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39. אנטיביוטיקה
אנטיביוטיקה היא תרופה חזקה וחשובה

המצילה חיים רבים בכל רגע
יתרונה בכך שהיא הורגת את כל החיידקים בגוף

אך זהו גם חסרונה
היא קוטלת גם את "החיידקים הטובים" 

האנטיביוטיקה מאוד חיונית במצבים קשים וחריפים
אך מוטב להשתמש בה כמה שפחות ורק כשחייבים

השימוש באנטיביוטיקה מגביר את עמידות החיידקים 
ובכך מפחית את יעילות האנטיביוטיקה בעתיד

בנוסף
הפגיעה בכלל החיידקים בגוף יוצרת חוסר איזון

ווירוסים  טפילים ופטריות 
תופסים את מקום החיידקים שאינם

האנטיביוטיקה קוטלת חיידקים
ומאחר שעל פי הרפואה הסינית

פעילות חיידקית דלקתית מוגדרת כ"חום"
האנטיביוטיקה מוגדרת כ"מקררת"

מיד עם נטילת האנטיביוטיקה
הגוף חוזר לאיזון והחום יורד

האנטיביוטיקה היא רעל הקוטל את החיידקים
פירוק הרעלים בגוף נעשה על ידי הכבד

השפעת האנטיביוטיקה לפיכך היא על הכבד 
על פי הרפואה המערבית:

"הרבה אנטיביוטיקה פוגעת בתפקודי הכבד"
על פי הרפואה הסינית

אנטיביוטיקה גורמת ל"קור בכבד"1
כי תת פעילות בשפת המושגים הסינית היא "קור"

במקרה של קור בכבד
הגוף מנסה לחמם כנגד הקור 

על מנת להתאזן
מאחר ובחלק מהמקרים 

החימום לא מצליח לאזן את הקור

1 - ראו" "קור פנימי" בעמוד 145
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ניסיון החימום נמשך באופן רציף ומתמשך
התוצאה היא - עודף חום פנימי2

שהוא תגובה לקור שבכבד
חום כזה נקרא "חום ראקטיבי"
החום מזמין את הדלקת הבאה

ואיתה גם את מנת האנטיביוטיקה הבאה
וכך גלגל השלג של השימוש באנטיביוטיקה 

הולך ומתגבר
בטווח הקצר האנטיביוטיקה היא תרופת פלא

בטווח הארוך היא הופכת לגורם מחלה פנימי עמוק ועקשן
שרק מחמיר את מצבו של הילד

התסריט הבא הוא שכיח:
הילד בריא עד גיל חצי שנה

בגיל חצי שנה השיניים בוקעות
בשל הפצע בחניכיים

הגוף מעלה חום והילד מפריש ליחה
הליחה סותמת את הצינורית 

המחברת בין האוזן התיכונה ללוע
הצינורית הסתומה לא מאפשרת ניקוז של הנוזלים 

מחלל האוזן התיכונה
האוזן הפנימית הופכת לחלל סגור 

בו משגשגים וירוסים וחיידקים
החום עולה 

הילד מאוד סובל
הרופא מאבחן דלקת באוזן התיכונה

ונותן אנטיביוטיקה
לאחר 24 שעות הילד נרגע וחוזר לעצמו

כולם נושמים לרווחה
לאחר חודש בלי שום סימן להנצת שיניים

ההורים מבחינים שהילד מפריש נזלת שקופה
לאחר יומיים הנזלת הופכת צהובה

ביום השלישי הוא מתעורר בלילה בצרחות
בבוקר ההורים ממהרים לרופא
הוא שוב מאבחן דלקת אוזניים

ושוב נותן מרשם לאנטיביוטיקה

1 - ראו: "חום פנימי והפרשת יתר מהרקמה הרירית" בעמוד 107  
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דלקת האוזניים השלישית 
מגיעה אחרי עשרה ימים מסיום האנטיביוטיקה

הרופא מסביר שאם הדלקות ימשיכו לחזור
לא תהיה ברירה אלא לתת אנטיביוטיקה מניעתית

משמע
הילד יקבל אנטיביוטיקה כל יום 
למשך כמה שבועות או חודשים

כדי למנוע התפתחות של דלקת נוספת
הוא מפנה את המשפחה לרופא אף אוזן גרון

רופא האף  אוזן  גרון
לעתים מציע לחכות עוד חודש

ונותן תרופה סטרואידית לשבועיים 
לייבוש הריריות

או אנטי היסטמינים אם יש חשד לאלרגיה
אך מאחר והמסלול ברור

חלק מרופאי האף  אוזן  גרון 
מקצרים את התהליך הידוע מראש
וממליצים מיד על ניתוח כפתורים3

3 - ראו: "דלקת אוזניים" בעמוד 268 


