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Второто предписание
"Колко често срещаме сложни проблеми в практи-

ката! Как копнеем понякога за съвет от някой майстор-
ски ум! Така често ставаме жертви на предразсъдъци, 
свръхувереност или невежество, от което страдат наши-
те пациенти. Ако само можехме да разберем сложните 
закони, които управляват дълбинно човека, болестта и 
лекарствата – колко по-мъдро бихме се приспособили 
към важните проблеми, които застрашават живота на 
бащи, майки, благородни синове или предани дъщери. 
Тогава не бихме, както често правим, препречвали или 
изменяли действието на внимателно избраното лекар-
ство, заради собственото си нетърпение да получим 
резултати, или поради прибързаното ни спешаване на 
някои състояния, които не трябва да бъдат спешавани; 
или заради невежото от наша страна бързо сменяне на 
лекарствата, преди някое от тях да е имало време да про-
изведе отчетливо действие. За да получим помощ в на-
шата благородна работа, по-долу възпроизвеждаме май-
сторската беседа на професор Дж. Т. Кент, изнесена пред 
Международната Ханеманова Асоциация на срещата при 
Ниагарския водопад през 1888." - Г. Е. Д., редактор

Има ли нещо по-красиво от това да наблюдаваме как 
розовата пъпка за часове се променя в разцъфнала роза? 
Тази еволюция често ми идва наум, когато търпеливо ча-
кам завръщането на симптомите след като първото пред-
писание е изчерпало лечебната си сила. Възвръщането на 
симптоматичната картина разкрива знанието, чрез което 
разбираме дали първото предписание е било специфично 
или палиативно, тоест дали лекарството е било достатъч-
но дълбоко, за да излекува цялостно разстроената жизне-
ност, или просто е било повърхностно действащо лекар-
ство, способно само на временен ефект. Многото неща, 
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вида на изискването от лекаря за второто предписание.
Много проблеми излизат за решаване и ако не бъдат 

разрешени, ще последва провал.

Колко дълго да чакам и наблюдавам? – Това е често 
задаван, но рядко получаващ отговор въпрос.
Действа ли още лекарството? Дали жизнената реак-
ция е все още повлияна от импулса на лекарството?
Ако симптомите се завръщат, колко дълго да ги на-
блюдавам преди да се наложи да действам или да 
дам лекарство?
Остра или хронична е болестта?
Защо второто предписание е много по-трудно от 
първото?
Защо толкова много пациенти се подобряват след 
първото предписание, но след това не получават 
никаква полза?

Предполагам повечето добри предписващи ще кажат: 
„Ние често действаме прекалено рано, но никога не чака-
ме прекалено дълго.“ Много лекари се провалят, защото 
не чакат, но и чакането трябва да бъде водено от знание. 
Знанието трябва да се притежава, но къде да се добие? 
Да се знае, че това чакане е правилно, е съвсем различно 
от чакането без определена цел. Това знание не може да 
бъде намерено там, където съществуването му се отрича; 
няма да го намерим сред невярващите и агностиците.

Когато първото предписание е направено и лекарство-
то е достатъчно подобно, за да измени съществуващата 
картина, трябва само да чакаме за резултати. Начинът, по 
който настъпват промените в тоталността от симптоми, 
показва всичко; но начинът, по който се връща картината, 
след като е изчезнала, означава повече.


