ γίλνληαλ κία θνξά ζηηο 2-3 εκέξεο θαη ήηαλ 
επώδπλεο, κε δπζθνιία ζηελ θέλσζε. Μεξηθέο θνξέο ν πόλνο ήηαλ ηόζν έληνλνο πνπ θνβόηαλ λα πάεη 
ζηελ ηνπαιέηα. Κάπνηε ρξεηάζηεθε λα εηζαρζεί ζην ηκήκα επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ ιόγσ ζνβαξήο 
δπζθνηιηόηεηαο. Παξαπνληόηαλ επίζεο γηα εξεζηζκό θαη θαγνύξα γύξσ από ηα γελλεηηθά ηνπ όξγαλα γηα 
πάλσ από δύν κήλεο. ηαδηαθά ε θαγνύξα έγηλε ηόζν ζπρλή θαη έληνλε πνπ ληξεπόηαλ λα επηζθεθηεί 
θίινπο θαη ζπγγελείο. Γελ πήξε θαλέλα θάξκαθν γηα ηνλ θλεζκό. ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020, όηαλ ην αγόξη 
εκθάληζε ζπκπηώκαηα πλδξόκνπ Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ πνπ μεθηλνύζαλ κε δπζθνηιηόηεηα, αληί λα ηνπ 
δώζεη αιινπαζεηηθά θάξκαθα, ε γηαγηά ηνπ πιεζίαζε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ηνπ έδσζε: 

#1. CC4.6 Γηάξξνηα + CC4.10 Γπζπεςία + CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.2 Τνλσηηθό 
παηδηώλ + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο…QDS ζε 
λεξό 

Σνλ ζπκβνύιεςαλ λα ζπκπεξηιάβεη πεξηζζόηεξα ιαραληθά θαη ζπόξνπο αηδνβάλ (carom seeds) ζηε 
δηαηξνθή ηνπ θαη λα παίξλεη κόλν θαγεηό ζην ζπίηη. ηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 2021, αλαθέξζεθε όηη δελ ππήξμε 
ζρεδόλ θακία αιιαγή ζηελ θαηάζηαζή ηνπ, επνκέλσο ε ζεξαπεία άιιαμε ζε: 

#2. CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.6 Γηάξξνηα + CC4.8 Γαζηξεληεξίηηδα + CC4.10 Γπζπεςία + CC10.1 
Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC12.2 Τνλσηηθό παηδηώλ + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό 
+ CC21.7 Μύθεηαο...QDS θαη 

#3. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC21.3 Γεξκαηηθέο αιιεξγίεο + CC21.7 Μύθεηαο…TDS ζε κε 
αξσκαηηθή θξέκα κε βάζε ην λεξό γηα εθαξκνγή ζηα γελλεηηθά ηνπ όξγαλα. 

Μέζα ζε ηέζζεξηο εκέξεο, ζηηο 14 Ηαλνπαξίνπ, ππήξμε αλαθνύθηζε θαηά 90% ζηα ζπκπηώκαηα ηνπ IBS, 
αιιά ν θλεζκόο παξέκεηλε. ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ, ε δόζε ηνπ #2 κεηώζεθε ζε TDS θαη ην #3 δόζεθε ζε 
βηκπνύηη. Δθηόο από ηελ ηαθηηθή ιήςε ηακάησλ, αθνινπζήζεθαλ θαη νη ζπζηάζεηο δηαηξνθήο. ηηο 29 
Ηαλνπαξίνπ, ππήξμε πιήξεο αλαθνύθηζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαγνύξαο. Σν #3 έπξεπε λα 
εθαξκόδεηαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Ζ δόζε ηνπ #2 κεηώζεθε ζε BD θαη δύν εβδνκάδεο αξγόηεξα ζε OD. 
Ο αζζελήο δελ έλησζε ηελ αλάγθε λα ζπλερίζεη πέξα από ηα ηέιε Φεβξνπαξίνπ. Από ηα ηέιε Οθησβξίνπ 
2021, ηα πάεη θαιά θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο. 
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Σεκείσζε ηνπ Δθδόηε: Σν ύλδξνκν Δπεξέζηζηνπ Δληέξνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ην ζηξεο ή θάπνηα 
ζπγθεθξηκέλε ηξνθή, επνκέλσο ν αζζελήο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη γηα δύν ρξόληα γηα ηπρόλ 
ππνηξνπή ή απώιεηα βάξνπο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

11. Αιιεξγία ζην ηξίρσκα ζθύινπ 02802…ΗΒ  Μηα 75ρξνλε γπλαίθα δηαρεηξίδεηαη ην καθξνρξόλην άζζκα 
ηεο κε ζπζθεπέο εηζπλνήο γηα πάλσ από δέθα ρξόληα. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2018, κεηαθόκηζε ζην ζπίηη 
ηεο θόξεο ηεο γηα λα θξνληίζεη ηνλ κεγαιόζσκν ζθύιν ηεο από ηελ Αιζαηία ελώ πήγε δηαθνπέο. 
ηαδηαθά, αλέπλεε βαξηά θαη άξρηζε λα βήρεη. Όηαλ ε θόξε επέζηξεςε κεηά από ηέζζεξηο εβδνκάδεο, ε 
θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο είρε γίλεη ηόζν άζρεκε πνπ λνζειεύηεθε γηα αξθεηέο εβδνκάδεο. Έλαο 
πλεπκνλνιόγνο δηέγλσζε όηη απηό είλαη βξνγρεθηαζία κε ζνβαξό άζζκα. Σεο ρνξεγήζεθαλ από ηνπ 
ζηόκαηνο ζηεξνεηδή θαη εηζπλεόκελα. Αθόκε θαη κεηά ην εμηηήξην, ν ζπξηγκόο θαη ε δύζπλνηα παξέκεηλαλ, 
καδί κε δπζθνιία ζηελ νκηιία ιόγσ έληνλνπ βήρα. Δπηθνηλώλεζε κε ηνλ ζεξαπεπηή πνπ ηελ είρε 
αληηκεησπίζεη γηα δπζθνηιηόηεηα, δηαθξαγκαηνθήιε θαη αθξάηεηα γηα πεξηζζόηεξα από ηέζζεξα ρξόληα. 
Αθόκα έπαηξλε 
 #1. CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.9 Κήιε + CC4.10 Γπζπεςία + CC9.1 Αλάξξσζε + CC12.1 
Τνλσηηθό γηα ελήιηθεο + CC13.3 Αθξάηεηα + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό ζηε 
δνζνινγία ζπληήξεζεο OD.  

ηηο 8 Ινπλίνπ 2018, ηεο δόζεθε επηπιένλ:  

#2. CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.2 
Αλαπλεπζηηθέο αιιεξγίεο + CC19.5 Ιγκνξίηηδα + CC19.6 Βήραο ρξόληνο…TDS 

Μέζα ζε δύν εκέξεο ν βήραο ήηαλ 30% θαιύηεξα αιιά είρε αθόκα αξθεηό ζπξηγκό θαη δύζπλνηα. ηηο 12 
Ηνπλίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο επίζθεςεο ζηελ αζζελή, ν ζεξαπεπηήο παξαηήξεζε όηη είρε εθηεζεί ζε 
πνιιέο ηξίρεο ζθύινπ θαη ε θηλεζηνινγία (κπτθή δνθηκή) επηβεβαίσζε όηη ήηαλ αιιεξγηθή ζηηο ηξίρεο ηνπ 
ζθύινπ, εμ' νπ θαη ε αθόινπζε ζεξαπεία: 

#3. Τξίρσκα ζθύινπ δπλακνπνηεκέλν ζε 1M…TDS  

ε κηα εβδνκάδα όια ηα ζπκπηώκαηα κεηώζεθαλ θαηά 50% παξά ηελ παξακνλή ηεο κε ηνλ ζθύιν. Παξά 
ηε ζπκβνπιή λα παίξλεη κόλν ην #3, ε αζζελήο άξρηζε λα παίξλεη ην #2 επίζεο κεηά από κηα εβδνκάδα, 
θαζώο έλησζε όηη θαη απηό βνήζεζε. Μεηά από δύν κήλεο, ζηηο 14 Απγνύζηνπ, ππήξμε 80% βειηίσζε ζηε 
ζπλνιηθή θαηάζηαζή ηεο. Ζ θσλή ηεο αθνπγόηαλ επίζεο πην δπλαηή θαη δελ έβερε πηα ελώ κηινύζε. Γηα λα 
γίλεη πην εύθνιν, ην #2 θαη ην #3 ζπλδπάζηεθαλ θαη δόζεθε έλα θηαιίδην. Αλέθεξε ζηηο αξρέο  Ηαλνπαξίνπ 
2019 όηη ήηαλ εληειώο θαιά γηα αξθεηό θαηξό θαη είρε επίζεο ζηακαηήζεη λα παίξλεη ηα ζηεξνεηδή. Σώξα ην 
#1 ζπλδπάζηεθε κε ην #2 & ην #3 θαη ε δόζε κεηώζεθε ζε OD. Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2021, έρνπλ 
πεξάζεη πεξηζζόηεξα από δπόκηζη ρξόληα, είλαη ζε θόξκα θαη θαιά θαη δεη επηπρηζκέλε κε ηελ θόξε θαη ηνλ 
ζθύιν ηεο. Λόγσ ηεο ειηθίαο ηεο, είλαη πην άλεηα λα ζπλερίδεη ην θάξκαθν ζε OD γηα ζπληήξεζε. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

12. Καξθίλνο ηνπ παρένο εληέξνπ 02799…ΗΒ Μηα δαζθάια ειηθίαο 52 εηώλ ππέθεξε γηα πεξηζζόηεξν από 
έλα ρξόλν από πόλν ζηα λεθξά, θνιηθνύο θαη δπζπεςία. Έπαηξλε ζπληαγνγξαθνύκελα θάξκαθα καδί κε 
νηθηαθέο ζεξαπείεο αιιά θάζε θνξά ε αλαθνύθηζε από ηα ζπκπηώκαηα ήηαλ πξνζσξηλή. Aπηό 
ζπλερίζηεθε γηα πάλσ από ελλέα κήλεο. Ο γηαηξόο δηέηαμε εμεηάζεηο αίκαηνο θαη ππεξερνγξάθεκα αιιά 
απηά δελ απνθάιπςαλ ηίπνηα. Δίρε ππνζηεί ηεξάζηην άγρνο ιόγσ ππεξβνιηθνύ θόξηνπ εξγαζίαο θαη 
επίζεο από ηελ παξνρή εληαηηθήο θαη' νίθνλ θξνληίδαο ζηελ πεζεξά ηεο πνπ είρε θαξθίλν ζην ζηόκα. Ο 
πόλνο ζηελ θνηιηά ζηαδηαθά έγηλε ζπλερήο θαη ήηαλ ηόζν έληνλνο πνπ δελ κπνξνύζε νύηε λα πεξπαηήζεη, 
νύηε λα κηιήζεη. Δίρε δπζθνηιηόηεηα, είρε εκεηνύο θαη έραζε ηελ όξεμε. ύληνκα ν πόλνο ζηελ θνηιηά ηεο 
έγηλε αλππόθνξνο θαη ζηηο 28 Απξηιίνπ 2020, ρξεηάζηεθε λα πάεη ζηα επείγνληα πεξηζηαηηθά ζην 
λνζνθνκείν. Έθαλαλ ιαπαξνηνκία θαη βξήθαλ πξνρσξεκέλν θαξθίλν ηνπ ηπθινύ λα δηεζεί ηε δεμηά 
σνζήθε, εθηεηακέλε πεξηηνλατθή λόζν, βιάβεο πνπ πξνθαινύζαλ ζηέλσζε θαη ζνβαξή απόθξαμε ηνπ 
ιεπηνύ εληέξνπ. Έπξεπε λα εθηειέζνπλ κηα εηιενζηνκία βξόρνπ όπνπ πξνζαξηήζεθε έλαο αζθόο ζηνκίαο 
γηα ηε ζπιινγή θνπξάλσλ. Δπηβεβαίσζαλ επίζεο κεηαζηάζεηο ζηνπο πλεύκνλεο κεγέζνπο 19 mm ζηνλ 
δεμηό θαη 13 mm ζηνλ αξηζηεξό πλεύκνλα. Σν λνζνθνκείν επηβεβαίσζε ηε δηάγλσζε κεηαζηαηηθνύ 
αδελνθαξθίλνπ ηνπ ηπθινύ κε πξνέιεπζε ζην παρύ έληεξν θαη πνιύ θαθή πξόγλσζε δσήο. Ζ κόλε 
ζεξαπεία πνπ κπνξνύζαλ λα πξνζθέξνπλ ήηαλ αλαθνπθηζηηθή, όρη ζεξαπεπηηθή θαη ηεο είπαλ όηη ε 
ζηνκία ήηαλ κε αλαζηξέςηκε. 

Έλησζε όηη νιόθιεξνο ν θόζκνο ηεο είρε θαηαξξεύζεη αιιά απηό ην ηεξάζηην ζνθ ηελ μύπλεζε. Απνθάζηζε 
από εθεί θαη κεηά λα πνιεκήζεη ηνλ θαξθίλν θαη παξαδόζεθε ζηνλ νπάκη γηα λα ηελ θαζνδεγήζεη ζε απηή 
ηελ θξίζε. Μηα θίιε πξόηεηλε ηε άη Γνλεηηθή θαη βιέπνληαο ηελ ζεξαπεύηξηα, έλησζε "απηή είλαη ν Θείνο 
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Άγγεινο πνπ ζα κε θαζνδεγήζεη ζε απηό ην ηαμίδη”. Απνθάζηζε λα θάλεη ρεκεηνζεξαπεία θαη δνλεηηθή κε 
απόιπηε πίζηε θαη παξάδνζε. ηηο 5 Μαΐνπ 2020 ε ζεξαπεύηξηα έδσζε: 

Γηα ηνλ Καξθίλν 

#1. CC2.1 Καξθίλνη - όινη + CC2.2 Πόλνη θαξθίλνπ + CC2.3 Όγθνη & Νενπιάζκαηα + CC4.1 
Τνλσηηθό ηεο πέςε + CC4.2 Τνλσηηθό ηνπ Ήπαηνο & ηεο Φνιεδόρνπ Κύζηεο + CC4.3 
Σθσιεθνεηδίηηδα + CC4.4 Γπζθνηιηόηεηα + CC4.8 Γαζηξεληεξίηηδα + CC4.10 Γπζπεςία + CC4.11 
Ήπαξ & Σπιήλα + CC8.1 Τνλσηηθό γηα γπλαίθεο + CC8.4 Ψνζήθεο & Μήηξα + CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο + CC13.1 Τνλσηηθό λεθξώλ + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό + CC19.1 
Τνλσηηθό ζηήζνπο + CC19.3 Φξόληεο ινηκώμεηο ζώξαθνο + CC19.6 Βήραο ρξόληνο…6TD γηα δπν 
εβδνκάδεο κεηώλνληαο ζε QDS 

Γηα ηηο θιεγκνλέο 

#2. Prednisolone δπλακνπνηεκέλν ζε 10M & CM…QDS 

Γηα ηνλ πόλν  

#3. NM20 Injury + NM36 War + SR397 Morphinum + Cannabis 10M + Cocaine 10M + Crotalus 
Horridus 30C + Lithium 10M θαη ηα ηέζζεξα από νκνηπαζεηηθό θαηάζηεκα…QDS  

Ξεθίλεζε ρεκεηνζεξαπεία ζηηο 6 Ηνπλίνπ θαη ε αθόινπζε ζεξαπεία γηα ηηο παξελέξγεηέο ηεο μεθίλεζε ηελ 
πξνεγνύκελε κέξα:: 

#4. NM45 Atomic Radiation + NM110 Essiac + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + 
SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR310 Radium + SR324 X-ray + SR559 Anti 
Chemotherapy…QDS κηα εβδνκάδα πξηλ θαη κηα εβδνκάδα κεηά από θάζε ζπλεδξία ρεκεηνζεξαπείαο.   

Ζ ζηάζε ηεο ήηαλ όηη ν θαξθίλνο ήηαλ απιώο έλαο επηζθέπηεο ζην ζώκα ηεο, ε επνρή ηνπ σο επηζθέπηεο 
είρε ηειεηώζεη θαη ηώξα ηνπ δεηνύζε λα θύγεη. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρεκεηνζεξαπείαο νξακαηίζηεθε, θαζώο 
θάζε ζηαγόλα έκπαηλε κέζα ηεο, όηη ηα θαξθηληθά θύηηαξα ζηακαηνύζαλ λα αλακηγλύνληαη κε ηα πγηή 
θύηηαξα. 

Τπέθεξε από ηηο παξελέξγεηεο ηεο ρεκεηνζεξαπείαο όπσο απώιεηα καιιηώλ, πόλν ζηηο αξζξώζεηο, 
απώιεηα όξεμεο, ιήζαξγν θαη δεν μποπούζε να κάνει ηίποηα εκηόρ από ηο διαλογιζμό. Μεηά ηην 5η 
ζςνεδπία, ανέπηςξε θπόμβο αίμαηορ ζηην γπαμμή PICC (Πεπιθεπικά Ειζαγόμενορ Κενηπικόρ Καθεηήπαρ), 
πξάγκα πνπ ζήκαηλε όηη ρξεηαδόηαλ επείγνπζα αμνληθή ηνκνγξαθία πνπ ζπλήζσο γίλεηαη κεηά από έμη 
ζπλεδξίεο. Δίλαη αμηνζεκείσην όηη βξήθαλ 70% ζπξξίθλσζε ζην κέγεζνο ηνπ όγθνπ. Οη γηαηξνί 
παξαηήξεζαλ όηη απηό ήηαλ απίζηεπην. Απηό ελίζρπζε πεξαηηέξσ ηελ πίζηε ηεο αζζελνύο ζηε δνλεηηθή. 
Καζώο έλησζε πνιύ αδύλακε, ε ζεξαπεύηξηα έδσζε ηελ αθόινπζε πξόζζεηε ζεξαπεία ζηηο 27 
Απγνύζηνπ: 

#5. NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM45 Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Comp + 
NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM68 Cataract Comp-B + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin-E + SR224 Spleen Chakra + SR233 Ruby + 
SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorous + SR324 X-ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 Spleen + SR561 Vitamin 
Balance…QDS  

Μεηά από 6 ζπλεδξίεο ρεκεηνζεξαπείαο, νη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο απνθάιπςαλ πηώζε ησλ επηπέδσλ 
ηεο αηκνζθαηξίλεο, ηεο βηηακίλεο-Β12 θαη ηνπ αξηζκνύ ησλ αηκνπεηαιίσλ. ηηο 8 επηεκβξίνπ έλα αθόκε 
ίακα πξνζηέζεθε:  

#6 Ννζώδεο αίκαηνο ζε 10M & CM… 6TD γηα 2 εβδνκάδεο, θαηόπηλ QDS 

Άξρηζε λα ληώζεη αλαλεσκέλε ελέξγεηα πνπ δελ ήηαλ αηζζεηή πξηλ. Μέρξη ηε 12ε ρεκεηνζεξαπεία, ζηηο 15 
Ννεκβξίνπ, έλησζε ηε ζεξαπεία λα γίλεηαη κέζα ηεο. Οη γηαηξνί ηεο είπαλ όηη είλαη ζπάλην λα νινθιεξώζεη 
όιεο ηηο ρεκεηνζεξαπείεο δηαδνρηθά θαζώο νη αζζελείο πξέπεη λα ζηακαηνύλ θαη λ' αλαξξώλνπλ γηα λα 
επαλέιζνπλ ηα επίπεδα αίκαηνο ζην θπζηνινγηθό. 

Μεηά από αθόκα κηα αμνληθή ηνκνγξαθία ζε δύν εβδνκάδεο, ν νγθνιόγνο ηεο ηειεθώλεζε 
ελζνπζηαζκέλνο πνπ ν θνξπθαίνο εηδηθόο ζπκθώλεζε ζε θπηηαξνκεησηηθή ρεηξνπξγηθή γηα ηελ αθαίξεζε 
όγθσλ κε ππεξζεξκηθή Δλδνπεξηηνλατθή ρεκεηνζεξαπεία (HIPEC, όπνπ ην πξνζδόθηκν δσήο απμάλεηαη 
θαη ν ξπζκόο επαλεκθάληζεο ηνπ θαξθίλνπ κεηώλεηαη). Πξνεγνπκέλσο νη γηαηξνί δελ ηελ ζεσξνύζαλ 
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θαηάιιειε γη' απηή ηελ επέκβαζε. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επαθόινπζεο ρεηξνπξγηθήο επέκβαζεο 12½ σξώλ 
ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 2021, ππνβιήζεθε ζε πζηεξεθηνκή, σνζεθεθηνκή, ρνινθπζηεθηνκή, ζπιελεθηνκή, 
εκηθνιεθηνκή, αθαίξεζε ηνπ επίπινπλ, εηζαγσγή νπξεηεξηθώλ stents θαη δηεγρεηξεηηθή ρεκεηνζεξαπεία. 
Μεηά ην ρεηξνπξγείν, ελώ ήηαλ αθόκα δηαζσιελσκέλε, είδε ηνλ άη Μπάκπα λα πιέλεη ηα ρέξηα Σνπ - έλα 
ζετθό παηρλίδη! Μηα αμνληθή ηνκνγξαθία επηβεβαίσζε όηη ην ζώκα ηεο ήηαλ θαζαξό από θάζε θαξθίλν.  
Ο θαξθίλνο ηνπ πλεύκνλα πνπ δελ αληηκεησπηδόηαλ (κόλν κε δνλεηηθή) ήηαλ πιένλ θαινήζεο θαη απιώο 
αηκάησκα! 

Πήξε εμηηήξην ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 2021 γηα λα δήζεη κηα λέα δσή, ρσξίο θαξθίλν, όπσο επηβεβαηώζεθε 
από κηα ηνκνγξαθία ηξεηο κήλεο αξγόηεξα. Έρεη κείλεη κε λεπξνπάζεηα ζηα ρέξηα θαη ηα πόδηα, ηελ νπνία 
είλαη ζίγνπξε όηη ζα μεπεξάζεη. ηηο 29 επηεκβξίνπ, ηα #2 έσο #5 δηαθόπεθαλ. Από ηα ηέιε Οθησβξίνπ 
2021, ζπλερίδεη λα παίξλεη ην #1 θαη ην #6, είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη ηε καγεηξηθή θαη ηελ θεπνπξηθή, 
λα ζρεδηάδεη θαη λα ραξάδεη ζε γπαιί θαη λα θηηάρλεη θεξηά γηα λα δνπιέςεη ηα ρέξηα ηεο θαη λα δηαρεηξίδεηαη 
ζύληνκα ηαμίδηα έμσ. Ήηαλ πάληα αλαηκηθή, έηζη έλησζε αδύλακε ζαλ λα είρε ιίγε ελέξγεηα. Σώξα ληώζεη 
θαιύηεξα από πνηέ! Γηα πξώηε θνξά, όιεο νη εμεηάζεηο αίκαηνο ηεο είλαη θπζηνινγηθέο, ρσξίο έιιεηςε 
βηηακηλώλ ή κεηάιισλ. Ζ ηξνκεξή ππνζηήξημε από ηνλ ζύδπγν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε 
ηηο πξνζεπρέο ηνπο, ηελ έρνπλ ζηεξίμεη. Σν λα αγαπά θάζε θύηηαξν ηνπ ζώκαηόο ηεο θαη λα ηα επραξηζηεί 

ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία ζεξαπείαο όπσο θαη ε απόιπηε πίζηε ηεο αζζελνύο ζηνλ 
νπάκη!  

Εάλ ρξεζηκνπνηείηε ην θνπηί ησλ 108CC δώζηε #3: CC2.2 Πόλνη θαξθίλνπ + CC10.1 Δπείγνπζεο 
Καηαζηάζεηο; #4: CC2.1 Καξθίλνη-Όινη + CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό; #5: CC3.1 
Τνλσηηθό θαξδηάο + CC7.2 Μεξηθή όξαζε + CC12.1 Τνλσηηθό γηα εήιηθεο + CC15.1 Χπρηθό & 
Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό 

******************************************************************************************** 

 Η Γωνιά των Απαντήσεων  

Δ1. Καζώο ε βαζηθή αηηία νπνηαζδήπνηε αζζέλεηαο βξίζθεηαη ζην λνπ, ζα είλαη ινγηθό λα ζπκπεξηιάβνπκε 
ην CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο ή/θαη ην CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό γηα λα 
βνεζήζνπκε ζηελ εθθαζάξηζε ησλ ππνθείκελσλ θνξηίσλ, ζηελ πξώηε ζεξαπεία πνπ δίλεηαη ζ' έλαλ 
αζζελή; 

A. Οη αζζελείο ζπλήζσο έξρνληαη ζ‟ εκάο κε κηα ζπγθεθξηκέλε πάζεζε. Γηα λα θεξδίζνπκε ηελ 
εκπηζηνζύλε ηνπο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνύκε θαη λα θάλνπκε κηα ζεξαπεία κε βάζε ηα ζπκπηώκαηα 
θαζώο ε ζεξαπεία ζα είλαη ηαρύηεξε. Φπζηθά εάλ ην άγρνο, ε θαηάζιηςε ή ν θόβνο ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ 
πάζεζή ηνπο, ηόηε ζπκπεξηιάβεηε ην CC15.1 Χπρηθό & Σπλαηζζεκαηηθό ηνλσηηθό. Αξγόηεξα, όηαλ 
ππάξμεη βειηίσζε, ν αζζελήο ζα ληώζεη ραξνύκελνο λα κνηξαζηεί ηελ εζσηεξηθή ςπρηθή αλεζπρία ή ηε 
ζπλαηζζεκαηηθή δπζθνιία θαη ζα ήηαλ θαιύηεξν λα πξνζζέζεηε κηα θαηάιιειε ζεξαπεία από ηελ 
θαηεγνξία 15 εθείλε ηε ζηηγκή. Σν CC10.1 Τν Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο πξέπεη γεληθά λα δίλεηαη γηα 
επείγνπζεο θαηαζηάζεηο θαη ηξαπκαηηζκνύο. Δάλ όλησο αηζζάλεζηε ηελ αλάγθε λα ην πξνζζέζεηε ζηελ 
πξώηε ζεξαπεία πνπ δίλεηε ζηνλ αζζελή, ηόηε είλαη θαιύηεξν λα ην απνθιείζεηε κόιηο ηειεηώζεη ε αλάγθε 
γη‟ απηό. Δπίζεο, λα ζπκάζηε όηη ηα δνλεηηθά δξνπλ θαζαξίδνληαο ηηο ηνμίλεο πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 
εληζρύνπλ ηελ αλνζία θάπνηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα δνλεηηθά ηάκαηα αληηκεησπίδνπλ έκκεζα ηε βαζηθή 
αηηία νύησο ή άιισο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Δ2. Θ' αξρίζσ ζεξαπεία ζ' έλαλ ειηθησκέλν θαηάθνηην αζζελή ηνπ νπνίνπ ην εύζξαπζην ζώκα θνβάκαη όηη 
δελ κπνξεί λ' αληέμεη έλα pullout. Πώο κπνξώ λ/ αληηκεησπίζσ απηήλ ηε ιεπηή θαηάζηαζε; 

A. Γεληθά, ζε κηα ηέηνηα θαηάζηαζε, είλαη θαιύηεξν λα ρνξεγήζεηε κία δόζε θαη λα πεξηκέλεηε ελώ 
ειέγρεηε ηπρόλ ζεκάδηα pullout. Δάλ ππάξρεη pullout, κελ απμήζεηε ηε δόζε κέρξη λα ππνρσξήζεη. 
Βαδίδνληαο πξνζεθηηθά, κπνξείηε ζηαδηαθά λα πξνρσξήζεηε γηα λα θηάζεηε ζηελ πξνβιεπόκελε 
δνζνινγία. Δπίζεο, απνθύγεηε ηε ζεξαπεία κηαο βαζηάο ππνθείκελεο βαζηθήο αηηίαο έσο όηνπ ν αζζελήο 
αλαξξώζεη επαξθώο ελώ ιακβάλεη ζεξαπεία γηα ηα ηξέρνληα ζπκπηώκαηα. Σα ηάκαηα γηα κίαζκα πνπ 
κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ pullout είλαη γεληθά ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθά ζε κεγαιύηεξεο ειηθίεο, επνκέλσο 
ζα πξέπεη λα ρνξεγνύληαη όζν ην δπλαηόλ λσξίηεξα ζηε δσή. Δπίζεο, αλ δώζεηε ηάκαηα από ην θνπηί ησλ 
108CC, ε πηζαλόηεηα pullout είλαη πνιύ κηθξόηεξε. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

14 

             Vol 12 Issue 6 

Δ3. Πνιινί αζζελείο δηζηάδνπλ λα ιάβνπλ ζεξαπεία ζε λεξό. Να ηνπο δίλσ ζε ράπηα;  

A. Ζ εκπεηξία πνιιώλ ζεξαπεπηώλ είλαη όηη νη ζεξαπείεο vibro είλαη πην απνηειεζκαηηθέο ζε λεξό αιιά 
ζπγθξηηηθά ιηγόηεξν θηιηθέο πξνο ηνλ αζζελή. Γελ είλαη πάληα πξαθηηθό γηα νξηζκέλνπο αζζελείο θαη ζε 
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, π.ρ. έλαο ειηθησκέλνο αζζελήο πνπ παίξλεη πεξηζζόηεξα από έλα θάξκαθα ή 
πνιιά κέιε ελόο λνηθνθπξηνύ πνπ ιακβάλνπλ δηαθνξεηηθά ηάκαηα ή δελ ππάξρεη δηαζεζηκόηεηα θαζαξνύ ή 
απεζηαγκέλνπ λεξνύ (ην κεηαιιηθό λεξό δελ ζπληζηάηαη). Δπίζεο, ηα ράπηα δηαξθνύλ πνιύ πεξηζζόηεξν 
όηαλ ην ίακα παξαζθεπάδεηαη ζε λεξό, ηδηαίηεξα ρξήζηκν όηαλ ν αζζελήο πξόθεηηαη λα μεκείλεη από ράπηα. 
Τπάξρεη επίζεο ην κεηνλέθηεκα ηεο ιήςεο ηακάησλ ζην λεξό, θαζώο ην ηειεπηαίν απνξξνθά εύθνια 
αθαζαξζίεο (αθόκα θαη όηαλ κέλεη θαιπκκέλν) από ηελ αηκόζθαηξα θαη έηζη ην λεξό κπνξεί λα γίλεη 
κπαγηάηηθν θαη λα ζεξαπεύζεη ιηγόηεξν απνηειεζκαηηθό. Ωζηόζν, όπνπ απαηηείηαη ζπρλή δνζνινγία, ε 
ρξήζε λεξνύ είλαη πξαθηηθή θαη πην ζπκθέξνπζα. Ζ επηκνλή ζ‟ έλαλ αζζελή λα πάξεη ην ίακα ζε λεξό 
κπνξεί λα είλαη αληηπαξαγσγηθή. Αλαηξέμηε ζηνλ ηόκν 7 #3. Δάλ δελ ππάξρεη βειηίσζε κε ηα ράπηα, ηόηε 
κπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερόκελν ζεξαπείαο κε λεξό. Καηά ηε ρνξήγεζε ηεο πξώηεο δόζεο είλαη 
ρξήζηκν λα δείμεηε πώο λα θάλεηε ην ίακα ζε λεξό. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Δ4. Μπνξώ λα ρξεζηκνπνηήζσ ην IB ίακα ζε λεξό γηα γαξγάξεο γηα λα δηαηεξήζσ ηνλ ιαηκό κνπ θαζαξό; 
Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ; 

A. Δίλαη επξέσο γλσζηό όηη εθηόο από ηε ιήςε ηνπ ηάκαηνο από ην ζηόκα, ε ηνπηθή εθαξκνγή απμάλεη ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δνλεηηθώλ ηακάησλ. Δπνκέλσο, είλαη πνιύ θαιό λα ρξεζηκνπνηείηε ην 
ζεξαπεπηηθό λεξό σο ζηνκαηηθό δηάιπκα ή γηα γαξγάξεο. Καζώο θξαηώληαο ην ίακα ζην ζηόκα γηα έλα 
ιεπηό, νη θξαδαζκνί έρνπλ ήδε απνξξνθεζεί, δελ έρεη ζεκαζία αλ θαηαπηείηε ηώξα ην λεξό ή ην πεηάμεηε 
επεηδή ππνπηεύεζηε όηη ππάξρεη ηόο ζην ζηόκα. ε θάζε πεξίπησζε, ζπλερίζηε λα παίξλεηε ην IB θαηά ηελ 
αθύπληζε. Θπκεζείηε όηη νη δνλήζεηο ζην λεξό (επίζεο ζε ιάδη ή θξέκα) είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε 
ζεξκνθξαζία ζώκαηνο έσο 37 C (98,6 F) ελώ νη γαξγάξεο γίλνληαη θαιύηεξα ζε πςειόηεξεο 
ζεξκνθξαζίεο. Έηζη, είλαη ινγηθό λα θάλεηε γαξγάξεο θαλνληθά ζε δεζηό αικπξό λεξό θαη λα παίξλεηε ην 
θάξκαθν IB μερσξηζηά από ηηο γαξγάξεο. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Δ5. Ο εκβνιηαζκόο κπνξεί λα γίλεη γηα ην 5ρξνλν παηδί κνπ αιιά έρσ κπεξδεπηεί αλ πξέπεη λα ην θάλσ ή 
όρη; 

A. Τπάξρνπλ ηζρπξέο απόςεηο θαη από ηηο δύν πιεπξέο. Οξηζκέλνη παηδίαηξνη πηζηεύνπλ όηη ην 
αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ησλ παηδηώλ θάησ ησλ ηξηώλ δελ είλαη έηνηκν γηα εκβνιηαζκό. Μεξηθνί γνλείο 
ηζρπξίδνληαη όηη ηα παηδηά θηλδπλεύνπλ λα εκθαλίζνπλ θαηαζηάζεηο όπσο ν απηηζκόο κεηά από MMR ή 
DTP. Πνιινί ελαιιαθηηθνί ζεξαπεπηέο πγείαο ππνζηεξίδνπλ ηελ άπνςε όηη ππάξρεη θίλδπλνο κόληκεο 
απνδπλάκσζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη πηζαλόηεηα πξόθιεζεο κειινληηθώλ αιιεξγηώλ. Από 
ηελ άιιε πιεπξά, όινη γλσξίδνπκε όηη νη εκβνιηαζκνί έρνπλ ζώζεη εθαηνκκύξηα παηδηά από αζζέλεηεο 
όπσο ε επινγηά, ε πνιηνκπειίηηδα, ε ηιαξά, ε παξσηίηηδα, ε εξπζξά θαη ε αλεκνβινγηά. Πηζηεύνπκε όηη ε 
δνλεηηθή κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρέξη-ρέξη κε ηελ αιινπαζεηηθή. Ζ άπνςή καο είλαη όηη πξέπεη λα 
ηεξνύληαη νη νδεγίεο ησλ ηνπηθώλ πγεηνλνκηθώλ αξρώλ θαη ε απόθαζε γηα ηνλ εκβνιηαζκό λα είλαη 
απνθιεηζηηθά επηινγή ησλ γνλέσλ. Δάλ πξόθεηηαη λα γίλεη ν εκβνιηαζκόο, κηιήζηε πξώηα κε έλαλ 
ζεξαπεπηή δνλεηηθήο θαζώο έρνπκε ηάκαηα πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ ζηε κείσζε ηπρόλ αλεπηζύκεησλ 
παξελεξγεηώλ θαη εάλ επηιέμεηε λα κελ ην θάλεηε, ηόηε κπνξνύκε λα παξέρνπκε ηάκαηα γηα πξνζηαζία. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Δ6. Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλάληεζεο, εάλ έλαο αζζελήο πξνρσξήζεη ζην λα θάλεη πξνζσπηθέο 
εξσηήζεηο, πώο πξέπεη λα ην ρεηξηζηώ απηό; 

A. Απαληήζηε εληόο ηεο δώλεο άλεζήο ζαο. Πείηε ηνπο επγεληθά όηη ν ρξόλνο ζαο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη 
ζέιεηε λα κάζεηε πεξηζζόηεξα γη' απηνύο θαη ηα ζέκαηα πγείαο ηνπο γηα λα θάλεηε ην θαιύηεξν ίακα. Δίλαη 
ζεκαληηθό λα νξίδεηε έλα ρξνληθό δηάζηεκα γηα θάζε ξαληεβνύ. Ζ γεληθή πξόηαζε είλαη 45 έσο 60 ιεπηά 
γηα ην πξώην ξαληεβνύ θαη 30 ιεπηά γηα παξαθνινύζεζε ή νξίζηε ηε δηθή ζαο δηάξθεηα. Δλεξγήζηε κε 
επαγγεικαηηθό ηξόπν. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Δ7. Σα δνλεηηθά θαη ηα νκνηνπαζεηηθά ηάκαηα είλαη θαη ηα δύν ιεπηνθπή ελεξγεηαθά θάξκαθα. Ωζηόζν, ε 
νδεγία γηα ηε δηαηήξεζε ησλ ηακάησλ καθξηά από πεγέο αθηηλνβνιίαο είλαη ππνρξεσηηθή ζηα δνλεηηθά 
αιιά δελ θαίλεηαη λα ηζρύεη ζηελ νκνηνπαζεηηθή, γηαηί; 
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A. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα παξαζθεπάδνληαη παξαδνζηαθά κε ηε κέζνδν αξαίσζεο θαη ελαηώξεζεο, 
επνκέλσο απηά (δπλακνπνίεζε άλσ ησλ 12C) είλαη παξόκνηα ζηε θύζε κε ηα δνλεηηθά ηάκαηα. Ωο εθ 
ηνύηνπ, νη ηππηθέο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο θαη γηα ηα δύν είλαη λα ηα θξαηνύλ καθξηά από ην άκεζν ειηαθό 
θσο, ηηο έληνλεο νζκέο θαη ηνλ ειεθηξηθό εμνπιηζκό πνπ εθπέκπεη ηζρπξά ειεθηξνκαγλεηηθά πεδία. Απηό 
βαζίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε πνιιώλ ζεξαπεπηώλ θαη δελ θαίλεηαη λα έρεη ππάξμεη θακία επηζηεκνληθή 
απόδεημε ή κειέηε. 
********************************************************************************************************************* 

 Θεία Μηνύματα από τον Υπέρτατο Θεραπεστή  

 

 

 

 

 

 

Λάβεηε κόλν απιή θαζαξή ηξνθή --- απηό πνπ νη ζνθνί νλνκάδνπλ ζαηβηθή ηξνθή. Δειαδή, ηξνθή πνπ δελ 
ζα δηεγείξεη ηηο παξνξκήζεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα, δελ ζα νμύλεη ηα πάζε, ζα δηαηαξάμεη ηελ εξεκία, ζα 
εκπνδίζεη ηελ πγεία. Η ηξνθή πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ Θεό είλαη απαιιαγκέλε από ηηο θαθέο δνλήζεηο πνπ 
ηξαπκαηίδνπλ ην άηνκν κε ιεπηνθπείο ηξόπνπο. Τν θαγεηό πνπ πξνζθέξεηαη ζηνπο πεηλαζκέλνπο θαη ζηε 
ζπλέρεηα ηξώγεηαη έρεη επίζεο ηελ ίδηα επεξγεηηθή πνηόηεηα. Δεδνκέλνπ όηη ην θαγεηό έρεη κηα ιεπηνθπή 
επίδξαζε ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο ηνπ αλζξώπνπ, πξέπεη λα είζηε πάληα πξνζεθηηθνί. 

         …άηπα άη Μπάκπα, “The dead satellite” Θεία Οκηιία 6 Μαξηίνπ 1970 
                        https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf 

 

Όηαλ κειεηήζεηε ηα πξνζόληα πνπ απαηηνύληαη γηα ην seva, ζα μέξεηε όηη κηα αγλή θαξδηά - ακόιπληε από 
έπαξζε, απιεζηία, θζόλν, κίζνο ή αληαγσληζκό είλαη απαξαίηεηε. Επίζεο, ε πίζηε ζηνλ Θεό, σο πεγή 
δσηηθόηεηαο, αξεηήο θαη δηθαηνζύλεο. Τν seva είλαη ε ιαηξεία πνπ πξνζθέξεηε ζηνλ Θεό ζηελ θαξδηά ηνπ 
θαζελόο. Με ξσηάηε άιινλ ζε πνηα πνιηηεία αλήθεηε ή πνηα θάζηα ή πίζηε νκνινγείηε. Δείηε ηελ αγαπεκέλε 
ζαο κνξθή ηνπ Θενύ ζε απηό ην άιιν άηνκν. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, δελ είλαη θαζόινπ «άιινο». Είλαη 
εηθόλα Τνπ, όζν θη εζείο. Δελ βνεζάηε θάπνηνλ «έλα άηνκν». Λαηξεύεηο Εκέλα κέζα ηνπ. Είκαη κπξνζηά 
ζαο κε απηή ηε κνξθή. Λνηπόλ, ηη ρώξνο ππάξρεη γηα ην εγώ κέζα ζνπ λα ζεθώζεη ηελ θνπθνύια ηνπ; Τν 
θαζήθνλ είλαη ν Θεόο. Η δνπιεηά είλαη ιαηξεία. Αθόκε θαη ην πην κηθξνζθνπηθό έξγν είλαη έλα ινπινύδη πνπ 
ηνπνζεηείηαη ζηα πόδηα ηνπ Θενύ. 

             ...άηπα άη Μπάκπα “A flower at His feet” Θεία Οκηιία 4 Μαξηίνπ 
1970 

                     https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

 ******************************************************************************************* 

 Ανακοινώσεις  

Δπεξρόκελα Δξγαζηήξηα* 

  ΖΠΑ: Δηθνληθό Δξγαζηήξην AVP δπν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζε ζπλερόκελε βάζε 15 επη. κε 23 
Ννεκβξίνπ 2021 επηθνηλσλήζηε κε ηελ Susan ζην Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δηθνληθό Δξγαζηήξην Πξαθηηθήο AVP, 2-20 Ννεκβξίνπ 2021 αθνινπζνύκελν από 
πξόζσπν-κε-πξόζσπν εξγαζηήξην ζην Πνπηαπάξηη ζηηο 24-26 November 2021 επηθνηλσλήζηε κε 
ηελ Lalitha ζην elay54@yahoo.com ή ηειεθσληθά ζην 8500-676-092 

  Γαιιία Toulouse: Δξγαζηήξην AVP, 21-23 Ννεκβξίνπ 2021 επηθνηλσλήζηε κε ηελ Danielle ζην 
trainer1@fr.vibrionics.org  

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δξγαζηήξην Hindi AP 16-18 Γεθεκβξίνπ 2021, επηθνηλσλήζηε κε ηελ Padma ζην  
      trainer-cc@in.vibrionics.org ή ηειεθσληθά ζην 8329-848 898 

  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δξγαζηήξην SVP Μάξηηνο 2022** Οη εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνύλ επηθνηλσλήζηε 
κε ηελ Hem ζην 99sairam@vibrionics.org 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-07.pdf
https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
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mailto:99sairam@vibrionics.org
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  Ηλδία Πνπηαπάξηη: Δξγαζηήξην Telugu AP Telugu Μάξηηνο 2022** Οη εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνύλ 
επηθνηλσλήζηε κε ηελ Padma ζην trainer-cc@in.vibrionics.org ή ηειεθσληθά ζην 8329-848 898 

*Όια ηα Δξγαζηήξηα AVP θαη SVP είλαη κόλν γηα όζνπο έρνπλ ππνζηεί ηε δηαδηθαζία εηζαγσγήο θαη ην 
ειεθηξνληθό κάζεκα. Σα ζεκηλάξηα επαλεθπαίδεπζεο είλαη γηα ππάξρνληεο ζεξαπεπηέο. 
**Πηζαλόηεηα αιιαγήο 

******************************************************************************************** 

 Σσμπληρωματικά 

1. Σπκβνπιέο Υγείαο   

Αθήζηε ην δέξκα ζαο λα ιάκπεη κε πγεία! 

“Τν ζώκα πξέπεη λα θαιιηεξγείηαη πξνζεθηηθά θαη ηξπθεξά. Eίλαη έλα πνιύηηκν δώξν, έλα πνιύ πεξίπινθν 
αιιά θαιά ζπληνληζκέλν κεράλεκα πνπ δίλεηαη γηα ηελ επίηεπμε ελόο αμηέπαηλνπ έξγνπ. Καη ην εμσηεξηθό 
ηνπ πξέπεη λα είλαη θαζαξό θαη γεκάην από ηε γνεηεία ηεο θαινζύλεο. Τν δέξκα ηνπ θαξπνύ ηεο Ananda 
(ζετθή επδαηκνλία) είλαη ην θπζηθό ζώκα”…Σάηπα Σάη Μπάκπα1 

1. Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ δέξκαηνο 

Σν δέξκα κε ηα εμαξηήκαηά ηνπ - λύρηα, ηξηρνζπιάθηα, ηδξσηνπνηνύο αδέλεο θαη ζκεγκαηνγόλνπο αδέλεο - 
είλαη ην κεγαιύηεξν όξγαλν ζην ζώκα, πνπ απνηειεί ην 15% ηνπ ζπλνιηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο ηνπ 
ελήιηθα. Σα ηξία θύξηα ζηξώκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ δέξκαηνο είλαη: 

a. Η επηδεξκίδα είλαη ην εμσηεξηθό ιεπηό, ειαζηηθό, ζθιεξό θαη πξνζηαηεπηηθό ζηξώκα, δελ έρεη 
αηκνθόξα αγγεία. 
Αλαγελλάηαη ζπλερώο 
από λέα θύηηαξα 
θηηαγκέλα ζην 
ρακειόηεξν ζηξώκα 
ηεο, ηα νπνία 
ηαμηδεύνπλ ζηελ 
επηθάλεηα θαη 
αληηθαζηζηνύλ ηα 
λεθξά θύηηαξα πνπ 
απνβάιινληαη θάζε 
κέξα. Απνηξέπεη ηελ 
είζνδν εξεζηζηηθώλ 
θαη αιιεξγηνγόλσλ 
ζην ζώκα, δηαηεξεί 
ηελ εζσηεξηθή 
ηζνξξνπία ηνπ λεξνύ, 
θαζνξίδεη ην ρξώκα 
ηνπ δέξκαηνο θαη 
πξνζηαηεύεη από ηελ 
ππεξηώδε αθηηλνβνιία 
κέζσ ηεο ρξσζηηθήο 
κειαλίλεο. Σν 
αλώηεξν ζηξώκα ηεο 
επηδεξκίδαο 

δεκηνπξγεί λύρηα πνπ πξνζηαηεύνπλ ηηο επαίζζεηεο άθξεο ησλ δαθηύισλ ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ 
από ηξαπκαηηζκό, επηηξέπνπλ αθξηβείο θηλήζεηο θαη επαηζζεζία ζηελ αθή θαη ρξεζηκεύνπλ σο εξγαιείν 
γηα ην θόςηκν, ην μύζηκν ή ην ηζίκπεκα πνιύ ιεπηώλ αληηθεηκέλσλ. 

b. b. Τν ρόξην είλαη ην εζσηεξηθό παρύ, ηλώδεο θαη ειαζηηθό ζηξώκα πνπ πεξηέρεη λεπξηθέο απνιήμεηο, 
ειαηνύρνπο/ζκεγκαηνγόλνπο αδέλεο (γηα λα δηαηεξείηαη ην δέξκα θαη ηα καιιηά πγξά θαη απαιά), 
ηδξσηνπνηνύο αδέλεο, ζπιάθηα ηξίραο θαη αηκνθόξα αγγεία. Απηό ην ζηξώκα δίλεη ζην δέξκα ηελ 
ειαζηηθόηεηα θαη ηε δύλακή ηνπ, ζξέθεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ επηδεξκίδα θαη βνεζά ζηελ επνύισζε ησλ 
πιεγώλ.  

mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
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c. Υπόδεξκα/ππνδόξηνο ηζηόο: ην πην εζσηεξηθό ιηπώδεο ζηξώκα πνπ βνεζά ζηε ζύλδεζε ηνπ 
δέξκαηνο κε ηα νζηά θαη ηνπο κύεο. πκπιέθεηαη κε αηκνθόξα αγγεία θαη λεύξα, παξέρεη δνκηθή 
ππνζηήξημε ζην δέξκα, κνλώλεη ην ζώκα από ην θξύν, βνεζά ζηελ απνξξόθεζε θξαδαζκώλ θαη 
ρξεζηκεύεη σο ρώξνο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Οη θύξηεο ιεηηνπξγίεο ηνπ δέξκαηνο είλαη ε πξνζηαζία 
από κνιύλζεηο θαη ηξαπκαηηζκνύο, ε ζεξκνξύζκηζε θαη ε αίζζεζε. Σν δέξκα πξνζπλζέηεη επίζεο ηε 
βηηακίλε D από ην ειηαθό θσο δηεπθνιύλνληαο ηελ απνξξόθεζε ηνπ αζβεζηίνπ θαη ηνπ θσζθόξνπ, ηεο 
βηηακίλεο Α θαη ησλ ζηεξνεηδώλ νξκνλώλ.2-5

 

2. Αηηίεο θαη ζπκπηώκαηα δεξκαηηθώλ παζήζεσλ 

2.1 Τα αίηηα κπνξεί λα είλαη κόιπλζε πνπ νθείιεηαη ζε ηνύο, βαθηήξηα, κύθεηεο ή παξάζηηα. Αιιεξγία 
από έθζεζε ζηνλ ήιην, θξύα/δεζηή ζεξκνθξαζία, ζθόλε, γύξε ή ζπόξηα κνύριαο, ηξίρσκα δώσλ, άξσκα, 
ζαπνύλη, καιιί, ηξόθηκα, ρεκηθά, θάξκαθα ή δέξκα άιινπ αηόκνπ. Αζζέλεηεο όπσο ν δηαβήηεο. Γελεηηθή 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ απηνάλνζσλ δηαηαξαρώλ. Σηξεο. Φάξκαθα ή ηξαπκαηηζκόο πνπ 
πξνθαιείηαη από δαγθώκαηα, ηζηκπήκαηα, εγθαύκαηα ή πιεγέο. Δάλ δελ ππάξρεη γλσζηή αηηία, ε 
ππνθείκελε πάζεζε πξέπεη λ‟ αληηκεησπηζηεί.6.7,8 

2.2 Τα ζπκπηώκαηα πνπ ππνδειώλνπλ δεξκαηηθά πξνβιήκαηα είλαη εμάλζεκα, θνπζθάιεο, αλνηρηέο 
πιεγέο, εμνγθώκαηα, έιθε, απόζηεκα, δνζηήλεο. Δπίζεο, κε θπζηνινγηθή κειάγρξσζε ή 
απνρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο, μεξό δέξκα, θλεζκόο, θνιηδσηό ή ηξαρύ δέξκα, μεθινύδηζκα δέξκαηνο, 
βιάβεο ή μεξέο πιεγέο. Πνιιέο θνξέο δελ είλαη εύθνιν λα εθηηκεζεί ε θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο θαη κπνξεί 
λα απαηηνύληαη δνθηκέο όπσο βηνςία, θαιιηέξγεηα ή ηεζη δεξκαηηθνύ επηζέκαηνο. Οξηζκέλεο δεξκαηηθέο 
αιιαγέο κπνξεί λα κελ νθείινληαη ζε θάπνηα αζζέλεηα.6.7,8 

3. Γεξκαηηθέο ινηκώμεηο 

3.1 Ινγελείο ινηκώμεηο: Απιόο έξπεο παξακέλεη αδξαλήο ζην ζώκα θαη ζπλνδεύεηαη από 
κπξκήγθηαζκα, 
αίζζεκα θαύζνπ 
θαη θλεζκνύ 
ζηελ πιεγείζα 
πεξηνρή 
(ζπλήζσο κέζα 
ή γύξσ από ην 
ζηόκα ή ηα 
γελλεηηθά 
όξγαλα). Μπνξεί 
λα μεζπάζεη σο 
ππξεηόο κε 

δηνγθσκέλνπο ιεκθαδέλεο, έξπεηα ή θνπζθάιεο. Έξπεο δσζηήξαο εκθαλίδεηαη όηαλ ν αδξαλήο ηόο ηεο 
αλεκνβινγηάο επαλελεξγνπνηείηαη, εηδηθά ζε ελήιηθεο κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη ζε άηνκα κε αζζελή αλνζία. 
Σα πξώηα ζπκπηώκαηα είλαη έληνλν θάςηκν ή ηζνύμηκν πνπ αθνινπζείηαη από κηα δώλε από εμάλζεκα ή 
θνπζθάιεο ζηε κία πιεπξά ηνπ ζώκαηνο. πλήζσο ππνρσξεί κέζα ζε 3 έσο 5 εβδνκάδεο. Μπνξεί λα 
κνιύλεη θάπνηνλ σο αλεκνβινγηά αιιά όρη σο έξπεηαο δσζηήξαο. Ιιαξά (εξπζξά) είλαη κηα εμαηξεηηθά 
κεηαδνηηθή παηδηθή αζζέλεηα πνπ εθδειώλεηαη σο πνιύ επώδπλα θόθθηλα θειηδσκέλα εμαλζήκαηα. Σα 
Κνλδπιώκαηα είλαη κε θαξθηληθά ηξαρηά εμνγθώκαηα, θπξίσο ζηα ρέξηα, ζηα πέικαηα ησλ πνδηώλ 
(verruca), ζην πξόζσπν, ζηα δάρηπια, γύξσ από ηα λύρηα ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ θαη ζηα γελλεηηθά 
όξγαλα. Αλαπηύζζνληαη όηαλ ν ηόο ησλ αλζξώπηλσλ ζεισκάησλ (HPV) εηζέξρεηαη ζε έλα θόςηκν ή 
ζπάζηκν ζην δέξκα πξνθαιώληαο κόιπλζε πνπ εμαπιώλεηαη κε πεξηζηαζηαθή επαθή κε ην δέξκα ή κέζσ 
θνηλώλ αληηθεηκέλσλ όπσο νη πεηζέηεο. Μόιηο ην δέξκα κνιπλζεί, ηα θνλδπιώκαηα κπνξεί λα ρξεηαζηνύλ 
εβδνκάδεο ή κήλεο γηα λα εκθαληζηνύλ.7,9-14  

3.2 Οη βαθηεξηαθέο ινηκώμεηο είλαη πνιύ ζπρλέο θαη δύζθνιν λα δηαγλσζηνύλ. Ζ θπηηαξίηηδα είλαη κε 
κεηαδνηηθή 
θαη 
εκθαλίδεηαη 
ζηα 
θαηώηεξα 
ζηξώκαηα 
ηνπ 
δέξκαηνο, 
εηδηθά όηαλ 
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ην δέξκα έρεη ζπάζεη ιόγσ έιθνπο, κώισπα, εγθαύκαηνο ή πξόζθαηεο ρεηξνπξγηθήο πιεγήο. Δκθαλίδεηαη 
σο ηξπθεξό θόθθηλν πξήμηκν, δεζηό ή θαπηό ζηελ αθή, θπξίσο ζην πξόζσπν ησλ παηδηώλ θαη ζηηο θλήκεο 
ζηνπο ελήιηθεο. Δάλ δελ αληηκεησπηζηεί έγθαηξα, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κόιπλζε ηνπ αίκαηνο θαη λα 
βιάςεη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα. Αλπςώζηε θαη θαιύςηε ηελ πιεγείζα πεξηνρή γηα λα βνεζήζεηε ζηελ 
επνύισζε. Άιιεο ινηκώμεηο είλαη: Σν θεξίν είλαη εμαηξεηηθά κεηαδνηηθό, μεθηλά γύξσ από ηε κύηε θαη ην 
ζηόκα.  
Ο ςεπδάλζξαθαο (ζπζηάδα πνιιώλ δνζηήλσλ, κεηαδνηηθόο, ζπλήζσο ζηελ πιάηε, ζηνπο κεξνύο ή ζην 
πίζσ κέξνο ηνπ ιαηκνύ). Καη ε ζύθηιε πνπ ζπλήζσο εμαπιώλεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη κπνξεί λα 
κεηαδνζεί από ηηο κεηέξεο ζηα αγέλλεηα παηδηά, κπνξεί λα παξακείλεη αδξαλήο γηα κεγάιν ρξνληθό 
δηάζηεκα θαη κπνξεί λα ζεξαπεπηεί ζε πξώηκα ζηάδηα αιιά είλαη απεηιεηηθή γηα ηε δσή εάλ δελ 
αληηκεησπηζηεί. Ζ ιέπξα είλαη ήπηα κνιπζκαηηθή κε ζπκπηώκαηα απνρξσκαηηζκέλσλ θειίδσλ ηνπ 
δέξκαηνο, κνύδηαζκα, κπτθή αδπλακία θαη δεξκαηηθέο βιάβεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεησκέλε 
αίζζεζε αθήο, ζεξκνθξαζίαο ή πόλνπ. Μπνξεί λα ζεξαπεπηεί εάλ δηαγλσζηεί έγθαηξα. Δάλ δελ 
αληηκεησπηζηεί, ε λεπξηθή βιάβε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αθξσηεξηαζκό ρεξηώλ θαη πνδηώλ, παξάιπζε θαη 
ηύθισζε.7,15-19 

3.3 Οη κπθεηηαζηθέο ινηκώμεηο (κπθεηίαζε) εκθαλίδνληαη ζηηο πηπρέο ηνπ δέξκαηνο ή όπνπ παγηδεύεηαη 
πγξαζία, όπσο νη καζράιεο, αλάκεζα ζηα δάρηπια ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ, ζην ζηόκα, ζηε 

βνπβσληθ
ή ρώξα, 
ζηνλ 
θόιπν θαη 
επίζεο 
ζηα πόδηα 
θαη ζηα 
λύρηα. Καη 
πεξηιακβά

λεηαη θαη ην εμάλζεκα από ηελ πάλα. 
Σα ζπκπηώκαηα είλαη έληνλν θόθθηλν εμάλζεκα κε εληνπηζκέλν θλεζκό, κεξηθέο θνξέο κε θνπζθάιεο ή 
θιύθηαηλεο. Ζ ινίκσμε από δεξκαηνθπηία, εμαηξεηηθά κεηαδνηηθή, πεξηιακβάλεη θαγνύξα ζην πόδη ηνπ 
αζιεηή θαη θαγνύξα ηνπ αζιεηή (ζηε βνπβσληθή ρώξα, πεξηζζόηεξν ζηνπο άλδξεο) θαη ινίκσμε από 
Candida όπσο ε άθζα πνπ εκθαλίδεηαη ζπρλά ζην ζηόκα ή ζην ιαηκό θαη ζηηο καζράιεο. Σα βξέθε θαη 
όζνη έρνπλ μεξνζηνκία, κε ειεγρόκελν δηαβήηε, κόιπλζε από ηνλ ηό HIV, θαξθίλν ή εγθπκνζύλε 
δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν. Κάπνηνο κπνξεί λα θνιιήζεη κηα κπθεηηαζηθή ινίκσμε από κνιπζκέλα 
δώα, κνιπζκέλν έδαθνο ή επηθάλεηεο ή κέζσ ηεο επαθήο άηνκν κε άηνκν. Αλ θαη ζεξαπεύνληαη κε 
αληηκπθεηηαθέο θξέκεο, ηα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα ηξειάλνπλ θάπνηνλ. Κξαηήζηε ηελ πιεγείζα πεξηνρή 
όζν ην δπλαηόλ θαζαξόηεξε θαη ζηεγλή.7,20-22 

3.4 Παξαζηηηθέο ινηκώμεηο: Οη ςείξεο ηνπ θεθαιηνύ είλαη κηθξνζθνπηθά έληνκα πνπ δνπλ ζηα θεθάιηα 
ησλ αλζξώπσλ θαη ηξέθνληαη κε ην αίκα ηνπο. Υαξαθηεξίδνληαη από θαγνύξα γύξσ από η' απηηά θαη ην 

ιαηκό, εηδηθά 
ηε λύρηα. 
Υξεηάδνληαη 
4-6 
εβδνκάδεο 
γηα λα 
μεθηλήζεη ν 
θλεζκόο θαη 
ρξεηάδεηαη 
αθόκε 
πεξηζζόηεξ

νο ρξόλνο γηα λα εμαιεηθζνύλ νη ςείξεο θαη νη θόληδεο ηνπο. Οη ςείξεο ηνπ ζώκαηνο πξνθαινύλ έληνλε 
θαγνύξα. Ζ ςώξα πξνθαιεί θλεζκώδεο εμάλζεκα πνπ κνηάδεη κε ζππξάθη νπνπδήπνηε, εηδηθά ζηνλ ηζηό 
κεηαμύ ησλ δαθηύισλ θαη ησλ πνδηώλ, ζην εζσηεξηθό κέξνο ησλ θαξπώλ, ζηηο πηπρέο ησλ αγθώλσλ, ζηηο 
καζράιεο, ζηε κέζε θαη ζηε βνπβσληθή ρώξα θαη ζην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο ησλ βξεθώλ. Όια απηά 
απαληώληαη ζπρλά ζε αλζξώπνπο πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο ζπλσζηηζκνύ θαη κεηαδίδνληαη από άηνκν ζε 
άηνκν ζε γεηηλίαζε, ζπλεζηζκέλν ζε παηδηά ζε παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη ζρνιεία. Γεξκαηηθή 
κεηαλάζηεπζε ιαξβώλ/Πάζεζε ησλ θόθθηλσλ ζθνπιεθηώλ ηεο άκκνπ έρεη θόθθηλν θλεζκώδεο 
εμάλζεκα πνπ κνηάδεη κε θίδη πνπ πξνθαιείηαη από αγθπιόζηνκα, από απγά ζηα θόπξαλα ζθύισλ θαη 
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γαηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζε πγξή ακκώδε γε. Οπόηε κελ πεξπαηάηε μππόιεηνη ζε κνιπζκέλν έδαθνο, 
εηδηθά ζε ηξνπηθά κέξε.7,23  

4. Αιιεξγίεο θαη απηνάλνζεο δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο 

4.1 Η Γεξκαηθή αιιεξγία πξνθαιείηαη από επαθή κε αιιεξγηνγόλν. Όηαλ ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 
θαηαπνιεκά ην έλαπζκα γηα λα ην 
αθαηξέζεη από ην ζώκα, έρεη σο 
απνηέιεζκα θόθθηλν θαη θλεζκώδεο 
δεξκαηηθό εμάλζεκα. Ζ Γεξκαηίηηδα 
πεξηιακβάλεη έθδεκα (ιόγσ γελεηηθώλ ή 
πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ αιιά 
κπνξεί λα γίλεη έθδεκα βξεγκέλν/πγξό 
ιόγσ ππεξβνιηθήο θαγνύξαο), θαληήιεο 
ή νπξηηθάξηα (αλάγιπθα ξνδ ή θόθθηλα 
εμνγθώκαηα, ζπρλά νκαδνπνηεκέλα) θαη 
θειίδεο ήπαηνο/ειίνπ (κπαιώκαηα κε πην 

ζθνύξν δέξκα ιόγσ έθζεζεο ζε ππεξηώδεο θσο/αθηηλνβνιία).8,24-26  4.2 Οη Απηνάλνζεο δεξκαηηθέο 
δηαηαξαρέο ζεσξνύληαη αλίαηεο αιιά όρη κνιπζκαηηθέο ή κεηαδνηηθέο: Ζ Χσξίαζε πξνθαιείηαη όηαλ ην 

δέξκα αλαγελλά ηα 
θύηηαξά ηνπ κε 
αζπλήζηζηα 
γξήγνξν ξπζκό θαη 
ην ζώκα δελ είλαη 
ζε ζέζε λα 
απνβάιεη ηα 
πεξηηηά θύηηαξα 
γξήγνξα. Απηό 
εθδειώλεηαη σο 
παρηά ιέπηα κε 

θαγνύξα θαη θόθθηλα κπαιώκαηα κε αίζζεκα θαύζνπ ή ηζνύμηκν πνπ θνπληώλνπλ θαη ππνρσξνύλ 
πεξηνδηθά ζε θύθινπο. Μπνξεί λα πξνθιεζεί από θαηξηθέο ζπλζήθεο, ζηξεο, ινηκώμεηο, αιιεξγηνγόλα, 
θάπληζκα ή αιθνόι ή θάξκαθα.  
Ο ιύθνο κπνξεί λα εθδεισζεί ηππηθά σο θόθθηλν εμάλζεκα πάλσ από ηα κάγνπια θαη ηε γέθπξα ηεο 
κύηεο πνπ κπνξεί λα επηδεηλσζεί από ην ειηαθό θσο. πρλόο ζηηο γπλαίθεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πόλν 
ζηηο αξζξώζεηο θαη θιεγκνλή ζε όιν ην ζώκα, ππξεηό, αθόκε θαη βιάβε νξγάλσλ. Ζ ιεύθε/ιεπθνδεξκία 
είλαη κηα καθξνρξόληα πάζεζε όπνπ αλαπηύζζνληαη ιεπθέο θειίδεο ζην δέξκα, θπξίσο ζην πξόζσπν, ην 
ιαηκό θαη ηα ρέξηα, πνπ πξνθαινύληαη από έιιεηςε ρξσζηηθήο κειαλίλεο. Κάλεη θάπνηνλ επάισην ζην 
ειηαθό έγθαπκα. Από ηελ άιιε, νη θαθίδεο (κηθξέο θαθέ θειίδεο), σο επί ην πιείζηνλ αβιαβείο, νθείινληαη 
ζηελ ππεξπαξαγσγή κειαλίλεο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ έθζεζε ζην ειηαθό θσο. Ο νκαιόο ιεηρήλαο, 
πνπ ζπλήζσο πξνθαιείηαη από ην ζηξεο, ρξεηάδεηαη πεξίπνπ 1 έσο 2 ρξόληα γηα λα εμαθαληζηεί κόλνο ηνπ 
θαη ηα κπαιώκαηα ρξεηάδνληαη πνιινύο κήλεο γηα λα εμαθαληζηνύλ. Ζ αισπεθία είλαη απώιεηα καιιηώλ 
επεηδή νη ζύιαθεο ησλ ηξηρώλ δέρνληαη επίζεζε από ην ίδην ην ζώκα.6,27-33   

5. Άιιεο δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο 

5.1 Η Αθκή κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή ιεπθώλ ή καύξσλ ζηηγκάησλ, ζππξηώλ, θύζηεσλ θαη νδηδίσλ, πνπ 
πξνθαινύληαη από θξαγκέλνπο ζύιαθεο ηξίραο ή ιηπαξνύο αδέλεο ηνπ δέξκαηνο, πνπ ζπρλά 
πξνθαινύληαη από νξκνληθέο αιιαγέο. Οη γπλαίθεο κε ζύλδξνκν πνιπθπζηηθώλ σνζεθώλ έρνπλ ζπρλά 
αθκή. Μπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζε γελεηηθή, άγρνο ή ζηξεο, δεζηό θαη πγξό θιίκα, ρξήζε θαιιπληηθώλ 
κε βάζε ην ιάδη θαη ζπκπίεζε ζππξηώλ θαη κπνξεί λ' αθήζεη ζεκάδηα. Κάζε θόθθηλν εμόγθσκα κπνξεί λα 
κελ είλαη αθκή. Ζ ξνδόρξνπο αθκή είλαη έλα ρξόλην πξήμηκν ηνπ πξνζώπνπ κε εξπζξόηεηα ζηα κάγνπια 
θαη ηε κύηε, πην ζπρλό ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 30 εηώλ κε πην αλνηρηόρξσκν δέξκα. Ζ αηηία είλαη άγλσζηε 
θαη απνδίδεηαη ζε ππεξδξαζηήξην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα ή θιεξνλνκηθόηεηα. Γελ είλαη νύηε κεηαδνηηθή 
νύηε ζπλδέεηαη κε ηελ πγηεηλή.34-36 

5.2 Καξθίλνο ηνπ δέξκαηνο: Σα θύξηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα ηνπ είλαη αιιαγέο ζην δέξκα, όπσο ξνδ 
όγθνη κε αλαζεθσκέλεο άθξεο θαη θνίισκα ζην θέληξν, πεξηνρή πνπ κνηάδεη κε νπιή κε θαθώο 
θαζνξηζκέλν πεξίγξακκα, αλώδπλα ζηαζεξά γπαιηζηεξά εμνγθώκαηα, επίζεο αλνηρηέο πιεγέο πνπ δελ 
επνπιώλνληαη θαη αζπλήζηζηεο θξεαηνειηέο.37,38 
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5.3 Άιιεο δεξκαηηθέο δηαηαξαρέο: Οη ηύινη θαη νη θάινη είλαη ζθιεξέο ή παρηέο επηθάλεηεο ηνπ δέξκαηνο 
ιόγσ επαλαιακβαλόκελνπ ηξηςίκαηνο, εξεζηζκνύ ή ππεξβνιηθήο πίεζεο, π.ρ. όηαλ ηα παπνύηζηα δελ 

εθαξκόδνπλ 
ζσζηά ή 
θάπνηνο 
πεξπαηά ζε 
ιάζνο ζηάζε.  
Ζ 
ππεξηδξσζία 
είλαη 
αζπλήζηζηα 
ππεξβνιηθή 

εθίδξσζε πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε δέζηε ή άζθεζε, γελεηηθήο θύζεο ή ιόγσ ηαηξηθώλ θαηαζηάζεσλ όπσο ν 
δηαβήηεο ή ε λόζνο ηνπ Πάξθηλζνλ. Οη ξπηίδεο νθείινληαη ζηελ ειηθία, ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην, ηελ 
αθπδάησζε ή ηε γελεηηθή. Οη νπιέο ζρεκαηίδνληαη σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο επνύισζεο ηνπ ζώκαηνο 
κεηά από αηύρεκα, ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, εγθαύκαηα, αθκή ή κηα αζζέλεηα όπσο ε αλεκνβινγηά, κεξηθέο 
εμαζζελνύλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Σν ρεινεηδέο είλαη κηα παρηά αλπςσκέλε νπιή κεηά από 
ηξαπκαηηζκό ζην δέξκα. Ζ πηηπξίδα είλαη μεξό, μεθινπδηζκέλν, θλεζκώδεο δέξκα ζην ηξηρσηό ηεο 
θεθαιήο, θπξίσο ιόγσ εξεζηζκέλνπ μεξνύ ή ιηπαξνύ δέξκαηνο. 39-43 

6. Πξώηεο βνήζεηεο θαη ζπηηηθέο ζεξαπείεο γηα δαγθώκαηα, ηζηκπήκαηα, εγθαύκαηα θαη πιεγέο44-50 

6.1 Γηα λ‟ αληηκεησπίζεηε έλα δάγθσκα ή ηζίκπεκα, αθαηξέζηε πξώηα ην θεληξί εάλ έρεη θνιιήζεη ζην 
δέξκα, πιύλεηε ηελ πιεγείζα πεξηνρή θαη εθαξκόζηε κηα παγνθύζηε γηα λα κεηώζεηε ηνλ πόλν θαη ην 
πξήμηκν. Μπνξεί λα εθαξκόζεηε κηα ιεπηή πάζηα καγεηξηθήο ζόδαο θαη λεξνύ ζην ηζίκπεκα γηα λα 
εξεκήζεη ηνλ θλεζκό.45 

6.2 Τπάξρνπλ πνιιέο ζπηηηθέο ζεξαπείεο γηα έλα ηζίκπεκα θνπλνππηνύ, όπσο παγνθύζηε, πάζηα 
βξώκεο, ηδει αιόεο βέξα, βάιζακν ιεκνληνύ, πάζηα από θύιια βαζηιηθνύ ή ζπκαξηνύ, κειόμπδν, κηα 
θέηα θξεκκύδη ή πάζηα ζθόξδνπ.46 

6.3 Αληηκεηώπηζε ειαθξώλ εγθαπκάησλ 1νπ βαζκνύ ζην ζπίηη: Βπζίζηε ακέζσο ην έγθαπκα ζε 
δξνζεξό λεξό βξύζεο ή εθαξκόζηε κηα θξύα, πγξή θνκπξέζα γηα πεξίπνπ 10 ιεπηά ή κέρξη λα 
ππνρσξήζεη ν πόλνο. Ζ εθαξκνγή ελόο ζηξώκαηνο θαζαξνύ ηδει αιόεο βέξα πνπ ιακβάλεηαη απεπζείαο 
από ην θύιιν κπνξεί λα ζεξαπεύζεη εγθαύκαηα πξώηνπ έσο δεύηεξνπ βαζκνύ. Μπνξείηε λα εθαξκόζεηε 
βαδειίλε 2-3 θνξέο ηελ εκέξα. Μελ βάδεηε βνύηπξν, ιάδη, αζπξάδη απγνύ, νδνληόθξεκα, αινηθή ή πάγν 
γηαηί κπνξεί λα εξεζίζνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθαύκαηνο θαη λα πξνθαιέζνπλ κόιπλζε. Καιύςηε ην 
έγθαπκα κ' έλαλ αληηθνιιεηηθό, απνζηεηξσκέλν επίδεζκν. αθνύ επνπισζεί, πξνζηαηέςηε από ηνλ ήιην γηα 
λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηηο νπιέο. Εεηήζηε άκεζε ηαηξηθή πεξίζαιςε γηα εγθαύκαηα πςειόηεξνπ βαζκνύ θαη 
ηπρόλ ειεθηξηθά εγθαύκαηα, όζν κηθξά θη αλ είλαη.47-49 

6.4 Οη πξώηεο βνήζεηεο ζε κηα πιεγή ζα επηηαρύλνπλ ηε δηαδηθαζία επνύισζεο. Ξεπιύλεηε απαιά ηελ 
πιεγή κε θαζαξό ριηαξό λεξό. ηεγλώζηε κε πεηζέηα θαη θαιύςηε κε ειαθξύ επίδεζκν θαη αλαδεηήζηε 
ηαηξηθή θξνληίδα.50 

7. Σπκβνπιέο γηα πγηέο δέξκα 

  Αθνινπζήζηε θαιέο πξαθηηθέο πγηεηλήο. Καζαξίζηε ηηο πηπρέο ηνπ δέξκαηνο, ηα θελά αλάκεζα ζηα 
δάρηπια ησλ ρεξηώλ, ηα δάρηπια ησλ πνδηώλ θαη ηα ηδησηηθά κέξε. Σν ηαθηηθό πιύζηκν ησλ ρεξηώλ κε 
ζαπνύλη κπνξεί λ‟ απνηξέςεη ηε κόιπλζε. 

  Να είζηε απαινί κε ην δέξκα ζαο. Σν ηξίςηκν ή ην μύζηκν ηνπ δέξκαηνο ζα επηδεηλώζεη ην πξόβιεκα 
θαη ζ' αλνίμεη ην δξόκν γηα κόιπλζε. 

  Απνθύγεηε λα κνηξάδεζηε πξνζσπηθά ξνύρα, ρηέλα, πεηζέηα, θιηλνζθεπάζκαηα ή ππνδήκαηα. 

  Φξνληίζηε ην έληεξό ζαο κε κηα πγηεηλή δηαηξνθή, δηαηεξήζηε ηε θπζηθή θαη πλεπκαηηθή ζαο θόξκα, 
πίλεηε άθζνλν λεξό θαη θνηκεζείηε αξθεηά. 

  Πξνζηαηέςηε ην δέξκα από ηελ έθζεζε ζηνλ ήιην όηαλ νη αθηίλεο ηνπ είλαη πην δπλαηέο. Δάλ ρξεηάδεηαη, 
ρξεζηκνπνηήζηε αληειηαθό, ελπδαηηθή θξέκα θαη θπζηθά θαζαξηζηηθά όπσο γάια, κέιη, ιάδη, ζπηηηθή 
πάζηα θξνύησλ ή αιόε βέξα. 51,52 

Παξαπνκπέο θαη Σύλδεζκνη 

 1. Sathya Sai Baba, Vehicle care, Divine Discourse, 16 October 1974, https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume12/sss12-48.pdf
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 2. Structure of skin: https://www.nursingtimes.net/clinical-archive/dermatology/skin-1-the-structure-and-functions-of-the-skin-25-
11-2019/ 

 3. https://www.hse.gov.uk/skin/professional/causes/structure.htm 
 4. https://www.msdmanuals.com/en-in/home/skin-disorders/biology-of-the-skin/structure-and-function-of-the-skin 
 5. https://www.medicalnewstoday.com/articles/320435#layers 
 6. Causes and symptoms of skin diseases: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21573-skin-diseases?view=print 
 7. Skin infections: https://medlineplus.gov/skininfections.html 
 8. Skin allergies: https://www.verywellhealth.com/skin-allergies-4013947 
 9. Viral Herpes simplex: https://www.medicalnewstoday.com/articles/326173#is-it-herpes-or-something-else 
 10. Shingles: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11036-shingles 
 11. Herpes versus shingles: https://www.healthline.com/health/shingles-vs-herpes 
 12. Highly contagious measles: https://www.thehealthsite.com/photo-gallery/diseases-conditions-highly-contagious-skin-

diseases-that-you-should-be-aware-of-pn0616-406271/measles-6-406390/ 
 13. Warts: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/15045-warts 
 14. Nature of warts:https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/skin-hair-and-nails/warts-and-verrucas 
 15. Bacterial Cellulitis:https://www.verywellhealth.com/bacterial-skin-infections-1069439 
 16. https://www.medicalnewstoday.com/articles/324654#cellulitis 
 17. Syphilis: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/syphilis/symptoms-causes/syc-20351756 
 18. Leprosy: https://www.healthline.com/health/leprosy 
 19. https://www.cdc.gov/leprosy/index.html 
 20. Fungal: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4276-skin-fungus 
 21. https://www.medicalnewstoday.com/articles/317970 
 22. Candida/Thrush: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10956-thrush 
 23. Parasitic infections: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/creeping-eruption 
 24. Various skin allergies:https://www.makatimed.net.ph/news-and-exhibits/news/4-skin-allergies-caused-by-the-weather 

 25. Eczema: https://www.verywellhealth.com/weeping-eczema-overview-and-more-5193765 
 26. Liver spots: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21723-liver-spots 
 27. Autoimmune skin disorders: Psoriasis: https://www.medicalnewstoday.com/articles/52457 
 28. https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840\ 
 29. Lupus: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4875-lupus 
 30. Vitiligo: https://www.nhs.uk/conditions/vitiligo/ 
 31. Freckles: https://www.healthline.com/health/what-are-freckles#sunburn 
 32. Lichen planus: https://www.healthline.com/health/lichen-planus#pictures 
 33. Alopecia: https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/types/alopecia/causes 
 34. Acne and other common diseases with pics: https://www.drugs.com/slideshow/most-common-skin-conditions-1086 
 35. PCOS-acne: https://www.medicalnewstoday.com/articles/pcos-acne 
 36. Rosacea: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rosacea/symptoms-causes/syc-20353815# 
 37. Skin cancer: https://www.cancer.net/cancer-types/skin-cancer-non-melanoma/symptoms-and-signs 
 38. https://www.cancercenter.com/cancer-types/skin-cancer/symptoms 
 39. Corns & Callouses: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16896-corns-and-calluses 
 40. Sweating: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152 
 41. Wrinkles: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927 
 42. Scars/keloids: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keloid-scar/symptoms-causes/syc-20520901 
 43. Dandruff: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850 
 44. Different bites/stings Pics: https://www.healthline.com/health/bug-bites#pictures-of-different-bites-and-stings 
 45. First aid for bite/sting: https://www.nhs.uk/conditions/insect-bites-and-stings/treatment/ 
 46. Home remedies for mosquito bite: https://www.healthline.com/health/outdoor-health/home-remedies-for-mosquito-bites 
 47. Minor burns: https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns 
 48. Dealing with burns: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-burns#dont-use 
 49. https://www.medicalnewstoday.com/articles/319768#how-severe-is-the-burn 
 50. Wound first aid: https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/Wounds-first-aid 
 51. Tips for Skin Care: https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a34301/best-skin-care-tips/ 
 52. Home remedies for skin care: https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-

skin-1264905 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Έξεπλα Σάη Γνλεηηθήο, Δθπαίδεπζε & Κέληξν Δπεμίαο - ε θαηαζθεπή μεθηλά 

Σν Bhoomi pooja είλαη έλα ηεξό ηειεηνπξγηθό πνπ εθηειείηαη πξνο ηηκήλ ηεο ζεάο Bhoomi (γε) θαη Vastu 
Purush (ζεόηεηα ησλ θαηεπζύλζεσλ). Ο ζθνπόο είλαη λα εμαιεηθζνύλ νη θαθέο επηπηώζεηο θαη ηα Vastu 
doshas ζηε γε θαη λ' αλνίμεη ν δξόκνο γηα κηα νκαιή θαηαζθεπή. Σν Vastu είλαη ην αξραίν ηλδνπηζηηθό 
ζύζηεκα αξρηηεθηνληθήο θαη ζρεδίαζεο πνπ ζηνρεύεη λα ελζσκαηώζεη ηελ αξρηηεθηνληθή κε ηε θύζε, ηηο 
ζρεηηθέο ιεηηνπξγίεο δηαθόξσλ ηκεκάησλ ηεο δνκήο θαη ηηο αξραίεο πεπνηζήζεηο ρξεζηκνπνηώληαο 
γεσκεηξηθά κνηίβα (yantra), ζπκκεηξία θαη θαηεπζπληηθέο επζπγξακκίζεηο. Αθνινπζεί ζηελά ε 
Sankusthapna, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζεκειίνπ ιίζνπ. Μεξηθέο θσηνγξαθίεο από ηηο δπν  
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https://www.verywellhealth.com/skin-allergies-4013947
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https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/11036-shingles
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https://www.verywellhealth.com/bacterial-skin-infections-1069439
https://www.medicalnewstoday.com/articles/324654#cellulitis
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/syphilis/symptoms-causes/syc-20351756
https://www.healthline.com/health/leprosy
https://www.cdc.gov/leprosy/index.html
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4276-skin-fungus
https://www.medicalnewstoday.com/articles/317970
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/10956-thrush
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/creeping-eruption
https://www.makatimed.net.ph/news-and-exhibits/news/4-skin-allergies-caused-by-the-weather
https://www.verywellhealth.com/weeping-eczema-overview-and-more-5193765
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/21723-liver-spots
https://www.medicalnewstoday.com/articles/52457
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/psoriasis/symptoms-causes/syc-20355840%5C%5C
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/4875-lupus
https://www.nhs.uk/conditions/vitiligo/
https://www.healthline.com/health/what-are-freckles#sunburn
https://www.healthline.com/health/lichen-planus#pictures
https://www.aad.org/public/diseases/hair-loss/types/alopecia/causes
https://www.drugs.com/slideshow/most-common-skin-conditions-1086
https://www.medicalnewstoday.com/articles/pcos-acne
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/rosacea/symptoms-causes/syc-20353815
https://www.cancer.net/cancer-types/skin-cancer-non-melanoma/symptoms-and-signs
https://www.cancercenter.com/cancer-types/skin-cancer/symptoms
https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/16896-corns-and-calluses
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hyperhidrosis/symptoms-causes/syc-20367152
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/wrinkles/symptoms-causes/syc-20354927
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/keloid-scar/symptoms-causes/syc-20520901
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dandruff/symptoms-causes/syc-20353850
https://www.healthline.com/health/bug-bites#pictures-of-different-bites-and-stings
https://www.nhs.uk/conditions/insect-bites-and-stings/treatment/
https://www.healthline.com/health/outdoor-health/home-remedies-for-mosquito-bites
https://www.aad.org/public/everyday-care/injured-skin/burns/treat-minor-burns
https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-burns#dont-use
https://www.medicalnewstoday.com/articles/319768%23how-severe-is-the-burn
https://www.healthywa.wa.gov.au/Articles/U_Z/Wounds-first-aid
https://www.goodhousekeeping.com/beauty/anti-aging/a34301/best-skin-care-tips/
https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-skin-1264905
https://food.ndtv.com/beauty/skin-nourisher-vs-moisturiser-10-natural-ingredients-for-youthful-skin-1264905
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3. Σπλέρηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γθξνππ Γνλεηηθήο ζηελ Ιλδία 

Μεξηθέο θσηνγξαθίεο από δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο… 
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4. Ηλσκέλν Βαζίιεην εηήζηα εηθνληθή ζπλάληεζε, Λνλδίλν, 19 Σεπηεκβξίνπ 2021 

Γηνξγαλώζεθε από ηνλ ζπληνληζηή02822 ηνπ ΗΒ, ν νπνίνο είρε εξγαζηεί ζθιεξά γηα λα εκπλεύζεη ηνπο 
νκηιεηέο λα ζηείινπλ ηηο παξνπζηάζεηο ηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ. Απηό έδσζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (26 
ζπλνιηθά) ρξόλν λα ζθεθηνύλ ζε βάζνο ηα ζέκαηα ώζηε λα πξνεηνηκάζνπλ ηα εξσηήκαηά ηνπο.  
Ο Θεξαπεπηήο 03555  έρεη αλαιάβεη ηελ πιήξε επζύλε γηα ηε ξύζκηζε θαη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ 
κειινληηθώλ εηθνληθώλ ζπζθέςεσλ. Θα ππάξρνπλ ηξεηο ζπλαληήζεηο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην ρξόλν - κηα 
Δζληθή ζπλάληεζε θαη άιιεο δύν πνπ ζα δηνξγαλώλνληαη από πεξηθεξεηαθέο νκάδεο αιιά όινη κπνξνύλ 
λα ζπκκεηάζρνπλ. 
Ο Dr Aggarwal έδσζε κηα ζπλαξπαζηηθή ζύληνκε ελεκέξσζε γηα ην επηθείκελν έξγν γηα ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ θέληξνπ δνλεηηθήο θαη ηεο 'Δδξαο ζην Πνπηαπάξηη. Ο ζεξαπεπηήο 03555 κνηξάζηεθε δύν πεξηπηώζεηο 
επηηπρεκέλεο ζεξαπείαο δέξκαηνο. Ο ζεξαπεπηήο 00217 έζεζε ην πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ πνιινί 
ζεξαπεπηέο ζην λα επεξεάδνληαη αξλεηηθά από ηε ρακειή ελέξγεηα ησλ αζζελώλ. Καηά ηελ πξνζσπηθή 
ηνπ εκπεηξία, ε δηαβεβαίσζε "Πξέπεη λα απνθεύγσ λα ζθέθηνκαη όηη είκαη ν ζεξαπεπηήο, δελ είκαη ν 
πξάηηνληαο, απηό ην ζώκα είλαη έλα όξγαλν ηνπ Θενύ γηα λα θάλεη ην έξγν ηνπ, πξέπεη λα απέρσ από ην 
λα δηεθδηθήζσ ην απνηέιεζκα νπνηαζδήπνηε ελέξγεηαο" ηνλ θξαηά ζσξαθηζκέλν από ηελ αξλεηηθή 
ελέξγεηα ησλ αζζελώλ. Ο ζεξαπεπηήο 02900 αθεγήζεθε ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία ζρεηηθά κε ηελ 
απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δνλήζεσλ ζηελ πξόιεςε ελόο θαηάγκαηνο κεηά από κηα πνιύ άζρεκε πηώζε 
παξά ηελ νζηενπόξσζε πνπ δηαγλώζηεθε ην 2008. Οη ζθειεηηθέο ζεξαπείεο καδί κε ην εληζρπκέλν 
Αιελδξνληθό νμύ (θνηλό θάξκαθν γηα ηελ νζηενπόξσζε) έρνπλ θάλεη ζαύκαηα γη‟ απηόλ. 

Τπήξραλ δύν εμαηξεηηθέο παξνπζηάζεηο Powerpoint. Ο ζεξαπεπηήο 02802, έκπεηξνο γηαηξόο, έδσζε πνιύ 
ρξήζηκεο ζπκβνπιέο γηα ηελ πξόιεςε ηεο λόζνπ Αιηζράηκεξ, δειαδή ηζνξξνπεκέλε θαη πγηεηλή δηαηξνθή, 
θαζεκεξηλή άζθεζε - ζπληζηώληαο 30 ιεπηά γξήγνξν πεξπάηεκα, επαξθείο 7-8 ώξεο ύπλνπ, εθκάζεζε 
λέσλ πξαγκάησλ θαη πνιιέο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Μηα άιιε γηαηξόο ζεξαπεύηξηα 02829 έδσζε 
πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπκπηώκαηα ηνπ Covid-19 κεηαμύ πιήξσο εκβνιηαζκέλσλ αηόκσλ, κε ηα 
πέληε θνξπθαία λα είλαη - θαηαξξνή, πνλνθέθαινο, θηάξληζκα, πνλόιαηκνο θαη απώιεηα όζθξεζεο. ε 
πεξίπησζε κόιπλζεο πξνηείλεη λα ιάβεηε ζεξαπεία ην λσξίηεξν αληί λα πηζηεύεη όηη πξόθεηηαη απιώο γηα 
θξπνιόγεκα ή πνλόιαηκν. πληζηά ην IB…6TD καδί κε έλαλ θαηάιιειν ζπλδπαζκό πνπ ζηνρεύεη ην 
πξνζβεβιεκέλν όξγαλν. Δπαξθήο αλάπαπζε, ζπρλά δεζηά ξνθήκαηα (δηαηεξήζηε ηελ ελπδάησζε) θαη 
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εηζπλνέο αηκνύ, δεζηή ζνύπα θαη νμπγόλν ζην ζπίηη εάλ ρξεηάδεηαη. Πάλσ από όια λα είλαη θάπνηνο 
ζεηηθόο. Μέζα ζε 10 εκέξεο νη πεξηζζόηεξνη αζζελείο αλαθηνύλ ηε δύλακή ηνπο. 

Ζ ζπλάληεζε νινθιεξώζεθε κε ηε ζπλήζε ςήθν γηα επραξηζηήξηα θαη ηελ Aarti. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Δλδηαθέξνπζεο Αλέθδνηεο Ιζηνξίεο 

Θαύκαηα ηνπ CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο 

Ζ ζεξαπεύηξηα 11632…Ιλδία έρεη επηηύρεη κεγάιε επηηπρία κε ηε ρξήζε ηνπ CC10.1 Δπείγνπζεο 
θαηαζηάζεηο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο έδσζε ζε όινπο ηνπο αζζελείο ηεο έλα μερσξηζηό θηαιίδην 
κε ηελ έλδεημε Om πνπ πεξηέρεη ην CC10.1 Δπείγνπζεο θαηαζηάζεηο γηα ρξήζε ζε θάζε έθηαθηε αλάγθε. 

Πεξίπησζε #1. Αθνύ πξνθξίζεθε σο AVP, ε ζεξαπεύηξηα αληηκεηώπηζε νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηά ηεο κε 
δνλεηηθή, πξνο κεγάιε ραξά ηνπ ελζνπζηώδνπο εγγνλνύ ηεο, ειηθίαο 6 εηώλ, πνπ ηνπ αξέζεη λα ρνξεγεί 
θαζεκεξηλά ην IB ζε όια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. "Λαηξεύσ ηε Γνλεηηθή θαη ηνλ νπάκη", δειώλεη 
πεξήθαλα. ηηο 21 Μαΐνπ 2021 έπεζε από ηελ θαξέθια ηνπ, κε απνηέιεζκα λα αλαβιύδεη ξηλνξξαγία κε 
έληνλν πόλν. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ παληθόβιεηε απέθιεηζε ην ελδερόκελν ηνπ ηνπηθνύ λνζνθνκείνπ σο πνιύ 
επηθίλδπλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. "Γηαγηά, είζαη γηαηξόο δνλεηηθήο! Γηαηί δελ κνπ δίλεηο δνλεηηθό 
θάξκαθν; Θα είκαη θαιά αλ ην πάξσ!" αλαθνίλσζε ην παηδί πνπ αηκνξξαγνύζε. Σνπ έβαιε έλα ράπη Om 
θάησ από ηε γιώζζα ηνπ. Μέζα ζε δέθα ιεπηά ε αηκνξξαγία ζηακάηεζε θαη ν πόλνο εμαθαλίζηεθε. 

Πεξίπησζε #2. ηηο 28 Μαΐνπ 2021, κηα 78ρξνλε αζζελήο κε αλαπεξία, ππέζηε κηα αγρσηηθή νηθηαθή 
δνθηκαζία,  ππνθέξνληαο από έληνλν άγρνο κε αίζζεκα παικώλ, ληηώζνληαο όηη παξαπαίεη θαη εθίδξσζε, 
ηελ πξώηε ηεο εκπεηξία ζε ηέηνηα θαηάζηαζε. Πήξε κία δόζε Om πνπ ηεο έδσζε άκεζε αλαθνύθηζε θαη 
δελ επαλεκθαλίζηεθε ππνηξνπή. 

Πεξίπησζε #3. Σνλ Μάην ηνπ 2021, έλαο 63ρξνλνο αζζελήο από ην ρσξηό βξέζεθε ζεηηθόο ζηνλ Covid, 
εκθαλίδνληαο δπζθνιία ζηελ αλαπλνή θαζώο ην επίπεδν νμπγόλνπ ηνπ έπεζε δξαζηηθά. Ζ βνήζεηα 
έθηαθηεο αλάγθεο δελ εκθαλίζηεθε. ε θαηάζηαζε παληθνύ, ε ζύδπγνο ηειεθώλεζε ζηνλ ζεξαπεπηή ηεο 
πνπ ηεο είπε λα βάιεη έλα ράπη Om θάησ από ηε γιώζζα ηνπ ζπδύγνπ ηεο ελώ έςαιιε ην ζετθό όλνκα. 
Πξνο κεγάιε ηνπο αλαθνύθηζε, ν αζζελήο άξρηζε ακέζσο λα ληώζεη άλεηα θαη ε θαηάζηαζή ηνπ παξέκεηλε 
ζηαζεξή κέρξη λα θηάζεη ε βνήζεηα δύν ώξεο αξγόηεξα. Ζ ζύδπγόο ηνπ πηζηώλεη ηε δνλεηηθή γηα ηε 
ζσηεξία ηνπ ζπδύγνπ ηεο από κηα θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ηνπ είρε αθαηξέζεη ηε δσή. Θεσξεί 
όηη απηό δελ είλαη ηίπνηα ιηγόηεξν από ην ζαύκα ηνπ νπάκη. 

Πεξίπησζε #4. Μηα 68ρξνλε αζζελήο, ακέζσο αθνύ έκαζε όηη ε εγγνλή ηεο είρε βγεη ζεηηθή ζηνλ Covid, 
εκθάληζε δηάξξνηα. Σν επόκελν πξσί, ζηηο 25 Μαΐνπ 2021, θαηόπηλ ζπκβνπιήο ηνπ ζεξαπεπηή, πήξε δύν 
δόζεηο Om κε δηαθνξά κηζήο ώξαο, θάηη πνπ ζηακάηεζε εληειώο ηε δηάξξνηα ηεο. Έλα κπόλνπο έθπιεμε 
ήηαλ όηη ηώξα άξρηζε λ' απνιακβάλεη ήζπρν ύπλν πνπ δελ είρε γηα αξθεηά ρξόληα ιόγσ ηεο θαηάζιηςεο 
ηνπ ζπδύγνπ ηεο! 

Πεξίπησζε #5. Ζ 50ρξνλε γεηηόληζζα ηεο ζεξαπεύηξηαο ζε ΙΒ γηα ηξεηο κήλεο παξαπνλέζεθε γηα 
ηεξάζηην άγρνο θαη δηαηαξαγκέλν ύπλν από ηόηε πνπ νη ζηελνί ζπγγελείο ηεο πήγαλ ζην λνζνθνκείν κε 
Covid. Πήξε έλα ράπη Om, θνηκήζεθε ήζπρα θαη μύπλεζε ην πξσί, μεθνύξαζηε, ραιαξή θαη επδηάζεηε. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Δηο Μλήκελ 

Με κεγάιε ιύπε ζαο κεηαθέξσ ηελ είδεζε ηνπ ζαλάηνπ ηνπ θ. John Galvin 02444 ζηηο 13 
επηεκβξίνπ 2021 ζε ειηθία 72 εηώλ. Απηόο θαη ε ζύδπγόο 01228 ηνπ ππεξέηεζαλ κε ελζνπζηαζκό 
αζζελείο κέζα θαη γύξσ από ην Πνπηαπάξηη, ζε απνκαθξπζκέλα ρσξηά ησλ Ηκαιαΐσλ θαζώο θαη 
ζηε Γθόα, ηα ηειεπηαία 18 ρξόληα. Γηνξγάλσλαλ ηαθηηθά θαηαπιηζκνύο δνλεηηθήο ζε ηνπηθά 
ζρνιεία θαη ζπλέβαιαλ θαζνξηζηηθά ζηε δηνξγάλσζε ηαηξηθώλ θαηαπιηζκώλ ζηνλ ζηδεξνδξνκηθό 
ζηαζκό ζηα γελέζιηα ηνπ νπάκη από ην 2009, αθόκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο. Ο John 
ζα κείλεη ζηε κλήκε από ηελ αδειθόηεηα ηεο Γνλεηηθήο γηα ηελ ππνδεηγκαηηθή ηνπ ππεξεζία. 

******************************************************************************************** 

Om Sai Ram 

Sai Vibrionics…πξνο ηελ αξηζηεία κε πξνζηηή ηαηξηθή θξνληίδα – δσξεάλ γηα ηνπο αζζελείο 


