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Vaka Analizi ve Değerlendirme

Vaka 1 – Alerjik Rinit



Alerjik Rinit Vakası
• 51 yaşında olan ve bir kimya fabrikasında

mühendis olarak çalışan okul arkadaşım Bay B.C. 
bir gece beni aradı ve şunları söyledi

• «Yardımına ihtiyacım var Samir. Bana yardımcı
olabilir misin? Daha önce alerjiyle uğraştın mı?»

• «Evet» dedim «yıllardır pratik yapıyorum ve evet 
birçok alerjisi olan hastayı tedavi ettim.» dedim.

• «Tamam» dedi «son 1 yıldan beri burnum akıyor
ve hapşırıyorum. Şimdi vaktin var mı? Çünkü beni
acele içindeyken görmeni istemiyorum. Meşgul bir
doktor olduğunu biliyorum.»

• «Uygunum. Şikayetini biraz daha anlat.»



• «Tamam, size her şeyi ayrıntılı olarak anlatacağım. Sabah kalktığımda
en az 10-15 hapşırma oluyor ve bütün gün kendimi çok yorgun, 
uyuşuk hissediyorum ve ilaçlara rağmen burnum akmaya devam
ediyor. Akıntı sulu ve burnumu yakıyor ve kızartıyor, yumuşak bir
bezle silmem gerekiyor yoksa gerçekten acıyor. Bu hastalıktan
gerçekten bıktım. Sadece bundan kurtulmama yardım et. Bu hastalık
çalışmama izin vermiyor. Sence neye bağlı?» (birçok doktoru ziyaret
etmesine ve internetten çokça araştırmasına rağmen hala bana
soruyor)

• «Yan etkileri olduğundan dolayı allopatik ilaçlardan kaçınmaya
çalışıyorum. Bu yüzden evde sıcak inhalasyon ve ev ilaçları gibi şeyler
deniyorum. Anti-alerjik tabletleri yalnızca şikayetim çok fazla
olduğunda alıyorum, yoksa onlardan uzak duruyorum. Dr'lara
güvenmiyorum. Sen benim okul arkadaşımsın ve aynı zamanda bir
doktorsun, bu yüzden sana bunları söylüyorum. Doğru kişiyle
konuştuğumu düşünüyorum ve beni iyileştireceğine eminim. Bana
söylediklerinize aunen uyacağım, ilaçları, diyeti, söylediklerinizi...»
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• «En son doktora gittiğimde beni,
sinüslerimin CT taramasını yapmamı
söyleyen büyük bir fatura önüme koyan
(5000 Rs) KBB cerrahına yönlendirdi. Ona 
sadece bana biraz ilaç ver ve iyileştir
dedim. Sonuçta bu insanlar bazı testler
isteyip size bazı teşhisler koyuyorlar ve
nihayetinde paranı boş yere harcadıkları 
için herhangi bir test yapmak istemedim. 
Kahrolası hırsızlar!»
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• «Gerçekten para için size saldırmayı bekleyen kurtlar gibiler. 
Eminim patologlar ve diğer doktorlar arasında bir bağ var. Bana
bazı ilaçlar verdi ve daha iyi hissetmek yerine sorunum daha
da kötüleşti. Allahın belası Doktor! Ona doktora derecesini
kimin verdiğini merak ediyorum. Beni iyileştirmek yerine, beni
daha da kötüleştirdi. O aptalı öldüresim geliyor. O zamandan
beri doktorlara gitmeyi bıraktım ve bu hastalığa ev ilaçlarımla
devam ediyorum. Bu ilaçlardan sonra koku ve tat kaybım bile 
oldu.»

• Bana dikkatle bir dosyada sakladığı tüm reçeteleri ve raporları
gösterdi. Dosyaya hızlıca baktığımda «lütfen onları dikkatlice
incele Samir!» dedi. «Evet» dedim «anladım». Tekrar doğruladı
«şimdi her şeyi bildiğinden emin misin? Senden hiçbir şey
saklamak istemiyorum.» Ve yine bütün hikayeyi ayrıntılı olarak
tekrar anlatmaya başladı.
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• «Bana yardım edebileceğinden emin misin, Samir? 
Daha önce benim gibi bir hastan oldu mu?»

• Bana birçok soru sordu ve gruptaki diğer
arkadaşlarımdan da benim hakkımda bilgi almış.
Ortak arkadaşlarımızdan biri beni aradı ve bana bu
adamın onu aradığını ve benim doktor olarak nasıl 
biri olduğumu, ne kadar ücret aldığımı sorduğunu
söyledi. Arkadaşımın benden aldığı tedaviden
sonra nasıl hissettiğini sormuş. Garip saatlerde onu
arayıp bir homeopat olarak ne kadar iyi olduğumu
sorarak gerçekten ona işkence etmiş.
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• «Başka bir problem var mı?» diye sordum
• «Ayrıca uzun yıllardır çok fazla gaz problemim var. Et ve

tavuk gibi vejetaryen olmayan yiyecekleri
sindiremiyorum. Bir keresinde 3 yıl önce tanınmış bir
restoranda tavuklu pilav yedim ve bundan sonra
şiddetli gıda zehirlenmem oldu. Oradaki bir doktora
gittim ve tedavisinden sonra sorunum arttı ve bir
hastaneye yatırılmam gerekti. O zamandan beri
vejetaryen olmayan yiyecekleri sindiremiyorum ve bu
yüzden bu tarz şeyler yemiyorum. İştahım çok kötü. Aç
hissetmiyorum. Sırf yemiş olmak için yiyorum. Ayrıca
kabızlığım var. Dışkım sert. Uyku problemim var. 
Hemen uyuyamıyorum, sadece yatağa girdikten 2 saat
sonra uyuyabiliyorum.»
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• «Yani ne kadar aksesuarımız varsa sattık, diğer
arkadaşlarımızdan da borç aldık ve hallettik. 
Şimdi her ay onlara sabit taksit ödüyorum. 
Geçen yıl, 5 aylığına yönetimimiz
maaşlarımızı% 25 ila% 30 oranında
düşürmeye karar verdi, bu yine bir sorun
haline geldi, ama yine de başardık. Tanrı'nın
izniyle, karım ve çocuklarım bunu mümkün
kılmak için bana destek verdiler.» son olarak
«Samir, beni iyi yapabileceğinden eminim. 
Sonuçta homeopatide MD yaptın, zaten web 
sitene de baktım…» dedi
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• Gülümsedim ve ona «Yarın kliniğime gel ve ilacı al»
dedim.

• Ertesi gün geldi ve sırası gelip içeri girene kadar sabırlı 
bir şekilde dışarıda bekledi. Bana sorduğu ilk soru
«Durumumu anladığından emin misin Samir? Acele
etme! Hatta doktor arkadaşlarına danışabilirsin.» Ne 
bir merhaba ne de selam verdi, neredeyse otuz yıl
sonra birbirimizi görmüştük. «Evet» dedim «seni
tamamen anladım». Ona bir paket ilaç verdim ve nasıl
kullanacağını sormadan hemen aldı. Ona, hemen 
cebine attığı plasebo haplar verdim, ücretini ödedi ve 
gitti. 5 dakika içinde geri döndü ve bana «Samir, üç
defa dört hap mı yoksa dört defa üç hap mı dedin?»
diye sordu ...
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Analiz ve Değerlendirme
• Alınan rubrikler

Suspicious / Şüpheci

Del, injury, is being injured / Del, yaralanıyor

Del, injury, is being injured by surroundings / 
Del, etrafındakiler tarafından yaralanıyor

Del, wrong suffered / Del, boş yere acı çekmiş

Del, pursued he was / Del, takip edildiği

Del, persecuted he is / Del, zulüm görmüş

Fear of being betrayed / İhanete uğrama korkusu

Careful / Dikkatli

Cautious / Temkinli



(Alınan rubrikler devam)

Abusive / Kötüleyici

Kill, desire to / Öldürme, arzusu

Naked, wants to be / Çıplak, olmak ister

Curious / Meraklı

Inquisitive / Sorgulayıcı

Inciting / Teşvik edici

Business, talks of / İşten konuşur 

Del, sold being / Del, satılıyor olma – benden 
faydalanıyor, insanlar beni kullanıyor

Greedy, grasping greedily with both hands anything 
offered to them / Açgözlü, onlara sunulan herşeyi iki 
eliyle açgözlü şekilde kapıyor - tavsiye, ilaçlar
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Analiz ve Değerlendirme

• 1 Nisan 2021 – İlk reçeteleme
 Hyos 200/3 doz ve 2 hafta boyunca plasebo

• 15 Nisan 2021 – İlk takip
 Soğuk algınlığı ve nezle > 90%

 Burun tıkanıklığı daha iyi

 Gaz sorunu yok

 Dışkısı daha iyi

 Uykusu daha iyi

 Enerjisi çok daha iyi

 2 hafta boyunca plasebo



Analiz ve Değerlendirme

• 29 Nisan 2021 – İkinci takip
 Hapşırma epizodları daha iyi – haftada bir iki defa
 Uyku daha iyi
 Dışkısı daha iyi
 Hareketlilik daha iyi
 Hyos 200 / 3 doz tekrar, 7 gün sonra telefon görüşmesi

• 5 Mayıs 2021 – Üçüncü takip
 Hapşırma yok
 Burun akıntısı daha iyi
 Burun tıkanıklığı yok
 Diğer tüm semptomlar daha iyi
 Plasebo 1 ay



If you have any queries please don’t hesitate 
to contact us on

Dr Samir Chaukkar (drsamirchaukkar@gmail.com)

+91-9892166616
+91-8767702498
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