GÓCKERESÉS
FUNKCIONÁLIS ANATÓMIAI KÉPLKOTÓ ELJÁRÁSSAL
(SOMATOINFRA©®)

Mindösszesen 70 év telt azóta, hogy Sir Alexander Fleming a penicillin
felfedezője megoldást talált (penicillin) a kórokozó baktériumok semlegesítésére.
A forradalmian új megoldás úgy tűnt véglegesen megoldja a fertőzések kezelését.
Említhetnénk Semmelweis Ignác felismerését is, amely a gyermekágyi láz
megszüntetését segítette elő (kézmosás). Az emberiség folyamatosan kereste
azokat a megoldásokat, amelyekkel meg lehet előzni a fertőzéseket, szeptikus
folyamatokat. Ismert az a szomorú eset, hogy Semmelweis Ignác jobbító
szándékát az orvoskollégák milyen módon szólták le. Az elmúlt évtizedekben a
protokollhoz szokott orvoslásban Semmelweishez hasonlatosan Fleming
megjegyzését sem vették figyelembe. Fleming gyógyszere lett az első
antibiotikum, amit már hét évtizede használnak a gyógyításban. A skót tudós, már
70 évvel ezelőtt megjósolta az antibiotikumok hatásosságának elenyészését.
Idézet:
„Nem sokkal azután, hogy elnyerte a Nobel-díjat Fleming, aggodalmának adott
hangot, hogy mennyire veszélyes lesz a világ antibiotikumok nélkül. Úgy vélte, ha
meggondolatlanul használják az általa felfedezett gyógyszert, annak rossz vége
lesz, és az orvosok morálisan felelősek lesznek azoknak az embereknek a
haláláért, akik az antibiotikumnak ellenálló betegségeknek esnek áldozatul… És
ahogy megjósolta, az orvosok és pácienseik azóta is nagyon felelőtlenül
viselkednek e hatóanyagokkal, amelyeket nyakra-főre felírnak és beszednek
minden apró-cseprő bajra. Hamarosan meg is jelentek az antibiotikum-rezisztens
baktériumok. Egyes szakértők szerint az Egyesült Államokban az esetek 50
százalékában jelenleg is teljesen feleslegesen írnak fel antibiotikumot, ráadásul
45 százalékban olyan betegségre írják e készítményeket, amelyeket eleve nem is
gyógyíthatnak.

A helytelen, túlzott, illetve az indokolatlan antibiotikum használat miatt olyan
baktériumok jelentek meg, amelyek ellenállnak a különböző gyógyszereknek.
Ráadásul nem csak az emberek, hanem az állatok is rengeteget antibiotikumot
kapnak, hogy egészségesebbek és kövérebbek legyenek. Ez többek között Kínában
hatalmas probléma, de az Egyesült Államokban értékesített antibiotikumok 80
százalékát szintén farmokon nevelt állatok kapják. Forrás: techinsider.io”
A korai kvantumbiológiai kutatások egyik kiemelkedő eredménye volt, hogy
például az emberi szervezetben megtelepedett mikrobák (legyen az aerob, vagy
anaerob) un. kvantum jelei a funkcionális anatómiai képalkotó rendszerrel valós
időben és a térbeli anatómiai pontossággal megjeleníthetőek lettek.

Ez a felismerés indította el a góckeresés több mint húsz éves kutatását, amelyek
napjainkban is intenzíven zajlanak.

A felismerés korai szakaszában a traumatológiai post operatív esetek vizsgálatára
került sor. A Műegyetemi kutatólaboratórium kutatásait figyelemmel kísérte több
nemzetközi orvosi eszközöket gyártó világcég, de mint nagy kockázatot jelentő
megbetegedést számos orvos csoport is tanulmányozta.
Nemzetközi konferenciákon állandó téma volt (és ma is azt), hogy a műtétet
követően a baleseti sérülteknél (katasztrófa, háborús övezetek, migráció) a
szeptikus folyamatok kialakulása életveszélyes is lehet. Sok esetben végtag
vesztés is lehet a fertőzés következménye.

WHO II. Világ kongresszus

A korai nagyszámú QIR (Somatoinfra®©) felvételezés egyértelműen
bizonyította, hogy a funkcionális anatómiai non-invazív vizsgált komplex módon
a teljes testre kiterjeszthetően egyértelműen jelzi akár a légyrészeknél, vagy pl. az
osteomyelitisnél az érintettség mértékét, kiterjedését és annak intenzitását.

Külön programot képezett az un. külső rögzítőknél (externál fíxatörök) a
behelyezett csont csavarok környékének korai un. nyárcsatorna szeptikusságának
felismerése.
A kutatás egyértelműen bizonyította, hogy ennél a vizsgálati formánál igen-nem
válaszokat kaphatunk. Van fertőzés, vagy nincs, ugyanis a mikrobák (elsősorban
baktériumok esetében) sejtélettani kvantum folyamatai és azok emittálódott
fotonjai specifikus, de eltérő frekvencián sugároznak, mint az emberi testben
detektálható kvantumbiológiai foton energia sávszélesség.

A terápiás és rehabilitációs folyamatok folytatása és végzése ennek a módszernek
a beiktatásával pontosan prognosztizálhatóvá tette a gyógyulást. Ez nem
feltételezés, hanem valós állítás. A vizsgálat mivel nem károsítja a szervezetet,
korlátlanul végezhető minden ártalom nélkül ezért a terápiás és rehabilitációs
folyamatok nyomon követése is biztosított.

Az elrendelt terápia hatástalansága esetében a QIR (Somatoinfra®©) azonnali
jelzéssel tud él, hogy pl. az alkalmazott antibiotikumra rezisztensek a
megtelepedett baktériumok. Ekkor lehetőség van pl. terápia váltásra, amely
folyamatot ismét nyomon lehet követni.

A Somatoinfra©® technológia alkalmazása a traumatológiában azért is fontos
lenne, mert a sürgősségi beavatkozást követően lehetőséget teremt egy gyors és
egész testre kiterjedő góckeresésre is. Ez főleg a napjainkban kialakult kórházi
mutáns kórokozók elszaporodása esetében alkalmas arra, hogy rejtett gócokat is
fel tudjon utólag tárni. A traumától és annak ellátásától bekövetkezett immunitás
gyengülés (mint az ismert) a rejtett és lappangó gócok kockázatától is meg tudja
védeni a sérültet.

Az általános Somatoinfra egészségfelmérések tapasztalata alapján az egész test
vizsgálatánál számos esetben fedezhető fel olyan tájanatómia terület amelyekben
„néma” góc figyelhető meg. Ezek általában nem okoznak tüneteket, viszont
másodlagos jellegű megbetegedéseket előidézhetnek. Egyszerű példa, amely
előfordulása sorozatosnak mondható,. Pl. Egy mérsékelten érintett foggyökér
(granuloma) az ízületekben is szórhat, és fájdalom formában jelenik meg.

A különféle megbetegedéseknél, de említhetnénk a programozott műtéteket is, az
egyik legfontosabb előzetes vizsgálatok közé sorolják a góckeresést. Ezt több
orvosi szakma végzi egymástól teljes mértékben függetlenül, ami időt rabló és
rendkívül költséges.
A Somatoinfra QIR technológia egy sajátos műszer együttesével a teljes testre
vonatkozó góckeresést maximum 15 percre szűkíti. Ebben az esetben
mindösszesen csak az történik, hogy a nagysebességű és nagy érzékenységű foton
detektorok tájanatómiai pontossággal jelzik, hogy hol található pl. baktérium
metabolikus folyamatokra jellemző terület.

A kidolgozott technológia módszertana leírja azt, hogy milyen célzott szakorvosi
vizsgálatra van szükség ahhoz, amelyik igazolja a góc meglétét.

A góckeresések esetében rendszeresen előfordul, hogy orvos irányítja a pácienst
egy célzott Somatoinfra felvételezésre. A rutinszerűen alkalmazott QIR
felvételezés ez idáig kiemelkedően jó arányban tudta lokalizálni a gócos
területeket.
A több évtizedes kutatás alapján kijelenthető az, ami a bevezetőben olvasható,
hogy az emberiség a jövőben, de a jelenben is, az indokolatlanul fogyasztott
antibiotikumok miatt új típusú fertőzéseket élhetnek és élnek meg. (A helytelen,
túlzott, illetve az indokolatlan antibiotikum használat miatt olyan baktériumok
jelentek meg, amelyek ellenállnak a különböző gyógyszereknek.)
Tekintettel arra, hogy a kutatások a kvantumbiológia területét ölelik fel ezért a
természetes életfolyamatokban jelentkező zavarok esetében az ok-okozati
összefüggések feltárása is kiemelten fontos feladatot jelent.
A kvantumbiológiai kutatások célja nem az, hogy különféle gyógyító eljárásokat
fejlesszen, hanem az, hogy a biológiai egyensúly megteremtésével (kornak és
nemnek megfelelően) az ember egészségét fenn tudja tartani.
A kutatások egyik fontos feladata, hogy a megbetegedések esetében az oki
tényezőket fel tudja tárni. A természetes biológiai és anyag körforgásának
stabilizálása esetében optimálisan minden ember teljes életet élhetne.
A megbetegedések esetében mindig figyelmet kell fordítani a környezetre és a
környezet okozta egészséget károsító tényezőkre.
Az összetett élettani hatások és kölcsönhatások egyik fontos része és az
egészségünket befolyásolni képes tényezője a mikrobákkal való együttélésünk
(vírus, gomba, baktérium).

A kutatás korai szakaszában a kvantumbiológiai képalkotás segítségével jól el
lehetett különíteni a velünk szimbiózisban élő mikrobákat és mindazokat a
törzseket, melyek egészségünket képesek befolyásolni.

Ez az összefüggés nem csak a gócterületek lokalizálására korlátozódik, hanem
magyarázatot ad a járványok kialakulására és terjedésére is (endémia, pandémia).

Az írás a témát csak ismeretterjesztő szinten fejti ki. Ennek ellenére szükséges
megemlíteni azt a közel 15 éves kutatási programot és eredményét, amely a
tápanyag csatornában lévő rendkívül nagy csíraszámban előforduló
bélbaktériumok funkcionalitására vonatkozik. A vizsgálati eredmények és
szakirodalmi hivatkozások alapján kijelenthető, hogy egy kiegyensúlyozott
bélflóra olyan mértékben képes az immunitást megerősíteni, hogy esetleges
kisebb fertőzést is képes legyőzni. Ennek a folyamatnak a fordítottja is igaz. Egy
lokalizálható góc esetében szinte kivétel nélkül különféle formában gyengült
immunitás is kimutatható volt. Ilyen esetekben, ha a bélflóra stabilitását és
optimalizált egyensúlyi állapotát vissza lehetett rendezni, akkor kisebb gócok
esetében maga a szervezet szüntette meg a gócot (természetes hibajavító
folyamat). Járványok esetében egyértelmű, hogy a jobb immunitással rendelkező
emberek esetében a kórfolyamat mérsékelt marad. Igazolja ezt az állítást az is,
hogy azokban az országokban, ahol az életfeltételek csak mérsékelten
biztosítottak, ott a gyermekhalandóság elsősorban fertőzések miatt magas számot
mutat.

A kutató csoport kiemelt figyelmet fordított a fenti tapasztalatok alapján a
katasztrófa és háborús övezetekben tömegesen jelentkező fertőzésekre is.
Eredményként könyvelhetjük el, hogy elviekben egyénre szabott un. „baktérium
egyensúlyi” elv mentén az életfolyamatok stabilizálhatóak és gyógyulás esélye
jelentősen javul.

Klímaváltozás okozta megbetegedések, katasztrófa helyszínek, háborús
övezeteknél alkalmazható Somatoinfra technológiai rendszer fő ismérvei:
- első feladat az ott élő emberek biológiai egyensúlyi állapotának a
stabilizálása. Különös tekintettel az anyagcsere forgalomra, a folyadék
bevitelre és a levegőben lévő károsító anyagok kiszűrésére.
- közvetlenül a katasztrófa után minden nyílt sérülést lokálisan csíramentessé
kell tenni. Ezt az IC-Product QA készítményével lehet kockázatmentesen
elvégzése.
- az ellátást nyílt sérülések esetében automatikusan és ismétlődően célszerű
elvégezni.
- műtéti beavatkozás esetében a lokális fertőtlenítésnek alapkövetelménynek
kellene lennie.
- ilyen helyzetekben az általában gyengébb mennyiségi és minőségű
élelmiszerek miatt az antibiotikumoktól célszerű eltekinteni. A
megfigyelések alapján katasztrófa sújtotta területeken az antibiotikum
biztosítása is nagyon nehézkes, vagy nem megoldható.
- járványok esetében, vagy csak egyszerű fertőzésnél adagolt antibiotikumok
mellett automatikusan a tápanyag csatorna bélflórájának fenntartása
elengedhetetlen feladat.

A szakirodalomban több éve olvashatjuk, hogy a fejlett egészségüggyel
rendelkező országok kórházaiba kiemelkedően nagy kockázatott jelentenek a
mutáns és semmilyen antibiotikumra nem reagáló kórokozók.
A kutatás a bonyolult összefüggéseket egységesen kezeli és javasolja, hogy az
olcsó, gyors, egészségre nem káros, kockázatot nem jelentő, de magas információ
tartalommal rendelkező Somatoinfra©® technológia kerüljön be a góckeresés
diagnosztikai eljárásai közé.

Ajánlott továbbá azért is, mert az elkövetkezendő időben a megbetegedések közül
a legnagyobb kockázatot a mutáns baktériumok jelentő elterjedése fogja okozni.
Abban az esetben, ha elfogadjuk azt az előrejelzést, hogy:
„A feltételezések szerint 2050-re elérjük azt az állapotot, hogy több ember éltét
követelik majd a baktériumfertőzések, mint a rák.”
A tanulmány utólagos gondolta:
„Feltéve, ha addig valami merőben új védekezési módszert, vagy technológiát
nem sikerül kidolgozni”.
A kvantumbiológia funkcionális anatómiai képalkotó eljárása, a
Somatoinfra®©, a maga egyszerűségével és egyben bonyolultságában talán
lehet egy megoldás .
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