Maurizio Paolella
Dr. Maurizio Paolella
je lekár, ktorý vo svojej
praxi v Ríme používa
klasickú homeopatiu
od roku 1986.
Študoval okrem iných
u A.Geukensa,
M.Mangialavoriho
a Jeremy Sherra.
Ďalej študoval na Klinike
Dr. Daria Spinediho od roku
2008 do roku 2014,
najmä onkológiu
a klasickú homeopatiu.
Neskôr pracoval na Klinike
Santa Croce (Švajčiarsko),
ktorú vedie
dr. Dario Spinedi.
Dr. Paolella poskytuje
homeopatické konzultácie
osobne v Ríme alebo cez
Skype (dr.pao).
Navštívte stránku
dr. Paolella
na www.mauriziopaolella.it.
Dr. Maurizio Paolella napísal prípad veľmi
vytrvalého prípadu ekzému a herpesu u 48
ročnej ženy. Bola liečená aj homeopaticky a aj konvenčnou medicínou od 1990 do
2016. Potom bolo podané similimum Tuberculinum Bovinum.
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Veľmi vytrvalý
kožný prípad

bola istým
spôsobom
dokonalé
dieťa
Prípad bol supervíziou, ktorú som robil a
mal som k dispozícii iba zhrnutia predchádzajúcich konzultácií od kolegyne homeopatky, s ktorou pravidelne robím supervízie.
NS = Nový symptóm
OS = Starý symptóm

Tuberculinum
Bovinum
Prípad bol odobraný v októbri 2016:
(Nasleduje sumár: dvadsaťsedem rokov
homeopatických konzultácií, zhrnutie
množstva konvenčných liekov a zdanlivo
správne zvolených homeopatík)

48 ročná žena
Bývalá učiteľka, v súčasnosti textilná
umelkyňa, má 2 deti.
Je veľmi štíhla.
Na prvú konzultáciu prišla v roku 1990.
Ekzém má od troch rokov. Užívala veľa
liekov a to najmä kortikoidné a petrolejové maste, ktoré používala pomerne často.
Začalo to v podkolennej jamke a na lakťoch. Neskôr sa to rozšírilo na tvár.
homeomagazin.sk

Z ekzému vyteká hustá žltá tekutina (podobná séru).
Má červené fľaky na tvári.
Vyzerá staro, má veľa vrások a kožných
záhybov.
Rozsiahly herpes v okolí úst a nosa.
Má červené miesta podobné urtikárii po
celej tvári.
Ekzém > pri mori
>vlhko
<mačky – má alergiu na mačky +++ ale nie
na psov.
<vlna, jar, jeseň
Z potravín má alergiu na mrkvu, kiwi, celér, lieskové orechy, senovku grécku (veľmi
silná alergia).
<síričitany, ktoré sa používajú pri sušení
ovocia.
Ako dieťa mala okolo nechtov zádery a
bradavice.
Veľmi zimomravá osoba.
Keď bola mladá, mala Raynaudov syndróm.
Zvykne mať zápchu.
Časté bolesti hlavy.
Vaginitída, bolesť pri pohlavnom styku a
výtok z genitálií.
V detstve mala veľa otrasov mozgu.
Ako jedenásťročná mala zápal pľúc, bola
hospitalizovaná.
Miluje slané jedlá.
Teraz je pre ňu soľ príliš výraznou chuťou
na jazyku.
Nemá rada tuky a banány.
Rodina je pre ňu veľmi dôležitá. Dokonca,
žije v jednom dome so svojimi rodičmi.
Bola istým spôsobom dokonalé dieťa, vždy
poriadna, nikdy nerobila rodičom problémy. Vždy robila to, čo sa od nej očakávalo.
Vzala si alternatívne založeného chlapíka,
ktorý fajčil trávu, atď. Má rada cestovanie
a zmenu.
Miluje umenie. Bola by rada bývala rebelkou. V súčasnosti majú k tomu blízko obe
jej deti. Má strach z vetra.
Rok 1994: potratila v 23. týždni tehotenstva (spontánne).
Mnoho ekzémov počas tehotenstva, cystitída a užívala mnoho antibiotík.

Od roku 2001 užívala Psorinum v rôznych
LM potenciách, a to 1 dávku približne každých 3 - 6 mesiacov; toto homeopatikum
jej pomáhalo 7 rokov.
Po Psorine sa objavil nový symptóm: herpes simplex na očných viečkach (NS).
Keď deti dosiahli pubertu, znovu sa jej
zhoršil ekzém.

Užívala Sepiu, Staph a Psorinum od dr. S.
(jej lekárka homeopatka).
Od roku 2013 zhoršenie ekzému najmä na
tvári a užívala veľké dávky kortikoidov.
Tiež vyskúšala veľa homeopatík, ale bez
výsledku.
Napokon v októbri 2016 po supervízii dostala nový predpis:

Tuberculinum Bovinum LM1,
2 dávky každých 4 - 5 dní (na začiatok)
Zvolil som Tub bov, pretože v minulosti
dostala Sulph, Graph, Nat m a Sepiu bez
výsledku.
Všetko sa zlepšilo, dokonca aj stolica, a
preto už netrpí zápchou.
Vrátili sa staré symptómy - rozsiahly herpes na perách, bolesti hlavy a vaginitída.
Povedala: “Môj problém s kožou je preč!”
Má oveľa viac energie.
Dokonca sa má lepšie než v období, keď
užívala Psorinum.
Prestala užívať kortikoidy.
Ustúpili bolesti hlavy a už neužíva lieky.
Zopakovala LM1 potenciu homeopatika
kvôli novému herpesu na perách.
Kontrola o šesť mesiacov (18. marec): už
nemá herpes, koža je v poriadku, občas
migréna (OS) pred menštruáciou. Migréna
začína o 6. hodine ráno a zhorší sa

nikdy
nerobila
problémy
rodičom

rada by
bola bývala
rebelkou
o 10. hodine predpoludním. Cíti sa navyše
veľmi slabá a niekto ju musí odprevádzať
domov.
Predpis Tub Bov LM3 – užívať rozpustené vo
vode podľa potreby; nie často.
Všetko je v poriadku, ale nie je jasné, čo
sa stalo s migrénou, o ktorej rozprávala
naposledy.
Mala jednu migrénu s aurou, ktorá bola podobná tomu, čo zažila raz v mladosti. Odkedy užíva Tub Bov, bolesti hlavy sú oveľa
zriedkavejšie – hoci ešte pretrvávajú.
Od 2015 sa vyskytuje tvrdá stolica a zápcha najmä pri cestovaní.
Oveľa >>> po Tub Bov.
November 2018:
Posledná kontrola: koža je v absolútnom
poriadku.
pokračovanie na ďalšej strane
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Tuberculinum Bovinum

Veľmi vytrvalý kožný prípad

Zaujímavá rubrika
v Boerickeho repertóriu:

Phatakova Materia Medica :

v repertóriu
od Boerickeho
(ktoré je založené
na klinickej praxi)
je uvedených len

13 homeopatík
Osobná poznámka:
Keď sa pozrieme do Complete Repertory
(verzia 4.5) na rubriku:

stratíme sa v 70 homeopatikách, zatiaľ čo
v repertóriu ako je Boerickeho (ktoré je
založené na klinickej praxi) je uvedených
len trinásť homeopatík. To môže byť veľkou
výhodou vo výbere správneho homeopatika, čo som sa naučil na tomto prípade.
Je to prístup, ktorý možno využiť vo veľmi
koplikovaných alebo nepostupujúcich záležitostiach, alebo v prípadoch, kde pacient
užíval veľa chemických liekov. V ostatných
prípadoch
sa treba v prvom rade zamerať
p
najmä
na totalitu prípadu.
n

Z Boerickeho repertória:

vo veľmi koplikovaných
alebo nepostupujúcich
prípadoch

môžme použiť
menšie
repertórium
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v ostatných prípadoch
sa treba v prvom rade
zamerať najmä na

totalitu
prípadu

Maurizio Paolella
www.mauriziopaolella.it
preklad:
Mgr. Dagmar Ferencziová, SAKHom,
www.ferencziova.sk
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