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 Ηαηξηθό θαη 

Οδνληηαηξηθό 

ηζηνξηθό (Πόηε? 

Πνπ? πσο?) 

 Κιηληθή εμέηαζε 

 Έιεγρνο 

δσηηθόηεηαο 

 Καηάιιεινο 

αθηηλνγξαθηθόο 

έιεγρνο 

Calendula 

Υξεζηκνπνηείηε ην βάκκα ηεο πνπ  

πξνέξρεηαη από ην θπηό Calendula 

officinalis. Δίλαη θάξκαθν πξώησλ βνεζεηώλ 

θαζώο έρεη επνπισηηθή, αληηθιεγκνλώδε, 

αληηκηθξνβηαθή θαη αληηκπθεηηαζηθή δξάζε. 
Σημεία: έληνλνο πόλνο θαη αδπλακία, πνιύ 

εληνλόηεξν ηνπ αλακελόκελνπ ζύκθσλα κε 
ην ηξαύκα. Φιεγκνλή ή έιθνο. 

Ιδιόηηηερ: Πξνσζεί γεληθά ηελ επνύισζε.                                    

Χπήζη: ζε αλνηθηά ηξαύκαηα, πιεγέο, 
εγθαύκαηα, θαηάγκαηα.  
ηνκαηνπιύζεηο.  Αηκόζηαζε:Μεηά από 

νδνληηαηξηθέο εξγαζίεο , όηαλ δελ ππάξρεη 

επνύισζε θαη ζπλερίδεηαη ε αηκνξξαγία. 

Δπίζεο ζε ηξαύκαηα κπώλ θαη ηελόλησλ.  

 



       ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΟ ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΟ ΣΡΑΤΜΑΣΗΜΟΤ ΝΔΟΓΗΛΟΤ     
   ΣΟΜΔΑ- Θεζζαινλίθε 4/2006 

  

Αγόξη, 3εησλ. Μεηα από πηώζε ηξαπκαηίζηεθε ζηε πεξηνρή ηνπ θεληξηθνύ λενγηινύ 
ηνκέα. 

Δκθάληζε ειεγρόκελε αηκνξξαγία ζηνπο βιελλνγόλνπο ησλ ρεηιηώλ θαη ησλ νύισλ 

ηελ πεξηνρή ηνπ ηξαύκαηνο, παξνπζίαζε ένηονο οίδημα. 

ηελ εμέηαζε ν δεμηόο λενγηιόο ηνκέαο  (51) δελ θαηλόηαλ θαζόινπ.       
αθηηλνγξαθηθόο έιεγρνο έδεημε όηη ν λενγηιόο ηνκέαο                                           
εηζήιζε εληόο ηνπ νζηνύ.   

Θεραπευτικά: Γόζεθε  Arnica 1M 

ε 2κεξεο ην ηξαύκα είρε θαιή όςε θαη θάηη δηαθξηλόηαλ  εληόο ηνπ                                    
ηξαπκαηηζκέλνπ οπιηθνύ ηζηνύ. 

Γελ έγηλε θάπνηα άιιε παξέκβαζε ζηε πεξηνρε.   

 

-Παπακολούθηζη: ε 15 κέξεο ν λενγηιόο ηνκέαο θαηλόηαλ επθξηλέζηεξα εληόο ηεο 
ζηνκαηηθήο θνηιόηεηαο θαη ζε δηάζηεκα 2μηνυν επανήλθε ζηη θέζη ηος, 

Υσξείο νπδέπνηε λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα κέρξη ηε θπζηνινγηθή ηνπ απόπησζε.  

 



  Η οπεινή , σόπηο ποώδερ κ πολςεηέρ ηηρ οικ. Σύνθεηα, απανηάηε ζηο βόπειο ημιζθαίπιο  και ηην Ελλάδα.(θπάκη)   

Εικόνα :  Αθήζηε με ήζςσο, Φοβάηαι  ή αποθεύγει ηο άγγιγμα 

Αθόκα θαη ζε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο δηώρλεη ηνλ ηαηξό.+++   είκαη θαιά                                                                                         
Αίζζεκα κσισπηζκνύ++ , άιγνπο, δπζθηλεζία  Δπεξέζηζηνο, αλ πνλά δελ επηζπκεί παξέα. 

 Ύπνορ : Tα ληώζεη όια ζθιεξά+   Γελ βνιεύεηαη ζην θξεβάηη –ζηξηθνγπξλά.++ 

Εεζηό θεθάιη – θξύν θάησ κέξνο ζώκαηνο &άθξα εηδηθά ζην ππξεηό.  

Σνπ κπξίδεη ραιαζκέλν απγό++  θαη γεύζε ζην ζηόκα.  Βήρα κεηά από θιάκα ζε παηδηά+ 

Ενδείξειρ: Σξαπκαηηζκόο// κσισπηζκόο// αηκνξξαγία      
Δπάζη: ππολαμβάνει ηην διαπύηζη,  ηην ζηπηική καηάζηαζη και πποάγει ηην αποππόθηζη θλεγμονυδών ςγπών  

σειποςπγικέρ ππάξειρ,  ανάλογα ηηρ έκηαζηρ και ηηρ βαπύηηηαρ κάκυζηρ ηος οζηού θα κςμανθεί η δςναμοποίηζη 
(30-200 μέζερ ηιμέρ). 

Σε άηομα πος επί μακπύ σπονικό διάζηημα ςθίζηανηαι επίδπαζη μησανικών κακώζευν & πίεζηρ ,ιδίυρ αν είναι ηηρ 
ίδιαρ θύζηρ επαναλαμβανόμενερ.   Κακώζειρ με αμβλεία όπγανα ,ζε επιλεγμένα καηάγμαηα με άθθονη 
διαπύηζη. Πποδιάθζη ζε ηπαςμαηιζμούρ  

Διάζειζη θαη κσισπηζκνύο πνπ ζπλνδεύνληαη από θαηαπιεμία  ή θαθώζεηο.   ηεζάγρε.  Θιάζε ή ξήμε καιαθώλ κνξίσλ. 

Απιζηεπόπλεςπη παξάιπζε θαη αιαιία κεηά από ηξαύκα.  

 Ππόλητη: αιμοζηαηική δπάζη   ζαπκάζηα κεηεγρεηξεηηθή εηθόλα και  ζε οθθαλμολογικά περιζηαηικά.  

Ανηενδείξειρ:  ζε λύζη ηηρ ζςνέσειαρ ηος δέπμαηορ, όπσο ηα έιθε πνδηώλ. Σν αξρηθό δηάιπκα-απόζηαγκα είλαη 
ακαηάλληλο gια ζηομαηική σπήζη ακόμα και ζε απαίυζη.   

Σςμπληπυμαηικά: μεηά από ηπαςμαηιζμό: R-tox, Apis, Calc-c, Hyper, Ipap, Led, Nat-S, Psor ,sulp 
 



Σν Hypericum πξνέξρεηαη  από ην γλσζηό καο Βάιζακν βαιζακόρνξην ή ζπαζόρνξην 

Ενδείξειρ:   ε πεξηπηώζεηο ηξαπκαηηζκνύ λεύξσλ ή απνιήμεσλ λεύξσλ (δηόηη πξνάγεη 

ηελ επνύισζε ηνπ λεπξηθνύ ηζηνύ)( εηδηθόηεξα ησλ αηζζεηηθώλ λεύξσλ  ζηα  θηλεηηθά  

ην causticum  είλαη επηινγή ) 

Υπεπεςαιζθηζία  νδνληηθνύ πνιθνύ, ηξαπκαηηζκόο άθξσλ θαη πεξηνρώλ κε πινύζηα 

λεύξσζε / Νεπξαιγία ηξηδύκνπ 

   ΠΥ 

                                             hypericum/ H2O2
 

                                                 

                                                ηνπηθή εθαξκνγή 

Εικόνα:                                            

ν πόλνο αληαλαθιά πξνο ηα άλσ. 

Υεηξόηεξα κε ηελ επαθή θαη ηελ παξακηθξή θίλεζε 

 





 Πώξσζε κε: 

 Δλαζβεζηησκελν νζηό 

 Δλαπόζεζε ζπλδεηηθνύ 

ηζηνύ 

 πλδπαζκόο ελαπόζεζεο 

ζπλδεηηθνύ θαη νζηνύ 

 

 

 Arnica 

 Symphytum 

 Πξνάγεη ηελ δεκηνπξγία 

νζηίηε ηζηνύ ζε 

θαηάγκαηα 



 Σν Symphytum παξάγεηαη από ην θπηό                           
ζύκθπηνλ ην ηαηξηθόλ. Χο νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε ηξαύκαηα νζηώλ θαη νθζαικώλ.  

Ενδείξειρ: 

 ε θαηάγκαηα, βεληιώνει ηην πώπυζη ησλ 
θαηαγκάησλ. Πόλνο ζηα νζηά ή πεξηόζηεν κεηά από 
θαθώζεηο. Σξαύκαηα ηνπ βνιβνύ. 

 (30ch/20 days) 

Ανηενδείξειρ:  πξηλ ηελ αλάηαμε ηνπ θαηάγκαηνο 
Osteopetrosis  &  Osteogenesis imperfecta 



 Aconite γηα ην ζνθ 
 Cantharis  γηα εγθαύκαηα 
 Ledum ηξαύκα από νμύαηρκα αληηθείκελα & κε κηθξή 

αηκνξξαγία 
 Staphysagria  κεηά από ρεηξνπξγηθέο ηνκέο ή βαζύ θόςηκν  ηνπ 

δέξκαηνο, ν πνλνο εηλαη ζαλ καραίξη ζην θόθθαιν > ην βξαδπ. 
 Silicea  βνεζά ζηελ απνβνιή μέλνπ ζώκαηνο κηθξώλ δηαζηάζεσλ  

for helping to extrude small foreign bodies 

 Arnica  κσισπηζκό &αηκνξξαγία 

 Ruta ζε  μεξό θαηλίν, είλαη ε “Arnica” ηνπ πεξηόζηενπ  

 Hypericum & causticum γηα ηα λεπξα αηζζεηηθα/θηλεηηθα 

 Apis: πεξηθεξηθό νίδεκα, νίδεκα θαηά από ηα κάηηα, πόλνο 
θαπζηηθόο ζαλ ηζίκπεκα κέιηζζαο .. 
 



 Dog, Labrador, Cordy, 
arrives 07.05.12 to the 
clinic with a swollen 
tongue (approximately 3 
times of it’s normal size), 
owner suspects a bee bite. 
While we were arriving in 
clinic with a colleague, 
assistant was asked to 
give him Apis 30C. In 
appr. 7 minutes the 
tongue became 5 times 
bigger, and violet. 

                   SCARY?… 
    WHAT WOULD YOU DO? 

 

 While driving at the clinic, 
we divided the tasks with 
the colleague: he took care 
of getting Cortisone in the 
syringe just in case, and 
me—Apis 200C. Owner 
was kindly asked to wait 
in a waiting room  

 
   While dog was salivating 

and trying to get his 
tongue out of his mouth 
with the paws like a 
foreign body, I prayed… 
and gave Apis 200C. After 
first dose of homeopathy 
we started making the 
videos (attached). 



 After first dose in about 10 minutes the 
tongue started to diminish in size (appr. 
1/3) and dog started calming down. I 
repeated the dose of Apis 200C 

          In another 10 minutes the dog 
became sleepy, her breething became 
very calm and deep, tongue continued to 
become smaller. In another 10 minutes he 
could close his mouth and the tongue 
wasn’t visible outside anymore. Dog fall 
asleep just on the floor of the clinic and 
slept for 30 minutes. Then he received 
fluids s/c. At home it was advised not to 
eat or drink that evening and come on 
control next morning. When he stood up, 
he was salivating much less and could 
lick his muzzle. 

 Next morning…  The dog was 
fine!     WITH NO CORTISONE! 
 

 



   30ch 

   200ch +2h 



 ηνλ ηδην αζζελή 

 Γήμε κέιηζζαο ζηελ πληαθή πεξηνρή ηνπ ηξηρσηνύ 

ηεο θεθαιήο πξνθάιεζε εληνλν αιγνο ,ζπκό θαη  

μαθληθε αδπλακία ησλ αλσ θαη θαησ αθξσλ εληνο 

20 ιεπησλ από ην ζπκβάλ. 

 Γώζεθε Apis 200ch/1M  θαη Rescue Remedy, ε 

θηλεηηθόηεηα επαλήιζε se 30 ιεπηα πεξίπνπ. 



 Κνληό άλσ ρείινο  

 ύγθιεηζε 2εο ηαμεο 

 ηνκαηηθή αλαπλνή 

 Οξηδόληηα 

πξόηαμε>4mm 

 Φπρνγελείο παξάγνληεο 

& Τπεξθηλεηηθόηεηα 

          Ανηιμεηώπιζη 
πριν ηην 1 ώξα Έγκαιπη  Αληηκεηώπηζε    

   μεηά ηην 1 ώξα> Καζπζηεξεκέλε  >> 

 Οξζή δηάγλσζε & Θεραπεία 

Αθηλεηνπνίεζε όηαλ είλαη 

απαξαίηεηε (Οξζνδνληηθό ζύξκα 

0.2-0.3mm κε ή ρσξείο brackets 

από 2-3 εβδνκάδεο) 

 Παξαθνινύζεζε… 

Κανένα περιζηαηικό δεν ανηιμεηωπίζεηαι 

ηο ίδιο ακόμα και ζηον ίδιο αζθενή 

                Ενημέρωζη 

http://www.dentaltraumaguide.org. 

 

http://www.dentaltraumaguide.org/


2 εθαηνκπξηα TΒΗ / ρξόλν (ελα/ θαζε 15 δεπηεξνιεπηα).  
Κάζε 5 ιεπηα ελαο αλζξσπνο πεζαίλεη Από ΣΒΗ 

5,3 εθαηνκκύξηα ακεξηθαλώλ  δνπλ κε ρξνληα δπζιεηηνπξγία 
αποηέλεζμα συνεπεια TBI. τα   αυτοκινητιστικά  αποτελούν το 31.8% of 
TBI Θανάτων 

• οι άντρες εχουν υψηλότερα ποσοστά από τις γυναίκες να το 
πάθουν  

• 75%  των ΤΒΙ χαρακτηρίζονται ως μέσης βαρύτητας “mild.” 
• το ετήσιο κοινωνικό κόστος για ξεπερνά $76.5 Δισ 
• το αντίστοιχο κόστος για το εγκεφαλικό είναι στις ΗΠΑ $53.9 

δισ για το 2010. 

Αιηιερ: 
51% -Motor Vehicle Accidents ηξνραία 

21% - Falls- πηώζεηο 

12% - Assaults and Violence-ΒΗΑ 

10% - Sports  αζιεηηθεο Γξαζηεξηόηεηεο 

6% -Άιιεο. 
 



 Ενδείξειρ:  κεηαβνιή ζςμπεπιθοπάρ κεηά από ηξαπκαηηζκό κεθαλήρ ,σειπόηεπα με 
ηον ςγπό καιπό ,απογεςμαηινέρ κεθαλαλγίερ 

 2ο γπαμμήρ  θάπμακο, μεηά ηην Arnica 

 εικόνα:  

 νβαξά, θιεηζηά θαη ππεύζπλα άηνκα  

 ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ, (θπξίσο κε όπιν) , ΑΛΛΑ ΑΠΟΣΡΔΠΟΤΝ ΣΟΝ 
ΔΑΤΣΟ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΡΑΞΖ ΛΟΓΧ ΣΖ ΘΛΗΦΖ ΠΟΤ ΘΑ 
ΠΡΟΚΑΛΔΟΤΝ ΣΟΤ ΓΗΚΟΤ ΣΟΤ θαη ηηο ππνρξεώζεηο απέλαληη ζε απηνύο. 

 Γηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηώκαηα πνπ πξνέξρνληαη κεηά από ηξαπκαηηζκό 
θεθαιήο ή ζπνλδπιηθήο ζηήιεο.  

 Άηνκα πνπ έρνπλ θνπξαζηεί από ηε δσή, δύζζπκα, πξέπεη λα απνηξέπνπλ ηνλ εαπηό 
ηνπο από ηελ πξαγκάησζε ησλ απηνθηνληθώλ ηδεώλ. Γελ ζέινπλ λα ζπλαληνύλ άιινπο 
αλζξώπνπο, λα κηινύλ, είλαη επαίζζεηνη, θαρύπνπηνη θαη αλαπηύζζνπλ θαη άγξηα  
ζπλαηζζήκαηα θαθίαο θαη εθδηθεηηθόηεηαο. Υπάπσει έυρ και θόβορ γηα ηνπο 
αλζξώπνπο. Τπάξρεη εςαιζθηζία ζηοςρ θοπύβοςρ, δελ αληέρνπλ ηελ κνπζηθή πνπ 
ηνπο θέξλεη θαη δάθξπα. Ππυινή καηάθλιτη κε απόγλσζε ζεξαπείαο (despair of 
recovery). Tα ζπκπηώκαηα ρεηξνηεξεύνπλ πάληα ζε πγξό θαηξό.  

 Άζζκα κεηά από ζιίςε 4-5 ην πξσί //  Φσηνθνβία 

 

 



  

 Τπάξρεη ζαλ ελνριεηηθή  θεληξηθή ηδέα ε δπζθακςία θαη γη’ απηό πξέπεη λα         

     θηλείηαη  ζπλέρεηα ην ζώκα, ην ζπλαίζζεκα, ην κπαιό.  

      Δίλαη όπσο κηα θαγνύξα  ησλ αξζξώζεσλ    

 Υεηξόηεξα ζηελ αξρή ηεοθίλεζεο    

 Αίζζεκα εμάξζξσζεο, ζαλ  λα μύλεη έλα καραίξη ην νζηό 

 Πόλνο ρεηξνηεξεύεη ηα κεζαλπρηα, ζηξηθνγπξίδεη ζην θξεβάηη ,ην καμηιάξη ηνπ 
θαίλεηαη ζθιεξό, ην ηξηγσληθό  αθξν ηεο γιώζζαο είλαη θόθθηλν 

 Υεηξόηεξεύνπλ  κε ηελ πγξαζία, Καιύηεξα κε ηελ θίλεζε, θαη ηνλ δεζηό θαηξό 

 Πξνιεπηηθόο-ςπραλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά  

 Γπζθακςία εηδηθά ζην ζβέξθν κε ή ρσξείο ηξαπκαηηζκό 

 Ενδεικνύεηαι  

 κεηα από ππεξβνιηθή έθηαζε 

 Πόλν θαηαγκάησλ 

 Γπζιεηηνπξγίεο θξνηαθνγλαζηθήο 

 Αξζξεηηθά  

 Εξαίπεση, Υνξεγήηαη  ην Nat-S  αν εχει πποηγηθεί Τραύμα κεφαλής με την 
παπαπάνω εικόνα  

 
 
 
 



 Aconite 

 Stramonium,  

 and Arnica 

  Opium *,  

 Gelsemium,  

 and Phosphoric acid  

 Ignatia and Natrum-mur  (ζπλνδεπεηαη κε απώιεηα) 

 Calcarea carbonica, Arsenicum, and Cocculus  

 Nitric acid and Aurum metallicum  

 θιπ. 



 

 Κάζε ηξαπκαηηζκόο είλαη διαθοπεηικόρ από ηνλ πξνεγνύκελν. 

 Αθόκα θαη ζην ίδην άηνκν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία θαη ηνλ 

ρξόλν αληηκεηώπηζεο θαζνξίδεηαη ε ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. 

 Ζ πιήξεο εξέηαζη ,θαηάιιεια μέζα αξιολόγηζηρ θαη ε ηασύηηηα 

κε ηελ νπνία ζα γίλνπλ νη θαηάιιεινπ ρεηξηζκνί ζπγθιίλνπλ  ζηελ 

ζεξαπεία. 

 Οη Καηαιιεινη ηαηξηθνί ρεηξηζκνί είλαη απαξαίηεηνη θαη 

αμηνινγνύληαη θαηά πεξίπησζε ζε ζρεζε  κε ηελ πνξεία ηεο 

επνπιώηηθεο δηαδηθαζίαο πνπ επηηαλρύλεηαη ραξε ζην θαηάιιειν 

νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν - simillinum 
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