Homeopátia az állatgyógyászatban
Mi a homeopátia?
A homeopátia az orvostudomány egyik ága, melynek gyökerei Hippokratészig nyúlnak vissza. Már ő is
több, mint 60 szert ismert és sikeresen alkalmazott. Újkori alapjait dr. Samuel Hahnemann 200 éve élt
német orvos- gyógyszerész rakta le, aki mintegy 200 új homeopátiás szer felfedezése, előállítása és
kipróbálása során megfogalmazta a homeopátiás gyógyítás alapszabályát, a simile elvet (hasonlósági
szabály). Miszerint: hasonlót a hasonlóval gyógyíts! Lényege,ha egy anyag nagy adagban betegséget
idéz elő, ugyanaz az anyag nagymértékben felhígítva és dinamizálva, azaz potenciálva, az adott
betegséget gyógyítani is tudja.

Hogyan hatnak a homeopátiás szerek?
A homeopátia holisztikus gyógymód, a kezelés során a beteg testi, szellemi tüneteit, tulajdonságait
együttesen veszi figyelembe. Fontos tehát, hogy a gazdi minél több információt tudjon adni kedvence
szokásairól, viselkedéséről, a betegség alatt kialakult változásokról, hogy a neki legmegfelelőbb
(leghasonlóbb) szert lehessen kiválasztani. Regulációs terápia is egyben, ugyanis a homeopátiás
készítményekben lévő információ működésbe hozza a szervezet félresiklott, kifáradt, vagy blokkolt
öngyógyító mechanizmusait. A homeopátiás gyógyszereket (ma már mintegy 2500 féle) speciális
gyógyszergyárakban, természetes alapanyagokból ( növényi, állati, ásványi) állítják elő. Ezért nincs
mellékhatásuk, a szervezetben nem képeznek káros maradványokat, előírt adagolás mellett nem
alakulhat ki allergia. Edzik a szervezetet, mert stimulálják az immunrendszert is. Mindezek miatt jól
kombinálható a hagyományos orvoslással, de önálló gyógymódként is alkalmazható mind akut, mind
krónikus betegségek esetén.

Mikor alkalmazható a homeopátia és mik a határai?
Bármikor, ha az állatnak egyébként is szüksége van valamilyen állatorvosi beavatkozásra, de
különösen ajánlott, ha valamilyen régebb óta fennálló, makacs, a hagyományos kezelésekre nem
megfelelően gyógyuló rendellenességről van szó (bőr, szőr, sebgyógyulási problémák, étvágybeli,
emésztési, viselkedési zavarok, idült légzőszervi, húgyuti, mozgásszervi betegségek stb.). Határai ott
vannak, ahol a szervezet életereje oly mértékben legyengült, hogy az öngyógyító mechanizmusok
nem képesek beindulni, vagy ahol visszafordíthatatlan anatómiai károsodások következtek be.

Mi a Gazdi feladata?
Krónikus (régóta fennálló) betegség esetén mindig időpontot kell kérni. Ilyenkor az anamnézis
(kórelőzmény) felvétele kb. 1 óra
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