Sådan forebygger du HPV med homøopati
Skal mine døtre have HPV-vaccine eller ej? Det er det spørgsmål, der melder sig hos mange efter den
seneste tids omtale i medierne.
Men vidste du, at du med homøpati kan forebygge HPV – HumanPapillomaVirus? Denne artikel beskriver
kort HPV-vaccinationen og det homøopatiske alternativ.
”400.000 piger i fare: HPV-Vaccinen kan give alvorlige bivirkninger”. Sådan kunne vi læse i BT søndag d. 28.
juli 2013.
Tirsdag d. 30. juli 2013 skrev Ekstra Bladet så: ”Tinna kæmpede til det sidste – Havde ikke fået kræftvaccine
som redder to ud af tre”
Og det naturlige spørgsmål melder sig naturligvis hos mange: ”Skal jeg lade mine døtre vaccinere mod HPV
eller ej?”
Papillomavirus (HPV) kan forårsage kønsvorter og abnorm cellevækst. Forskning viser også, at HPV hos
nogen forårsager livmoderhalskræft. Danske Lægers Vaccinationsservice oplyser, at HPV-vaccinen
forebygger infektion med de to typer HPV, som forårsager 70 % af alle tilfælde af livmoderhalskræft.
Samtidig skulle vaccinen forebygge infektion med de to typer HPV-virus, der forårsager 90 % af alle tilfælde
af kønsvorter.
Forskerne ved endnu ikke, hvor længe vaccinen holder, og om det eventuelt er nødvendigt at gentage
vaccinationen senere. Og eftersom vaccination ikke er 100 % effektiv, er det heller ikke en erstatning for
rutinemæssig screening for livmoderhalskræft.
Det homøopatiske alternativ til vaccination
De velafprøvede homøopatiske lægemidler Thuja/Sulfur og Mercurius bijod. comp. kan forebygge
HumanPapillomaVirus (HPV). Foreningen Alma anbefaler alle unge, seksuelt aktive kvinder, der gerne vil
beskytte sig mod HPV-virus, at tage en kur med disse midler 1- 2 gange om året.
Thuja/Sulfur er et homøopatisk lægemiddel til alle former for vorter, polypper og condylomer. Inklusive
vortevirus på livmoderhalsen. Midlet virker også ved celleforandringer i livmoderhalsen.
Mercurius bijod. comp. er et homøopatisk lægemiddel til kroniske betændelser i urogenitialsystemet. Og
tager man det forebyggende, er det et meget godt middel til at beskytte det kvindelige underliv.
Dosering:
10 dråber 3 gange dagligt af begge midler i en måneds tid (til flaskerne er tomme).
Tages forebyggende som kur 1 - 2 gange om året.
I forbindelse med behandling tages midlerne i op til 3 måneder.
Husk også, at risikoen for at blive smittet med HPV-virus er større ved ubeskyttet sex.
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