K HOMEOPATU TUDI SLOVENSKI PASJI PACIENTI
V februarju 2005 se je zgodil prvi organiziran homeopatski pregled slovenskih kužkov in
svetovanje za njihove skrbnike, ki so poiskali pomoč pri izkušenem homeopatu dr. Enverju
Beriši, ki ima svojo ordinacijo v Rijeki na Hrvaškem.
Dr.Beriša se s humano homeopatijo ukvarja od leta 1991, sicer pa je leta 1999 diplomiral na
reški medicinski fakulteti. Ima velike zasluge, da se je homeopatija kot dopolnilna metoda
zdravljenja hitro širila na Hrvaškem, saj je poleg dela v lastni ordinaciji pobudnik niza
seminarjev, predava v homeopatskih šolah, piše knjige. Svojim pacientom pomaga tudi s
kiropraktiko in tui-na masažo. Leta 1997 je zaključil šolanje klasične francoske homeopatije
na Bledu, leta 2001 pa tudi triletno šolanje Klinične homeopatije v Franciji in postal
sodelavec svojega mentorja dr.Edvina Derviševića, ki ga kot predavatelja – homeopata pozna
veliko slovenskih skrbnikov psov. Prav to sodelovanje je pripeljalo do ideje, da dr. Beriša, na
katerega se obrača tudi veliko skrbnikov živali, predvsem psov in mačk, svoje izkušnje,
znanje in nasvete podeli tudi v dobro slovenskih pasjih bolnikov. Kar enajst se jih je zbralo
pred vrati dr.Beriše, ki je že v prvem stiku s pasjimi pacienti pokazal poznavanje pasje
psihologijo. Z vsakim od njih je vzpostavil pristen stik, hitro za tem, ko je vsakega od njih
temeljito otipal in izvedel nekaj masažnih prijemov, so se radovedni in razposajeni kužki
umirili in posvetovanje se je lahko začelo.
Večina skrbnikov je s seboj prinesla veterinarsko medicinsko dokumentacijo, tudi rentgenske
slike in izvide, pa tudi zaupanje v komplementarno, t.j. dopolnilno homeopatsko zdravljenje,
ki je v razvitem svetu zahodne Evrope in Amerike tako zelo uveljavljeno. Klasična medicina
je namreč odlična za reševanje akutnih stanj in diagnosticiranje, 200 let star način zdravljenja
s homeopatskimi pripravki pa ima možnost reševati tudi trdovratne kronične težave in stanja,
kjer klasična (veterinarska) medicina omaga. Poznano je, da so mnogi psi podvrženi
alergijam, obolenjem gibal, kroničnim infekcijam, ipd., skrbniki pa obsojeni na dolgotrajno
zdravljenje z zdravili, ki poleg visokih stroškov prinašajo tudi škodljive stranske učinke.
Klasična medicina je žal velikokrat usmerjena le v odpravljanje simptomov bolezni, simptom
pa je značilen odziv telesa na negativen dražljaj. Najbolj značilen primer je artritis (vnetje
sklepa), ko bolečina sporoča telesu, naj počiva. Klasična zdravila lahko odpravijo bolečino,
pes se lahko giblje in stanje se lahko še poslabša. Prav pri pasjih pacientih je odpravljanje
bolečine lahko dvorezno. Zato je pri naravnih metodah zdravljenja pomembno vedeti, da z
njimi spremenimo tok bolezni, odpravljamo vzrok in vzpodbudimo telo, da simptoma kot
varovalke ne potrebuje več.
Psi različnih pasem in križanci so tokrat tožili za trdovratnimi infekti sečil, občasnim gnojnim
izpuščajem na koži, epilepsijo, kolčno displazijo, boreliozo, bolečinami v hrbtenici,
ponavljajočim se vnetjem oči, šepanjem, vedenjskimi problemi,... Vsak pregled je trajal med
30 in 45 minut, ko je homeopata zanimalo čim več podatkov o psu kot celovitemu bitju: vse o
do sedaj prebolelih boleznih, prehranjevanju, načinu življenja, tudi tistemu v leglu pred
oddajo mladiča, vedenjskih navadah, odnosu do okolice. Prav gotovo so v veliki prednosti
tisti skrbniki (in s tem tudi njihovi kužki), ki znajo opazovati svojega psa. Ameriški naravni
terapevt Martin Zucker namreč trdi, da je zelo pomembno znanje pasjih skrbnikov. Bolj kot
poznamo dobro počutje svojega psa, lažje razumemo bolezen in hitreje prepoznavamo
bolezenske spremembe. Le tako smo lahko terapevtu, tako veterinarju kot homeopatu,
predvsem pa svojemu psu v pomoč. Pri homeopatskem zdravljenju so najbolj pomembni
nenavadni simptomi. Homeopat namreč vpraša tudi, ob kakšnem vremenu, v katerem delu
dneva se psu stanje poslabša ali izboljša. Kar je za enega kužka normalno, za drugega lahko
pomeni bolezensko spremembo. Tako kot v humani homeopatiji je vsak pacient posebnost
zase in ob enaki diagnozi tudi dva kužka ne dobita recepta za enak pripravek. Skrbniki pasjih

pacientov morajo zaenkrat po homeopatske pripravke sicer v sosednji državi Italijo ali
Avstrijo, vendar jim tudi zaradi ugodne cene, ki se giblje za stekleničko z 80-imi granulami
približno pet evrov, tak nakup ne predstavlja težave. Dr. Beriša je svojim pacientom
neprestano na voljo za pojasnila v toku zdravljenja, z njim so se srečali na kontrolnem
posvetu čez dva meseca, obljubil pa je tudi brezplačno predavanje za slovenske veterinarje in
skrbnike psov, ki bi se radi seznanili s to uspešno tradicionalno metodo zdravljenja.
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