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Л і т е р а т у р а

в його доступності, нетоксичності, швидкій регулюю-
чій дії на організм при захворюванні. дія гомеопатич-
них препаратів обумовлена системною реакцією одно-
часно всіх органів і систем організму, що гармонійно 
доводить до здорового стану. 

3. Вибір засобу зробити просто. для цього треба 
уважно оглядати хворого та оцінювати його стан, ви-
користовувати знання за надійними гомеопатичними 
літературними джерелами, чітко користуватися пра-
вилами вибору ліків. 

4. При огляді пацієнта лікар повинен детально 
збирати інформацію про клінічні прояви та аналізу-
вати їх, а після цього порівнювати особливості пере-
бігу лихоманки у нього з патогенезом препарату за 
Матеріа медика. При виборі засобу треба оцінювати 
загальний стан, психіку, конституцію людини. За-

вдання лікаря – знайти однакові значущі симптоми 
у пацієнта і в патогенезі препарату.

5. Звертання уваги на «дивні» симптоми та їх 
оцінка може бути вирішальним кроком до вибору 
максимально ефективного гомеопатичного засобу. 

6. Привабливістю гомеопатичного лікування є: до-
ступність, економічність, швидкість вибору та дії ліків 
без ускладнень, відсутність прив’язки до етіологічного 
чинника.

7. Гомеопатичний метод вибору засобу при лі-
куванні лихоманок, які мають дуже різноманіт-
ні клінічні прояви в різних людей і впливають на 
всі рівні функціонування організму, в тому числі і 
психіку, є перспективним та ефективним на етапі 
сучасного розвитку медицини.
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Холодної пори року часті та актуальні вірусні інфекції�� Цього року 
з’явилася смертельна коронавірусна інфекція, яка висуває серйозні ви-
моги медицині�� Заради  збереження життя та повноцінного відновлення 
здоров’я людини слід використовувати всі відомі, в тому числі і альтер-
нативні методи лікування, що добре себе зарекомендували в часі�� Одним 
з таких методів є гомеопатичний, який має  велику кількість врятованих 
життів та відновлення здоров’я��

На озброєнні гомеопата є багато природних засобів, які впливають 
на людину, регулюючи життєво важливі функції, не надаючи токсично-
го навантаження на органи виділення��  Привабливість гомеопатичного 
лікування  полягає також в тому, що воно індивідуалізоване до конкрет-
ної людини, враховує індивідуальні особливості хворого, і при цьому не 
потребує етіологічних чинників��

Лікар має враховувати сукупність симптомів прояву хвороби у кон-
кретної людини, та за ними знайти той засіб, що швидко та надійно від-
новить здоров’я�� 

У статті надано інформацію за основними типовими проявами ли-
хоманки, із зазначенням індивідуальних скарг, які важливі для чіткого 
вибору правильного препарату��

Гомеопатичні засоби в нашій країні входять до Державної Фармако-
пеї, є в наявності, та доступні за ціною��
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В холодное время года частые и актуальные вирусные инфекции�� 
В этом году появилась смертельная коронавирусная инфекция, которая 
выдвигает серьезные требования медицине�� Ради сохранения жизни и 
полноценного восстановления здоровья человека следует использовать 
все известные, в том числе и альтернативные, методы лечения, хорошо 
зарекомендовавшие себя во времени�� Одним из таких методов является 
гомеопатический, который имеет большое количество спасенных жиз-
ней и восстановления здоровья��

На вооружении гомеопата много природных средств, которые вли-
яют на человека, регулируя жизненно важные функции, не оказывая 
токсического нагрузки на органы выделения�� Привлекательность го-
меопатического лечения заключается также в том, что оно индивиду-
ализированное к конкретному человеку, учитывает индивидуальные 
особенности больного, и при этом не требует уточнения этиологических 
факторов��

Врач должен учитывать совокупность симптомов проявления болез-
ни у конкретного человека, и за ними найти то средство, которое быстро 
и надежно восстановит здоровье��

В статье представлена информация по основным типичным прояв-
лениям лихорадки с указанием индивидуальных жалоб, которые важны 
для четкого выбора правильного препарата��




