Homøopati ... en dråbe er nok ...
Børn og homøopati
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Homøopati på børneklinik
Samarbejde mellem
konventionelle og
homøopatiske
speciallæger

Flere tusind børn har
profiteret af samarbejdet

Forskningen i
homøopatiens effektivitet
ved behandling af børn

Homøopatien forebygger
- og bidrager til at børns
naturlige modstandskraft
øges

Homøopati anvendes med stor
succes ved universitetsklinikken
München

Ingrid Wawra, autoriseret psykolog og
klassisk homøopat
i

Modelprojektet ”Homöopathie in der
Pädiatrie”
(Homøopatien
i
børneafdelingen) blev grundlagt i 1995
med formålet af at integrere homøopati i
børnekliniker
og
at
gennemføre
videnskabelige studier.
Homøopatien bliver anvendt såvel i
ambulant behandling som i sengeafsnittene. Behandlet bliver alt fra akutte
infektioner
til
kompliceret
kronisk
sygdom.
Specielle opmærksomhedsområder er de
nyfødte, kræftsyge børn og operationsafsnittet.

Dr. Sigrid Kruse, Lederen af afdelingen
for homøopati fortæller, at man har
inviteret ledende specialister fra såvel
den
konventionelle
som
fra
den
homøopatiske medicin. I dialogen mellem
de konventionelle og de homøopatiske
læger bliver forskellige behandlingsstrategier
ved
klinikkens
cases
præsenteret og diskuteret for at finde
den
bedst
mulige
behandling
for
børnene.

Internationale konferencer
Hvert år organiseres en international
konference for at udbytte erfaringer
mellem homøopatiske og konventionelle
speciallæger. Formålet er at udvikle
samarbejde og opsamle erfaringer med
skemaer til samarbejde, der har fungeret
bedst.
I år er fokus på lungesygdomme hos
børn, altså fortrinsvis astma og bronkitis.
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Samarbejde mellem konventionelle
og homøopatiske speciallæger
Børneklinikken i München er den perfekte
platform for at udvikle samarbejde. Der
ligger allerede over 15 års erfaring i
daglig
samarbejde
hvor
den
homøopatiske og den konventionelle
behandling går hånd i hånd. Dette
daglige samarbejde omkring de enkelte
børnepatienter er enestående på en tysk
universitets (forsknings) sygehus, hvor
der udover homøopatien kan bruges alt
diagnostisk
og
behandlingsmæssig
ekspertise fra det konventionelle system.

Støtte fra pårørende og
interesserede
Uden vedvarende støtte af en forening
”GLObulus” var det dog næppe gået.
Foreningen støtter blandt andet ved at
finansiere en lægestilling. Foreningen har
ydet sin indsats siden 2000.

Flere tusind børn har profiteret af
samarbejdet
I forløbet af de sidste ca. 15 år har flere
tusind børn haft gavn af samarbejdet
mellem konventionelle og homøopatiske
læger.
En af fokuspunkter var de akutte
børneproblemer såsom hoste, forkølelse,
ørebetændelser,
hvor
hovedvægten
ligger på at der bruges mindre penicillin,
for at undgå resistencer.
Derudover bliver kroniske sygdomme
som
allergier,
hududslæt,
astma,
migræne, ADHD (attention deficit and
hypermobilite
disorder)
og
tiks
behandlet.

Også de sværeste kroniske sygdomme
som
Epilepsi,
kræftsygdom
og
hjerneblødninger ved tidlige fødsler på
intensivstationen bliver behandlet med
samarbejdet mellem konventionel og
homøopatisk medicin.

Forskningen i homøopatiens
effektivitet ved behandling af børn
Udover at samle erfaringer i den bedste
form
for
samarbejde
beskæftiger
klinikken sig med at dokumentere
effektiviteten af homøopatisk behandling
for børn. Forskningen viser at homøopati,
som det er godt kendt i Tyskland, er
effektiv ved børns akutte sygdomme –
60 procent af børnelægerne i Tyskland
bruger af samme grund homøopatisk
medicin for ikke at misbruge penicillin,
som vi gør her i Danmark.
Derudover viste klinikkens forskning at
homøopati er også og især effektiv ved
de svære børnesygdomme.
Se mere på:
http://www.klinikum.unimuenchen.de/de/startseitenmeldungen/archiv
/101203Homoeopathie.html

Homøopatien forebygger og bidrager
til at børns naturlige modstandskraft
øges
Homøopatisk behandling gør meget mere
end effektiv behandle syge børn:
Igennem den homøopatiske behandling
bliver børns naturlige modstandskraft
genopbygget og immunsystemet bliver
bedre i stand til at klare bakterier og
virus selv.
I
stedet
for
at
svække
børns
immunsystem
med
gentagne
behandlinger med penicillin og vacciner,
så bygger homøopatien den naturlige
modstandskraft op, så barnet kan
modstå de udfordringer, det bliver udsat
for.

♥

Du kan få nærmere information om
behandling af
•
Allergi
•
ADHD
•
Senilitet
•
Og meget mere
Bare send en mail :

til@ingridwawra.dk
Tel: 2684 7435
Venlig hilsen
Ingrid Wawra
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