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ÖZET Homeopati 200 yılı aşkın bir süredir kızıl, tifo, veba, İspanyol gribi, kolera, influenza gibi bir çok
epidemi ve pandemilerde başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Salgınlarda en sık kullanılan homeopatik ilaç
tespit edildikten sonra en çok kullanılan ilaç Genius epidemicus olarak belirlenir. COVID-19 pandemisinde homeopatik ilaçlar birçok evrede homeopati hekimleri tarafından bireysel olarak kullanılabileceği
gibi Genius epidemicus’u saptandıktan sonra profilaktik olarak da kullanılabilir. Bu amaçla geliştirilmiş
olan COVID-19 homeopatik anamnez formu kullanımı ilaç tespitinde kolaylık sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Homeopati; COVID-19; homeoprofilaksi; pandemi; Genius epidemicus
ABSTRACT Homeopathy and its treatments has been used and seen to be effective in over 200 years
with various epidemias and pandemias such as scarlet fever, typhoid, plague, Spanish influenza, cholera
and inluenza. İnitially the most widely used homeopathic remedies are determined in these outbreaks.
From that group of remedies the absolute most commonly used remedy is selected as the Genius epidemicus. The homeopathic physicians provide individualized treatments for the COVID-19 pandemia
and its various phases. Once the Genius epidemicus is determined it may be used as prophylactic treatment as well. A COVID-19 homeopathic anamnesis form has been formulated to aid the practitioner
and to standardize the practice of determining the choice of homeopathic remedy.
Keywords: Homeopathy; COVID-19; homeoprohylaxis; pandemia; Genius epidemicus
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ki yüz yirmi yıl önce Almanya’da Dr. Samuel F. Hahnemann tarafından geliştirilip
temelleri atıldığından bu yana homeopati, değişik hastalıklarda bireylere ve kitlelere
destek olmaktadır. Bu kitlesel tedavilerin örnekleri tarihte de mevcuttur ve 1918 ispanyol gribi salgını sırasındaki bazı kayıtlara göre ABD de, Ohio’da homeopati tedavisi
almayan ya da sadece medikal tedavi gören 24.000 grip vakasında %28.2’lik bir ölüm
oranı görülmüş iken homeopati ile tedavi edilen 26.000 grip vakasında %1.05’lik bir
ölüm oranı bildirilmiştir. Yine aynı salgında ABD’de Connecticut'ta ise 6.602 vakada görülmüş olan 55 ölüm ile %1’in altında mortalite bildirilmiştir.1,2 Günümüzden yüzyıl öncesinde homeopatinin yakaladığı bu başarı yakın zamanda Küba'da bir aşı üreticisi olan
Finlay Enstitüsü’ye referans teşkil etmiş ve yürütülen epidemiyolojik sürveyans çalışmalarının sonuçlarına göre; Aralık 2009 ile Ocak 2010 süresince, yaklaşık 9.074.439
kişi neredeyse Küba nüfusunun %90’ında, H1N1 salgını dahil olmak üzere grip geçiren
hastalarda görülen solunum yolu hastalıkları için homeoprofilaksi uygulanmış ve ölüm
oranlarında büyük bir azalma görülmüştür. Homeopatik müdahaleler ayrıca Küba'da
farklı enfeksiyon hastalıklarında da uygulanmıştır. Örneğin: 2004-2007 yılları arasında
Hepatit A enfeksiyonunda 1.400.000 kişiye, 2006-2009 yıllarında Dang hummasında
150.000 kişiye, 2007-2008’de Leptospirosis için 2.300.000 kişiye, 2008-2009 yıllarında
konjonktivitte 180.000 kişiye olmak üzere farklı hastalıklarda da yadsınamaz bir başarı
ile uygulanmıştır.3
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Bütün bu destek aşamasında, remediler konvansiyonel ilaçların çalışmasına herhangi bir etki etmeyeceği gibi
herhangi bir ilaç ile ters etkileşimi de söz konusu değildir.
Ayrıca homeopatik remediler güvenli şekilde bebek, hamile ve yaşlı hastalarda kullanılabilirler.10,14

Bu veriler ışığında homeopati, Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Geleneksel Tıp Bölümü tarafından 2019’da yayınlanan son rapora istinaden şu anda Avrupa ve ülkemiz dahil
olmak üzere dünyada 100’ün üzerinde ülkede kullanılmakta ve sağlık sisteminin içinde yer almaktadır.4,5
Homeopatide, homeopatik ilaç (remedi) seçimi, akut
durumda hastanın temel tanısından çok hastanın kişisel
semptomlarına göre yapılmaktadır. Konvansiyonel tıpta,
tedaviye başlamadan önce hastalığın patolojisinin anlaşılması gerekmektedir. Homeopatide ise tedaviye başlamak
için, hastanın patojen faktöre verdiği cevaba yönelik bulgular ve bu bulguların ne tür uygulamalarla azaldığı ya da
şiddetlendiğini göz önünde bulundurmak yeterlidir ki buna
semptomların bütünü denilmektedir. Böylece hastaya ve
hastalığa daha hızlı müdahale söz konusu olmaktadır.

PROFİLAKSİ
Homeopatinin koruyucu özelliği çok iyi bilinmektedir
ve tarihsel olarak homeopatinin Kolera, İspanyol gribi,
sarı humma, kızıl, difteri, tifo vb. pandemi ve salgınlarda
başarılı şekilde kullanımı bir çok kaynakta rapor edilmiştir.15-19
Homeopatide “Genius epidemicus” denen bir başka
deyişle salgına özgü remedinin tespit edilmesi için bir bölgedeki bir seri vakanın incelenip, hastalık resminin ayrıntılı çıkarılıp buna uyan ilaçlarının bulunması
gerekmektedir. Çoğunluğun tedavisine destek olmuş ilaç
tespit edildikten sonra bu Genius epidemicus, profilaksi
amaçlı daha geniş kitlelere kullanılabilir.20,21

Endike olan remediyi bulmak için yol gösterici olan,
her hastada hastalığın bulgularının toplamıdır. Böylece ilk
bulgu görüldüğü andan itibaren bir adjuvan yani güçlendirici tedavi olarak uygun remedi verilerek patolojinin ilerlemesini durdurabilir ve tedaviye destek olunabilir.6-9
Homeopatik tedavi hastanın yaşam gücünü yani başka bir
söylemle immün sistemin savunma gücünü arttırır. Her ne
kadar homeopatik tedavinin tek başına COVID-19 hastalarının tedavisinde tek başına kullanılması tavsiye edilmese
de bir destek tedavi olarak değerlendirilebilir. COVID-19
tedavisinde, konvansiyonel tedaviye destek amaçlı homeopatik yaklaşımın diğer ilaç tedavileriyle birlikte kullanımının sonucu olarak:

UYGULAMA
Homeopatik tedavi diğer tedavilere destek amaçlı olarak, 5
farklı gruba uygulanabilir:
I. COVID-19 şüphesi olan ve hafif de olsa enfeksiyonun bulgularının herhangi birini gösteren kişiler,
II. COVID-19 pozitif olup enfeksiyon bulgularının
herhangi birini gösteren kişiler,

1. Yoğun bakımda entübe edilmiş hastanın, entübasyon süresi kısalabilir.

III. Hafif ya da şiddetli pnömonisi olanlar,
IV. Entübe hastalar dahil yoğun bakım hastaları,

2. Yoğun bakımdaki hastanın entübe olması engellenebilir veya ertelenebilir ve yoğun bakımda kalış süresi kısalabilir.

V. Herhangi bir semptomu olmayan fakat şüphe nedeni ile karantinada olan ve COVID-19’lu hasta grubu ile
sık ve yakın temasta olan sağlık personeli,

3. Pnömoni başlangıcında hastanın iyileşme hızını
arttırmaya yardımcı olarak ve yoğun bakım sürecini engellemeye destek olabilir.

VI. Yoğun bakımdan çıkmış hastalar,

5. COVID-19 ile temas öyküsü olan kişilerde ve/veya
asemptomatik pozitif kişilerde koruyucu amaçlı kullanılabilir.

I, II ve III. gruba ekteki anamnez formu sorumlu
hekim tarafından doldurulduktan sonra sonuçlar, bir homeopati uygulayıcısı hekim tarafından değerlendirilir. Gerekli olduğu halde remediye karar verebilmek için hastayla
yüz yüze ya da internet üzerinden görüşme yapar. Hasta
takibi ise homeopati uygulayıcısı hekim ve sorumlu hekim
işbirliği ile gerçekleştirilir.

Bu şekilde konvansiyonel tedavi ile entegre edilerek
her aşamada uygulanabilecek homeopatik tedavi ile hastaların hastanede yatış süresi kısalır ve daha hızlı iyileşme
mümkün olur.10 Böylece tedavi maliyetlerinde de düşüşe
ve hastanın hastane enfeksiyonu ajanlarından korunmasına
katkı sağlanmış olur.11-13

IV. grup için homeopatik anamnez doldurulabiliyor
ise doldurulur. Mümkün değil ise gerekli bilgiler yoğun bakımda sorumlu hekimden internet üzerinden görüşerek ya
da yüz yüze görüşme ile alınır ve verilecek remediye karar
verilir. Çok gerekli olduğu durumlarda homeopati uygulayıcısı hekim hastayı birebir görerek de remediye karar verir

4. Grip semptomları başladığında bağışıklık sistemini
destekleyerek pnömoni gelişiminin engellenmesine yardımcı olabilir.
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ki bu daha doğru sonuçlara götürebilir.

Profilaksi amaçlı guruplara verilecek Genius epidemicus ’un çok sık ve uygunsuz kullanımı bazı belirtilere
sebep olacağından, her risk gurubunu ayrı ayrı değerlendirmek kaydı ile mutlaka sorumlu homeopati uygulayıcısı
hekim tarafından kullanılmalıdır. Genius epidemicusun’un
kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek en ufak bir semptomda mutlaka homeopati uygulayıcısı hekime danışılmalıdır.

V. gruptaki kişiler için, belirli bir sayıda vaka tedavi
edildikten sonra Genius epidemicus olarak seçilecek remedi, karantinaya alınmış, COVID-19 şüphesi olup hiçbir
semptomu olmayan ve COVID-19’lu hasta ile sık teması
olan sağlık personeline homeopati uygulayıcısı hekimlerin
önerisi dahilinde kullanılabilir
VI. grup ile direkt homeopati uygulayıcısı hekim birebir görüşme yapıp gerekli olan remediyi takdim eder.

Şu ana kadar dünyadaki homeopatik hekimlerin (Çin,
İtalya, Almanya, Avusturya, ABD vd.) COVID-19 şüpheli
ve pozitif vakalarla olan deneyimine istinaden en çok kullanılan homeopatik remediler olarak: Hastalığın birinci
fazı, yani ilk grip evresinde kullanılan remediler olarak:
Bryonia alba, Arsenicum album, Gelsemium sempervirens,
Eupatorium perfoliatum, Phosphorus, Ferrum phosphoricum, sayılabilir.

Daha fazla hastaya ulaşabilmek için COVID-19 ile
temas halindeki bazı hekimler homeopati uygulayıcısı hekimler tarafından verilecek, yarım günlük pandemide kullanılan remediler ve yaklaşım ile ilgili hızlı bir eğitimden
geçirildikten sonra remedileri kullanmaya başlayabilirler.
Bu safhada her zaman homeopati uygulayıcısı hekimlerden destek almaları şiddetle tavsiye edilir.

İkinci faz yani hastalığın ileri evresinde ise kullanılabilecek remediler olarak: Phosporus, Arsenicum album,
Hepar sulphur, Silicea, Opium, Antimonium tartaricum,
Kali iodatum, Pulsatilla, Sulphur, Carbo vegetabilis sayılabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ/DOzU
Seçilecek homeopatik remedinin dozu ve kullanım sıklığı,
hastanın durumuna göre homeopati uygulayıcısı hekim tarafından karar verilir.

Bu remediler homeopati uygulayan çeşitli ülkelerin
homeopat hekimlerince verilmiş ortak konsensusun sonuçlarını yansıtmaktadır.22 Bunun yanı sıra ülkemiz genelinde de yaşadığımız bu pandemi sürecinde yaptığımız
analizlere dayanarak ve homeopatik tedavi uyguladığımız
hastalarımızın genel verileri ışığında ülkemizde de bize
özgü remedinin saptanması bunun gerek tedavide ve gerekse homeoproflakside kullanabilmesi mümkün olacaktır. COVID-19 tedavisinde homeopati tek veya etkin
seçenek olmamakla birlikte medikal tedaviye güçlü bir
destek oluşturulabilecek ve özellikle immün sistemin
önemli ölçüde güçlendirilebilecek bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Anamnez formu değerlendirilerek ve görüşme sonucu
belirlenen remedilerin granül formları 100 ml suya karıştırılıp 5 ml olarak (sulu doz), hastalığın şiddeti ve yoğunluğuna göre günde 3-5 kez hastaya verilir. Homeopati
uygulayıcısı hekim uygun görür ise bazı hastalarda granülü
doğrudan (kuru doz) dilaltı vererek de uygulayabilir.
Homeopatik remediler mutlaka bir homeopati uygulayıcısı hekim tarafından ya da onun gözetiminde verilmeli
ve hastalar düzenli takip edilmelidir. Hızlı pandemide homeopati uygulanırken mutlaka homeopati uygulayıcısı hekimlere gerekli hallerde danışılmalıdır. Genius epidemicus
saptandıktan sonra ilgili remedi C200 potensinde profilaksi
yapılacak kişilere, virüse maruz kalma sıklığına göre, 5-7
gün arasında kullanılır.

COVID-19 değerlendirmesinde kullanılabilecek ayrıntılı hasta görüşme formu Şekil 1’de sunulmuştur.
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ŞEKİL 1: COVID-19 örnek anketi.
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ϱ͘ŶŝĚĞŶŵŝǇƺŬƐĞůŝǇŽƌzĂǀĂƔǇĂǀĂƔŵŦǇƺŬƐĞůŝǇŽƌ
ϱ͘'ƺŶŝĕŝŶĚĞďŝƌŬĂĕŬĞǌǇƺŬƐĞůĚŝŒŝĂƌĂůŦŬůĂƌǀĂƌ,
ϲ͘ƐĂĚĞĐĞĂŬƔĂŵůĂƌŦǇƺŬƐĞůŝǇŽƌ,
ϳ͘^ĂĚĞĐĞŐĞĐĞǇĂƌŦƐŦ;Ϯϯ͗ϬϬĚĞŶƐŽŶƌĂͿǇƺŬƐĞůŝǇŽƌ,
ϴ͘^ĂĚĞĐĞƐĂďĂŚǇƺŬƐĞůŝǇŽƌ,
ϵ͘PŒůĞĚĞŶƐŽŶƌĂǇƺŬƐĞůŝǇŽƌ,

ϱͲͿƚĞƔƐŦƌĂƐŦŶĚĂĐŝůĚŝŶŝǌƐŦĐĂŬŵŦ͍ƐŽŒƵŬŵƵ͍
ϲͲͿ^ŦĐĂŬůŦŬďĞĚĞŶŝŶŝǌŝŶƐĂĚĞĐĞďĂǌŦďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞŵŝŽůƵǇŽƌ͍ǀĞƚŝƐĞ͕
ϭ͘ĂƔŦŶŦǌĚĂϮ͘zƺǌƺŶƺǌĚĞϯ͘<ƵůĂŬůĂƌĚĂϰ͘'ƂǀĚĞŶŝǌĚĞ
ϱ͘ŝŒĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϳͲͿmƔƺŵĞŶŝǌǀĂƌŵŦ͍,ǀĞƚŝƐĞŶĞǌĂŵĂŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ


mƔƺĚƺŒƺŶƺǌǌĂŵĂŶƂƌƚƺŶƺǇŽƌŵƵƐƵŶƵǌ͍



KĚĂŶŦŶƐŦĐĂŬŵŦƐĞƌŝŶŵŝŽůŵĂƐŦŶŦƚĞƌĐŝŚĞĚŝǇŽƌƐƵŶƵǌ͍
ƐŦĐĂŬ;ϮϰĚĞƌĞĐĞǀĞƺƐƚƺͿ





,

ƐĞƌŝŶ;ϮϭĚĞƌĞĐĞĂůƚŦͿ ĨĂƌŬĞƚŵĞǌ



ϴͲͿĞĚĞŶŝŶŝǌŝŶďĂǌŦďƂůŐĞůĞƌŝŶĚĞƐŽŒƵŬůƵŬǀĂƌŵŦ͍ǀĞƚŝƐĞŶĞƌĚĞ͗
ϭ͘dƺŵďĞĚĞŶŝŶŝǌ
Ϯ͘ůǀĞĂǇĂŬůĂƌŦŶŦǌƐŽŒƵŬ
ϯ͘ůůĞƌƐŦĐĂŬĂǇĂŬůĂƌŦŶŦǌƐŽŒƵŬ
ϰ͘'ƂǀĚĞŶŝǌǇĂŶŦǇŽƌŐŝďŝĂǇĂŬůĂƌŦŶŦǌďƵǌŐŝďŝ
ϱ͘^ŦƌƚŦŶŦǌĚĂƐŽŒƵŬůƵŬ
ϲ͘&ĂƌŬůŦďŝƌĚƵƌƵŵǀĂƌƐĂǇĂǌŦŶͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵͲͿdĞƌůĞŵĞŶŝǌǀĂƌŵŦ͍,ǀĞƚŝƐĞĚĞƌĞĐĞƐŝнннннн
ĂŵĂŶŦ͗ŐĞĐĞĂƚĞƔůŝǇŬĞŶĂƚĞƔƐŽŶƌĂƐŦŶĚĂĚŝŒĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ƵŚĂƐƚĂůŦŬƚĂĞŶĕŽŬƚĞƌůĞǇĞŶďƂůŐĞůĞƌ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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ϭϬͲͿPŬƐƺƌƺŬǀĂƌƐĂŶĂƐŦů͍

ϭ͘<ƵƌƵ͕ďĂůŐĂŵƐŦǌ



Ϯ͘PŬƐƺƌƺƌŬĞŶďŽŒĂǌŦĂĐŦǇŽƌ
ϯ͘'ƂŒƺƐƚĞƔŝĚĚĞƚůŝĂŒƌŦǇůĂ
ϰ͘ĂƔĂŒƌŦƐŦŶĂŶĞĚĞŶŽůƵǇŽƌ
ϱ͘ĂůŐĂŵůŦ ďĂůŐĂŵĂǌǀĞǌŽƌĕŦŬŦǇŽƌ
ďĂůŐĂŵƌĂŚĂƚĕŦŬŦǇŽƌ
ďĂůŐĂŵƐĂƌŦƌĞŶŬ
ďĂůŐĂŵŬĂŶůŦ
ďĂůŐĂŵǇĞƔŝůŝŵƐŝƌĞŶŬ
ďĂůŐĂŵŬƂƚƺŬŽŬƵůƵ

ϭϭͲͿĂƔĂŒƌŦƐŦǀĂƌƐĂďĂƔŦŶŦǌŦŶŶĞƌĞƐŝŶĚĞǀĞŶĞŽůƵǇŽƌŐŝďŝ͕ŶĞǇĞďĞŶǌŝǇŽƌĂŒƌŦ͍
ďĂƔŦŶƂŶƺŶĚĞďĂƔŦŶĂƌŬĂƐŦŶĚĂĚŝŒĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĂƔĂŒƌŦƐŦŶŦŶĞǇĞďĞŶǌŝǇŽƌ͍EĂƐŦů͍ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϮͲͿ^ƵŝĕŵĞŝƐƚĞŒŝŶŝǌŶĂƐŦůϭ͘ĞƐŬŝƐŝŐŝďŝϮ͘ĂǌĂůĚŦϯ͘ƌƚƚŦ
ϭϯͲͿ^ƵǇƵƐŽŒƵŬŵƵŽĚĂŦƐŦƐŦŶĚĂŵŦƐŦĐĂŬͬŦůŦŬŵŦŝĕŵĞŬŝƐƚŝǇŽƌƐƵŶƵǌ͍
ϭϰͲͿ,ĂƐƚĂůŦŬďĂƔůĂǇĂůŦŚĞƌǌĂŵĂŶŬŝŶĚĞŶĨĂƌŬůŦŽůĂƌĂŬĐĂŶŦŶŦǌŶĞůĞƌǇĞŵĞŬǀĞǇĂŝĕŵĞŬŝƐƚŝǇŽƌ͍
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϱͲͿ'ĞŶĞůŽůĂƌĂŬƔŝŬĂǇĞƚůĞƌŝŶŝǌŐƺŶƺŶŚĂŶŐŝǌĂŵĂŶŦŶĚĂĂƌƚŦǇŽƌ͍
^ĂďĂŚƂŒůĞŶƂŒůĞĚĞŶƐŽŶƌĂĂŬƔĂŵŐĞĐĞƉĞŬĚĞŒŝƔŵŝǇŽƌ
ϭϲͲͿEĞĨĞƐĚĂƌůŦŒŦĞŶĕŽŬŚĂŶŐŝĚƵƌƵŵĚĂĂƌƚŦǇŽƌ͍
ƵǇŬƵĚĂ



ŐĞŶĞůŽůĂƌĂŬǇĂƚŦŶĐĂ ƐŦƌƚƺƐƚƺǇĂƚŦŶĐĂ



ƐŽůƵŶĂǇĂƚŦŶĐĂ

ƐĂŒŦŶĂǇĂƚŦŶĐĂ



ŽƚƵƌƵŶĐĂ

ŬŽŶƵƔƵŶĐĂ 

ŚĂƌĞŬĞƚĞĚŝŶĐĞ



ǇĞŵĞŬǇĞƌŬĞŶ

ƐŦĐĂŬŚĂǀĂͬŽĚĂ

ƐŽŒƵŬŚĂǀĂͬŽĚĂ



PŬƐƺƌƺŬƐŽŶƌĂƐŦ

ŐƺůƺŶĐĞ


sĂƌƐĂĚŝŒĞƌĂƌƚƚŦƌĂŶĨĂŬƚƂƌůĞƌŝǇĂǌŦŶŦǌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϳͲͿEĞĨĞƐĚĂƌůŦŒŦŶŦƌĂŚĂƚůĂƚĂŶĚƵƌƵŵůĂƌŚĂŶŐŝƐŝ͍


ŽƚƵƌŵĂŬ



ďĂůŐĂŵĕŦŬĂƌŵĂŬ



ǇĂƚŵĂŬ



ƐĞƌŝŶŚĂǀĂ



ƂŶĞĞŒŝůŵĞŬ
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ϭϴͲͿŽŒĂǌĂŒƌŦŶŦǌŦŶĂƐŦůƚĂƌŝĨĞĚĞƌƐŝŶŝǌ͍
ǇĂŶŦĐŦ

ďĂƚŦĐŦ

ǇĂƌĂŐŝďŝ

ĚŝŒĞƌͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ϭϵͲͿ,ĂƐƚĂůŦŬůĂŝůŐŝůŝŬĂǇŐŦŶŦǌĂϭϬƺǌĞƌŝŶĚĞŶďŝƌƉƵĂŶǀĞƌŝŶ;ϭŚŝĕǇŽŬ͘͘͘͘ϭϬƉĂŶŝŬŚĂůŝŶĚĞǇŝŵͿͺͺͺͺ
ϮϬͲͿ Ƶ ƐƺƌĞĕƚĞ ŽƌƚĂǇĂ ĕŦŬĂŶ ĚƵǇŐƵůĂƌŦŶŦǌŦ ƂŶĐĞůŝŬ ƐŦƌĂƐŦŶĂ ŐƂƌĞ͖ ĞŶ ƂŶĐĞůŝŬůŝ ŽůĂŶĚĂŶ ďĂƔůĂǇĂƌĂŬ
ŶƵŵĂƌĂůĂŶĚŦƌŦŶŦǌ͍,ŝƐƐĞƚŵĞĚŝŬůĞƌŝŶŝǌŝďŽƔďŦƌĂŬŦŶůƺƚĨĞŶ͘
ͺͺͺͺŝůĞŶŝǌůĞŝůŐŝůŝĞŶĚŝƔĞ;ŬĂǇďĞƚŵĞŬŽƌŬƵƐƵͿ
ͺͺͺͺ7ƔŝŶŝǌůĞŝůŐŝůŝĞŶĚŝƔĞ
ͺͺͺͺ'ĞůĞĐĞŬůĞŝůŐŝůŝĞŶĚŝƔĞ
ͺͺͺͺPůƺŵŬŽƌŬƵƐƵͬŬĂǇŐŦƐŦ;ŬĞŶĚŝŶŝǌͿ
ͺͺͺͺPĨŬĞ
ͺͺͺͺ'ĂǇĞƚƌĂŚĂƚŦŵ
ϮϭͲͿzƵŬĂƌŦĚĂŬŝůĞƌŚĂƌŝĐŝŶĚĞďƵŚĂƐƚĂůŦŬƚĂŐĞůŝƔĞŶͬŽůĂŶĚŝŒĞƌďƵůŐƵůĂƌŦŶŦǌͬƔŝŬĂǇĞƚůĞƌŝŶŝǌǀĂƌƐĂďĞůŝƌƚŝŶŝǌ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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