Stump rf)yken
medurter!
Tekst: Nils Petter Thuesen

eter urtene som setter en stopper for
n ikotintrangen. Alt etter tre
dage r stumper nikotinslavene n;;yken fordi kroppens
behov for nikotin reduseres
allerede etter f¢rste
behandlingsdag. Abstinen sen blir mindre, slik at
fare n for tilbakefall red useres. 0reakupunktur gj¢r at
man slapper av og behol der hum¢ret.
Undertegnede fors¢kte
flllrste del av behandlingsopplegget. Urtemedisinen
ble innhalert gjennom
nesen og et par draper pa
tungen, men f!ZSrst etter at
en ¢rliten akupunkturnal
var satt i ¢ ret. Det luktet
svovel, og de klare drapene
smakte som vann. Jeg ble
litt t¢rr i munnen, og da jeg
tente en r!ZSyk, smakte og
luktet d et ubeskrivelig
vondt. Faktisk verre enn
den beskeste hostesaft
jeg kan minnes fra barndommen .
Ansatte hos Bergersen
d.y. A/S i Oslo har testet
Doktor Kimoklinikkens behandlingsopplegg . Kontorsjef Ove Berntsen bekrefter
at erfaringene sa langt er
god e. - Den f¢ rste gruppen
pa ti personer er sa vidt jeg
vet uten tilbakefall na etter
syv maneders behandling,
sier han . Doktor Kimo Ka rkash opplyser at sv<Brt
mange av klientene er storr¢ykere. I tillegg til at hel sen bedres, blir ogsa den
¢konomiske gevinsten stor.
Den som r¢yker 40 sigaret-
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Doktor Kimoklinikken ligger i Oslo og har spesialiserl seg pa rf}ykeavvenning.
Til a bekjempe rf}ykesugel, brukes urtemedisiner. Etter seks maneders behandling stutter 91 prosenl av pasienlene a rvyke. Del brukes indiske, arabiske og
sydamerikanske urler i behandlingen. Delle tilbudet om rf}ykeavvenning har
eksislerl i Oslo siden ifjor. Na skal doktor Kimo ogsa apne klinikker i Sverige.
Nikotin fra fettcellene
fjernes ved hjelp av ekstrakter fra blant an net myrrha
og kinesisk lakris. I tillegg
demper b rasilianske s!ZSt r!ZStter (lakrisholdige) matbehovet, og erstatter sigaretten.
R¢ttene balanserer pH -verdien i m unnen slik at man
ikke savner n ikotinsmaken.
STOTTEMEDISIN OG
GRUPPETERAPI

Doktor Kimo Karkash bruker urteekstraker for a fa folk til a slutte
a rrJyke. Medisinene som inngar i behandlingen er a lt fra draper til
narresigaretter. Urtene kommer fra Det fjerne f1sten, India, SaudiArabia og Brasil. (Foto: Nils Petter Thuesen}

ter om dagen betaler
31 .648 kroner i aret, etter
skatt , for sin last. Doktor
Kimos opplegg koster
kroner 3200. Alt inkludert.
FEM DAGERS KURS

Kurset va rer i fem dager av
en t imes varighet. Det gis
en kombinasjon av ekstrakter fra 70 ulike urter. Urtene
kommer fra Det fjerne
0st en, India, Saudi-Arabia
og Brasil. Lukt- og smakssansene mot r!ZSyk aktiveres,
slik jeg selv f ikk det demostrert. Til dette bruker doktor
Kimo Karkash ekstrakter fra
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kapoktre, kami lleblomst,
morurt, ullrot og algeproduktet agar-agar. Draper
som inneholder ekstrakte r
av wiswak, agurku rt,
pasjonsblomst og gyve!
b lokkerer cellenes nikotinreseptorer .
I I!ZSpet av blokke ringst iden far pasienten andre
medisiner som fjerner
80 prosent av nikotinen fra
kroppen. Abstinenssymptomene blir pa denne maten
borte i I!ZSpet av to u ker.
En "bonu s" er at d et g ule
nikotinbelegget pa tennene
fjernes .

De fem f¢rste dagene
utgj¢ r den intensive delen
av kurset. Deretter far r¢ykerne utlevert ulike urte- og
treekstrakter. Disse, som er
fra peppermynte, sn!ZSballkrossvek og buksbom, hjelper dersom pasienten far
t ill¢p til ti lbakefall. Dette er
fase to i avvenningen.
Neste skritt er gruppeterapi . Her kan man velge
mellom entre maneders
oppfllllgi ng med ni konsult asjone r, eller seks m aneders oppf¢1ging med 12
konsu ltasjoner i gruppen .
Begge alternativene inkluderer medisin, behandling
og muligheter for individue lle konsu ltasjoner utenom
gruppen dersom det er
behov for dette. - Hensikte n era hjelpe eksr!ZSykeren
pa best mulig mate slik at
han eller hun holder seg
r!ZSykfri , sier Karkash.
I l¢pet av seksmanedersperioden etter fem-da gers-

kurset inntreffer som regel
tre kriser. - Den f0rste kall er
jeg "savn-krisen". Den
va rer en dag og krever ekstra behand ling. Krise nummer to kommer etter to og
en halv maned og betegnes
som "identitets-krisen."
Her oppstar tanke r som
"skal jeg vi rkelig aldri mer
ta en sigarett " og en viss
dobbeltmoral gj0r seg gjeldende, sier Kimo Karkash.
Den tredje krisen ha r doktor
Kimo kaldt f or "separasjonskrisen ". Denne varer
heller ikke mer enn en dag.
Det har na gatt tre maneder
siden man har r0kt og t anker rundt dette melder seg.
Skal m an virkelig si farvel
til r0yken for alltid?
Nl AV Tl KLARER DET
Overvinnes det siste hinderet, er malet sa godt som
nadd. - Etter seks maneder
har som nevnt 91 prosent
av pasientene stumpet r(ilyken f or godt. Blod og urinpr(ilver viser at to ukers
bruk av urtemedisinene
"renser" kroppen for 80
prosent av nikotinen. - Men
da harman bare vaert i
gjennom fem prosent av
programmet. De 95 prosentene som gjenstar, er fo r a
tryg ge pasienten, slik at
han el ler hun nar det malet
de har satt seg .
Behandlingsmodellen er
holistisk, det vi i si at den tar
hele mennesket i betraktning nar behandling og
medisiner forskrives. Doktor Kimo Karkash mener
dette er n(ildvendig hv is en
innbarket st orr0yker skal
klare a slutte. Han f0 rer
stat isti kk over behandli ngsres ultatet for Statens
•
Tobakkskaderad.
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