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Vem hittar en lösning på det? Finns det med tanke på att inga alternativ till detta ständigt 
växande huvudvärkscenario? På kan du hitta ett videoklipp med rubriken:. Många 
imponerande hälsokatastrofer på 1900-talet - den mest fantastiska hälsokatastrofen från 
1900-talet. Av ett par påståenden: Utför du har förtroende för standardmedicin? Hur lång tid 
kan du slutföra dina ögon till verkligheten? slarvig handstil 7000 dödsfall skapas årligen. 
 
Undvikbara receptfel skadar 1,5 tusen patienter årligen. 7,5 tusen onödiga 
medicinska/kirurgiska behandlingar per år. minst 106 000 dödsfall på grund av drognegativa 
effekter varje år. WWW bara 6 % av alla negativa effekter upptäcks faktiskt korrekt.  
 

• De flesta biverkningar anses faktiskt felaktigt vara helt nya hälsotillstånd och därmed 
felaktigt hanterade. dödskostnaden från 45-64 när droger som äts tillräckligt 
förbättrades på 5 år 90%. i modern medicinering är det inte längre hälsa och 
välbefinnande - ännu att tjäna pengar. 

• Relationer mellan oro och immunförsvar verkar därför oviktiga som 
dietmisslyckande, alkohol, för många kalorier, för lite rörelse eller till och med giftiga 
ämnen. 

• De bör hålla sig borta från solskenet - trots att mycket mer än 50 000 individer varje 
år dör av cancer förutsatt att de får tillräckligt med sol. 

• mer än hälften av USA:s befolkning får onödiga kliniska förfaranden - om 50 000 
individer dagligen. 

• 84 % av befolkningen känner igen en person som lider av medicinsk felaktighet. 

• sjukvårdens misstag och dödsfall relaterar till 6 stora flygolyckor dagligen - med den 
enda skillnaden är att journalistiken inte har täckt det. 

 
Om postarbetsplatsen förlorar varje timme 16000 paketerbjudanden och/eller tecken, är 
felkostnaden i intensiva behandlingsenheter faktiskt likvärdig med hur. USA: s 
sjukvårdssystem är faktiskt fantastiskt nummer 1 i USA dödsfallen av standardmedicinering 
nådde 8 miljoner - på bara ett decennium. Det är mer än de amerikanska stridsdöden i alla 
amerikanska krig.Amerika måste ha världens bästa sjukvårdsenhet - för att förebygga 
hälsotillstånd såväl som för att minska och återhämta skador. 
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Godis som kommer från pops är Nr. 1 källa från fett i USA - har diabetes mellitus eller till och 
med en föregångare från en av 3 amerikaner, 2 av 3 amerikaner är faktiskt överviktiga. 
giftiga mediciner kommer definitivt inte att stärka en välbefinnande oroande på grund av 
kosten. Är du redo att ha plikten för din hälsa? Eller ens utföra du längtar efter 
läkemedelsföretag att täcka vad som helst. 
 

Sjukdomskant - effekter orsakade av mediciner 
 
Mediciner är faktiskt förvisso otroligt vettiga. Tidsåtgången för deras vinster uppgår till 
absolut ingen. Extra lösningar behövs faktiskt nästan aldrig någonsin. Läkaren känner ofta 
snabbt igen exakt vilket piller han måste ordinera vilka problem. Detta ger en känsla av 
trygghet och trygghet. Ovanligt men inte bara en viss desillusion följer behandlingen. Du 
upplever verkligen inte botade eller ens effektivt och inte heller lika säker i handflatorna på 
läkare. Måttligt obehag utvecklas kring allvarliga hälsoproblem, kallade ytterligare allierade 
"biverkningar".  
 

Läkemedel mot biverkningar? 
 
Många patienter förlitar sig på valet av den med någon tur rätt drog på sina kuratorer. Du 
tror seriöst att han har vad som helst under kontroll. Men vilken terapeut klargör den privata 
konstitutionen från den specifika klienten innan han ordinerar den vanliga drogen? 
Hennes rådgivare har definitivt inte den tid att utföra därför. Samt exakt vad gör han när 
biverkningar inträffar? I det här fallet finns det två alternativ: antingen fortsätter medicinen 
att vara densamma och det finns också tillsatta mediciner (med helt nya biverkningar) 
jämfört med de åldrade biverkningarna. 
 
Men att modifiera medicinen och som ersätter initialt ordinerat läkemedel tillsammans med 
en alternativ medicin - i chansen att den oroliga patienten inte är lika benägen när det 
kommer till de av den första som föreslås för sina egna negativa effekter. 
 

Bortskämt för val: obehag eller negativa effekter? 
 
Var och en av detta verkar ganska hälsosamt? Bullerläkning? Knappast. Kritiska patienter 
luras faktiskt av med argumentet, följaktligen kommer skadliga medicinaktiviteter (därför 
benämnda "Biverkningar" i cirklar) att inträffa bara i väldigt få scenarier. På en gång används 
mottot "Ingen effektivitet utan negativa effekter" i medicinen. 
 

• Som ett resultat kan dessutom en läkare som förstår mycket väl angående risken för 
vissa negativa resultat - göra absolut ingenting på grund av sina minimala 
behandlingsalternativ - för att placera klienterna före valet: lidande eller lindring. 

• Den andra finns helt enkelt tillsammans med biverkningar eller minst med en specifik 
risk för biverkningar. Så vem väljer - om lidandet besitter uppnått en viss kvantitet 
mot lättnaden? Läkemedelsinteraktioner. 

• Som måste ta även många läkemedel på en gång, risker för inflytandesfären för den 
så kallade kommunikationen dessutom. Interaktioner är effekter som uppstår när de 
energirika elementen från olika droger inte kommer överens, t.ex. om de kollektivt 
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stärker varandra, tar tag i eller kanske helt nya deras nya blandning - helt oförutsedd 
och vanligtvis mycket blyskadlig - effekter. 

 

Mer mogna människor är faktiskt särskilt i fara 
 
Endast mer mogna människor upplever vanligtvis många ihållande hälsotillstånd, inklusive 
diabetes mellitus, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar, osteoporos eller dessutom kommer 
från följderna av en stroke. Därför kräver de i många fall för närvarande en 
läkemedelsorganisatör, eftersom medicinvolymer vanligtvis tvåsiffriga överflöd som ingen 
ytterligare av själ lätt kan tänka på, vilka tillägg hur många vid vilken tidpunkt som måste tas. 
 
Förutom det faktum att äldre personer över 65 år i alla fall som extra lyhörda ansåg mycket 
yngre klienter för negativa effekter, fann experter också att "terapin som dessa individer är 
helt baserade på, vanligtvis på deras behov över går." 
 

 
 
Läkare kasta spår enkelt. Det fortsätter i beskrivningen av uppgiften som finansieras på 
grund av det tyska förbundsministeriet från utbildning såväl som forskning (BMBF) 
"PRISCUS" (ett projekt till kursen "Hälsa i ålderdom"): "ingen förstår precis hur en riktig 
terapi är at" Multimorbiditet (synkroniserad händelse från många tillstånd - detaljer d. 
redaktionell) kommer att visas. 
 
Utredningen om multisjuklighet är faktiskt fortfarande i sin omogenhet. Flera frågor är 
fortfarande olösta: vad måste man ta hänsyn till i förfarandet för mer mogna individer? Hur 
ska mediciner egentligen matchas, om det faktiskt finns många kroniska tillstånd? Det 
betyder på ett enkelt främmande språk: knappt en läkare har en guide, vilka läkemedel han 
skulle kunna föreslå ordentligt tillsammans med varandra hos en patient med 
multisjuklighet. 
 

Röd medicinlista för läkare 
 
Läkare verkar verkligen inte bara i förhållande till medicinblandningarna överväldigade, utan 
likaså. mycket mer normalt med lämplig medicin alternativ (som inbjuder tur särskilt äldre 
patienter uthärda), Prof producerades under uppgiften administration från.  
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DOKTOR med. Petra A. Thürmann, Institutionen för klinisk farmakologi, 
Utbildningsinstitution Witten/Herdecke, PRISCUS-listan (publicerad i februari 2011). 
 

• Där listas det "potentiellt otillräckliga läkemedlet för äldre", såsom totalt 83 
mediciner som vanligtvis ordineras mer mogna individer, men - efter detaljerad 
analys genom en mängd olika experter - bör om möjligt absolut inte rekommenderas. 

• Säkrare alternativa medicine 

• En bättre stå ut med alternativ medicin planer i denna lista också samtidigt läkare. 
Om läkaren - oavsett anledning - på policyn från den "potentiellt oacceptabla" 
medicineringen, efter att korrekt information som patienten, som för närvarande tar 
upp ett läkemedel till mei-dendes faktiskt brådskande, verkar i en tydlig rad måste 
vara reglerad för att säkerställa att de förväntade "negativa medicinhändelserna" kan 
hittas så tidigt som möjligt. 


