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„Oh, tu, frumuse]e a zilei. Tu, inim\ a cerului [i a 
p\mântului. Tu, cel care dai bog\]ia, fiicele [i fiii. 
Îndreapt\ spre noi slava [i bog\]ia ta. Ajut\-i pe copiii 
mei s\ se nasc\ [i s\ creasc\. 
S\ nu aib\ parte de nenorociri sau de boal\. R\ul 
s\ nu s\l\[uiasc\ în ei. S\ nu cad\ [i s\ nu se r\ -
neasc\. Nu-i l\sa s\ cad\ în drumul lor, nici la urcat, 
nici la coborât. D\ la o parte piedicile din jurul lor. 
D\-le o cale u[oar\ [i frumuse]ea unor c\r\ri b\t\ -
torite.”
(Cartea Sfatului sau Cartea Comunit\]ii - Popol Vuh)

Dac\ exist\ o vârst\ a omului la care p\strarea s\n\t\]ii, 
prevenirea [i tratarea bolii, dup\ o abordare „naturist\”, este 
cea mai de dorit, atunci aceasta este, f\r\ îndoial\, copil\ria.

Lipsa toxicit\]ii [i a efectelor colaterale, abordarea global\ [i 
personalizat\, respectarea reac]iilor individuale, capacitatea 
de a reduce frecven]a [i intensitatea bolilor, posibilitatea de 
a îmbun\t\]i poten]ialul fizic, psihic [i intelectual al fie  c\rui 
copil, u[urin]a în administrare, compatibilitatea [i com ple-
mentaritatea în raport cu alte tratamente, toate acestea ar 
trebui s\ asigure un rol de prim ordin metodelor naturiste: 
homeopatia, fitoterapia, gemoterapia, oligoterapia.
Lucrarea de fa]\ se mul]ume[te s\ propun\ câteva scheme 
simple pentru preven]ia [i tratarea câtorva dintre afec]iunile 
cele mai comune. Alte aspecte importante la vârsta copil\ -
riei, ca alimenta]ia, vor face obiectul unei abord\ri separate.

Lucrarea se articuleaz\ în trei p\r]i.
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În prima parte sunt definite homeopatia, fitoterapia, gemo-
terapia [i oligoterapia, cu tr\s\turile lor esen]iale [i regulile 
generale de întrebuin]are.

Urmeaz\ partea a doua, în care sunt luate în calcul câteva afec    - 
]iuni pediatrice comune: febr\, boli infec]ioase [i vacci n\ri, afec  - 
]iuni ale cavit\]ii bucale, ale aparatului O.R.L. [i res pi ratorii, 
de     ran jamente gastro-intestinale, erup]ii cutanate, trau me [i 
ac    cidente, manifest\ri alergice, tulbur\ri de cre[tere, tulbu  r\ri 
psiho-comportamentale. Dup\ o scurt\ defini]ie a cadrului cli-
nic examinat, este propus un tratament al formelor mai sim ple 
ce poate fi aplicat pân\ la prezentarea la un medic. Multe dintre 
afec]iunile descrise necesit\, de fapt, o evaluare medical\.

În ultima parte sunt descrise pe scurt, în ordine alfabetic\, 
preparatele naturale homeopate, fitoterapeutice, gemotera-
peutice [i oligoelementele la care ne-am referit mai sus.

Un indice analitic detaliat u[ureaz\ c\utarea diferitelor afec]iuni.
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Bolile copil`riei:  
terapii „naturiste”

HOMEOPATIA
FITOTERAPIA

GEMOTERAPIA
OLIGOTERAPIA
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CARE SUNT TERAPIILE „NATURISTE” UTILE ÎN 
CAZUL AFEC}IUNILOR CE APAR ÎN COPIL|RIE?
Terapiile naturiste indicate în prevenirea [i în tratarea afec]i -
unilor vârstei copil\riei sunt numeroase.
În aceast\ lucrare se fac referiri exclusiv la homeopatie, 
fitoterapie, gemoterapie [i oligoterapie.

ESTE POSIBIL| ASOCIEREA UNUI TRATAMENT 
NATURIST CU UN TRATAMENT CLASIC?
Tratamentul pe baza preparatelor naturale este perfect com pa-
tibil [i complementar cu tratamentul clasic. Punctul de im pact [i 
modalit\]ile de ac]iune ale celor dou\ tipuri de pre pa ra te nu sunt 
acelea[i. În anumite cazuri, tratamentul natural optimizeaz\ 
terapia clasic\ necesar\ pentru îns\n\to[irea copilului.

CE ESTE HOMEOPATIA {I CUM SE ADMINISTREAZ| 
MEDICAMENTELE HOMEOPATE?
Homeopatia este aplicarea, în medicin\, a principiului 
similitudinii, bazat pe constatarea unui fenomen general al 
biologiei: orice substan]\ capabil\ s\ provoace simptome la 
un subiect s\n\tos, în doze ponderale, poate trata acelea[i 
simptome la o persoan\ bolnav\, când este administrat\ în 
doze reduse.
Homeopatia utilizeaz\ substan]e naturale de origine vegetal\, 
mineral\ sau animal\.
În general, homeopatia stimuleaz\ sistemul de ap\rare al orga-
nismului, în timp ce tratamentul tradi]ional tinde s\ i se sub-
sti tuie. În anumite cazuri, este indicat ca cele dou\ metode 
terapeutice s\ fie asociate.
Homeopatia este o medicin\ personalizat\, bazat\ pe eva-
luarea bolii, dar [i pe tipurile de reac]ie personal\ a pacientului. 
Astfel, persoane care prezint\ acelea[i simptome pot avea 
nevoie de preparate diferite. În mod similar, acela[i medicament 
homeopat poate fi folosit pentru afec]iuni diferite. Din acest 
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motiv, medicamentele homeopate nu prezint\ ata[at o foaie cu 
modalit\]ile de administrare.
Preparatele homeopate au o denumire latin\, care prezint\ 
avantajul de a fi universal\ [i de a indica în mod precis natura 
substan]ei utilizate.
Medicamentele homeopate se prezint\ sub form\ de granule, 
glo  bule [i pic\turi. Granulele sunt prescrise în toate dilu]i  ile 
[i sunt luate câte 3 pân\ la 5 o dat\. Globulele sunt mici sfe-
re de zaharoz\ [i lactoz\, care se prezint\ în monodoze. O 
mo  nodoz\ con]ine 200 de globule [i este luat\ într-o sin gur\ 
ad  ministrare. Cele mai obi[nuite metode de diluare a me di ca -
mentelor homeopate sunt: dilu]iile hahnemanniene [i dilu  ]i  -
ile korsakoviene. Primele sunt abreviate DH (dilu]ie zecimal\ 
hahnemannian\) sau CH (dilu]ie centezimal\ hahnemannian\). 
Cele korsakoviene sunt abreviate K. Num\rul care preced\ 
abrevierea indic\ gradul de diluare.
Succesul terapeutic se bazeaz\ pe respectarea anumitor reguli 
[i interdic]ii.

- Calea de administrare prin excelen]\ a preparatelor ho me-
opate este cea sublingual\. Medicamentele ho me opate se 
las\ s\ se topeasc\ în gur\, sub limb\. Pentru copiii mici, 
granulele sau monodoza se pot topi în pu]in\ ap\ mineral\ 
natural\, pe care o vor bea, ulterior, cu înghi]i  turi mici.
- Consumul de ment\ [i de camfor trebuie s\ fie evitat 
în timpul tratamentului homeopat. În special va fi evitat\ 
utilizarea pastei de din]i pe baz\ de ment\.
- Preparatele homeopate se iau la distan]e mari de mese, 
de cel pu]in o or\ dup\ mese [i de o jum\tate de or\ îna-
in te de acestea. Experien]a a eviden]iat c\ 3-5 granule re-
pre zint\ doza cea mai potrivit\ pentru granule, indiferent de 
vârst\.
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- Pentru sugar, granulele se topesc într-o lingur\ de ap\ 
mineral\ natural\, iar monodozele în jum\tate de pahar 
de ap\. Când un medicament trebuie luat în cursul zilei, 
este util s\ se topeasc\ 20 de granule în 100 ml de ap\ 
mineral\ natural\ [i s\ se bea câteva înghi]ituri de ap\ din 
or\ în or\ sau la dou\ ore o dat\, conform indica]iilor.
- Preparatele homeopate se p\streaz\ într-un loc curat [i 
uscat, la ad\post de eventuale temperaturi excesive. Este 
necesar ca termenul de valabilitate de pe etichet\ s\ fie 
respectat.

LUAREA DE MEDICAMENTE HOMEOPATE POATE FI 
D|UN|TOARE?
Medicamentele homeopate nu sunt toxice. Din acest motiv, 
chiar dac\ un copil înghite întreg con]inutul unui tub de granule, 
nu trebuie s\ intra]i în panic\. Aceasta nu este o dovad\ a 
ineficien]ei preparatelor homeopate, a[a cum sus]in unii. Din 
moment ce medicamentul homeopat ac]ioneaz\ ca un stimul 
specific al organismului, adaptat fiec\rui individ [i patologiei 
acestuia, el ac]ioneaz\ exclusiv asupra respectivei persoane 
[i a afec]iunii sale. Din acest motiv, luarea unui preparat 
homeopatic neindicat nu induce niciun efect terapeutic sau 
toxic.

CE ESTE FITOTERAPIA {I CUM SE IAU 
PREPARATELE FITOTERAPEUTICE?
Fitoterapia este cea mai veche expresie a medicinei umane 
[i se bazeaz\ pe administrarea plantelor medicinale cu scop 
preventiv sau terapeutic.
Plantele î[i manifest\ ac]iunea datorit\ „fitocomplexului”, 
constituit dintr-un ansamblu armonios de principii active, capabil 
s\ ac]ioneze în mod global asupra reac]iilor organismului.
În general, luarea corect\ a fitoterapicelor nu prezint\ riscuri 
de intoxicare.




