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Проблемът,  ако това е точната дума, който
наистина  вълнува „хомеопатичния свят“ е уме-
нието да се определят симптомите, от които за-
виси избора на медикамент или медикаменти при
всеки отделен клиничен случай. Това проблем спе-
цифичен за хомеопатията ли е? Съмняваме се:
всеки лекар диагностицира болестта на своя па-
циент въз основа на неговите симптоми. Именно
те  позволяват да се определи правилното тера-
певтично поведение. Тогава, защо съществуват
толкова проблеми при определяне на хомеопатич-
ния медикамент? В опит да внесем яснота по въ-
проса ще  ги разгледаме последователно, един по
един. 

1. Един първи семантичен проблем
Един особен първи проблем за нашия „хомеопа-

тичен свят“ е този за термина определяне: ако някои
говорят за „йерархизация“ (като в повечето случаи
имат предвид само хроничните случаи), то други го-
ворят за „валоризация“. Терминът „йерархизация“
винаги малко ме е притеснявал в смисъл, че доня-
къде се подразбира като класификация в границите
на божественото. Той навява идеята, че има сим-
птоми, които са по-значими от други , в дадения слу-
чай „психичните“. Ханеман,  в своя Органон, на-
бляга на факта, че трябва „най-вече и почти изклю-
чително да се придържаме към фрапиращите, осо-
бените, изключителните и характерните симптоми1“
(§ 153), за да се открие медикаментът, който е
„много аналогичен на сборът от симптоми на ес-
тествената болест, която е пред очите ни2“ (§ 152).
Той набляга също така върху значението на „със-
тоянието на нагласата и духа“ (…които трябва да се
имат предвид) като част от съвкупността от основни
симптоми, които са важни за отбелязване3“ (§ 210).

Следователно това „състояние на духа“ трябва да
бъде включено в съвкупността от симптоми. 

Ханеман прилага собствените си препоръки в
своята ежедневната  практика.  Достатъчно е да се
прочетат неговите Krankenjournale, за да се види,
че ако той включва „състоянието на нагласата“
наред с останалите симптоми то,  това е, защото тя
има връзка с болестта…

„Моят син Линднер, 14 годишен, от 3 седмици има
затруднение с ходенето по голяма нужда, не яде
почти нищо, само малко хляб и кафе. От 3 дни, от
неделя се влоши още повече. Има кръвотечение   с
желатиноподобна консистенция; болезнени и мъчи-
телни напъни при изхождане, съпроводени от сър-
беж и смъдене. Седи, лежи и спи постоянно. Също
така – сърбеж в супрастерналната ямка; обнибула-
ция, по-скоро сутрин, която се влошава, последвано
от загуба на памет;  шум в дясното ухо; от 4 седмици
сърцебиене; понякога когато излиза на студено
плаче спонтанно. Вчера и днес има болки в зъбите,
с бодежи вътре; изпитва още по-голяма горчивина в
гърлото. Преди понякога се възстановяваше бързо.
Не говори правилно – заеква, например пф-пф-пфе-
нинг, понякога му причернява пред очите4. 

Трябва да отбележа, че терминът „валоризация“
ми се струва, че е за предпочитане, защото изразява
необходимостта от подчертаване на „фрапиращите,
особените, изключителните и характерните“ кли-
нични симптоми,  независимо от техния произход.

2. Втори проблем: отсяване  на симптомите
Отсяването на симптомите не е нещо специфично

само за хомеопатичния подход. Дори повече, откол-
кото в алопатията трябва да се стремим да не пре-
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веждаме или интерпретираме думите на пациента.
Разбира се, мечтата на много хомеопати е да наме-
рят показание за един единствен медикамент – фа-
мозният  simillimum… с риск да строшат гръбнака
на глобалното.  Много често , за да докаже (или да си
докаже), че само този единствен медикамент е имал
въздействие, лекарят е склонен да задава затворени
въпроси от рода на:  „Нали не сте имали…?“

На първо място трябва да се уточнят симптомите,
които са причина за консултацията.
• От една страна за прецизиране на нозологичната

диагноза (от там за вземане на решение кое е най-
подходящото  терапевтично поведение) и за
определяне на пато-генетичният  медикамент (-
ти). 

• От друга страна – за откриване на евентуална
етиология. 
Много често се налага да отхвърлим   построената

от нас диагноза (много често набързо в Интернет) и
да прецизираме оплакванията. Например: „лошото“
храносмилане е твърде разтегливо понятие, за да
може да служи за валоризация. Отворените въпроси
помагат да се провери точността и принадлежността
на симптомите : „От кога?“, „В следствие на какво?“,
„Как точно?“, „Поради каква причина?“, „С какво?“.
Именно с подобни въпроси се открива значението
на модалностите, усещанията, съпътстващите при-
знаци, и т.н.

Прецизирането на нозологичната диагноза, много
често позволява да се открие етиологията, която
може да бъде от различен порядък (психичен, трав-
матичен и т.н.).

3. Един трети проблем: специфичност 
на симптомите

Как на практика да определим „фрапиращите,
особените, изключителните и характерните“  сим-
птоми?
• На първо място са симптомите, които както вече

видяхме, позволяват на пациента да назове забо-
ляването си.

• Следват симптомите, появили се в хода на забо-
ляването.

• И така също тези, чиято хроничност или повто-
ряемост са в пряка връзка с патологията или ней-
ната поява.

Необходимо ли е да валоризираме случайната
постпрандиална сънливост, която ви смазва  след
конгрес или пищен банкет. Това ми се струва малко
прибързано. Освен, ако това не е поводът за кон-
султацията. Примери могат да се дават до безкрай-
ност.

Кърмаче, което спи по гръб вече не е наистина спе-
цифичен симптом: за избягване на внезапна смърт

всички кърмачета спят по гръб.  В случай, обаче, че
при доказано заболяване детето започва да спи по
корем, с дупето нагоре, тогава вече може да се вало-
ризира…

Когато детето обожава бонбоните, трябва ли да го
считаме за любител на сладкото или просто като
обикновено дете? В моята практика никога не съм
се сблъсквал с деца от типа “Natrum muriaticum”,
които отказват бонбони.  И обратно – ако желанието
за ядене на сладкиши у дадено дете се е  „появило
от…“  това вече е елемент, който следва да се вало-
ризира.

В тази връзка винаги трябва да бъдем критични
към нашите материи медики. Един от многото при-
мери: „констипация през ден“ при Conium  не е ли
абсурдна след като дефиницията за констипация е
отсъствие на дефекация в продължение на 4 по-
следователни дни? Не е ли по-правилно да се говори
за затруднена дефекация? А така също да се уточни
с пациента какъв е режимът му на хранене? 

4. Един четвърти проблем: избягване на 
подводните камъни

Без тенденция към търсене на  simillimum  и като
се внимава при отсяване на симптомите, никой не е
застрахован от сблъсък с подводни камъни, като:

– Надценяване на симптома;
– Крайно опростяване.
Като изхождам от един мой клиничен случай, за

мой голям срам, мога да илюстрирам казаното по-
горе.

Януари 1996 год.  Катрин Ф., на 39 години, идва на
консултация по повод  „куркане в червата“, което
продължава от 8-9 месеца, придружено от болки и
диария. Има чувството, че има „ три литра вода в
корема“.

При разпита научавам, че има само 2-3 дефекации
дневно,  с меки и без мирис  фекалии – първата,
която я събужда и е асоциирана с цисталгия и сте-
рилна урина. Тя самата не може да свърже този про-
блем с конкретна причина. В детството си е страдала
от ангини и отити и  е алергична към „някои анти-
биотици“. Не обича мляко. Зъбите є са в лошо със-
тояние.  Краката и ръцете є са червено-виолетови.
Не понася стегнати якички и  лесно прави синини.
Месечният є цикъл е редовен, като кръвотечението
е без мирис и с много съсиреци. Оплаква се също от
ишиас в дясно. Много е зиморничава. Ядосва се, но
бързо и минава. Определя се като много нервна и
изпитва чувство на тревожност. Обмисля многок-
ратно проблемите си. И накрая тя обяснява дълго,
че е ужасно ревнива (на психотерапия е) от страх да
не остане сама.
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Предписвам є:
– Фекален тест.
– Lachesis 7 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, една доза

на ден в продължение на 4 дни.
– Sulfur 9 CH, една доза седмично.
– Colocynthis 5 CH, 3 гранули сутрин и вечер,

като при подобрение приемите се разреждат.
Тя идва отново на консултация през февруари

1996 г. Фекалният тест е отрицателен. Не се е про-
менила особено. Все така е „тъжна и ревнива“. Нещо
позитивно от лечението: вече не се събужда от пот-
ребност от дефекация, а изпражненията є са придо-
били форма. В замяна на това се оплаква от болки в
дясната илиачна ямка.

Променям лечението:
– Thuya 30 CH, 3 гранули на ден, в продължение

на един месец.
– Irix tenax 5 CH, 3 гранули на ден, в продълже-

ние на един месец.

Пациентката идва отново през август 1996 г. Тя е
продължила лечението си до април „защото не мо-
жела да стои без лекарства“ (sic!). (sic! = дословно
казано!)

Чувствала се по-добре, проблемите с корема са на-
малели, но пък се оплаква от глабоволия и запушен
нос постоянно. (При прегледа се установяват небо-
лезнени максиларни синуси); венците є са подути.
В момента е на терапия с  антибиотици поради  въз-
паление около нокътя. 

Лечение за три месеца:
– Thuya 15 CH, по една доза седмично.
– Silicea 9 CH, по 3 гранули на ден, през остана-

лите дни.

През ноември 1996 г. тя вече няма проблеми с ко-
рема. 

Първи подводен камък: 
надценяване на симптома.

Претоварен от информация за нейната ревност
надцених този симптом и предписах Lachesis. Веро-
ятно този медикамент е оказал въздействие върху
няколко симптома (спонтанни хематоми, непоноси-
мост към стегнати дрехи), но не и върху онези сим-
птоми, които са я накарали да дойде на консултация
и още по-малко върху нейната натрапчива ревност.
Sulfur ми се стори показан за симптомите:  „куркане
в червата“, диарията при събуждане, нервността, от-
вращението към мляко (необходимо ли да изреждам
още, за да легитимирам симптома, който наистина
съществува и който пациентката свърза директно с
диарията…).

Когато видях пациентката за втори път констати-
рах, че дразненето в корема персистира, макар че се
наблюдава подобрение. При повторното наблюдение
осъзнах, че куркането в червата, усещането за „три
литра вода в корема“, диарията при събуждане су-
трин, цисталгията, зиморничавостта, склонността
към „предъвкване“ на проблемите съответстват съ-
всем ясно на Thuya. И накрая, че проблемът на па-
циентката се свежда много повече до натрапчивото
безпокойство от коремните нарушения, отколкото до
ревността є и отвращението є от мляко.

Втори подводен камък: 
опростяване до крайност

В този случай  става дума за вид автоматизиране
на мисълта, която идва главно при остри състояния,
но не изключва и хронични такива. Тенденцията в
този случай е да се съсредоточим върху един един-
ствен симптом, в повечето случаи локален, както и
да забравим многообразието от модалности: при
едем да се предписват Bryonia и  Apis. Обикновеното
наблюдение позволява да се разграничат двата ме-
дикамента спрямо припокриване на симптома - под-
обрение от стегната превръзка или торбичка с лед.

В описаният по-горе клиничен случай, повър-
хностното и не съвсем оправдано  предписване на
Colocynthis бе направено въз основа на усещането
за коремни болки (в крайна сметка неясни). Thuya и
Sulfur са за лечение на диарията при събуждане су-
трин и за усещането за дразнене в корема. Но един
човек е зиморничав, друг не е. Sulfur е медикамент
за конгестия и за усещане на топлина в крайниците.
Thuya е за зачервяване на крайниците без усещане
за топлина… Впрочем, тя никога не ми беше гово-
рила за топлина, а само за зачервяване.

И така, как да оценяваме/валоризираме?

Въз основа на моя опит мога да направя няколко
заключения:

• Валоризацията/оценката  на симптомите не е при-
съща само за хомеопатията.

• Първият симптом остава, защото той е причината
пациентът да дойде на консултация. Неразумно,
самонадеяно, безумно е болестта, представена от
пациента да бъде пренебрегвана  или подвеждаща
и да се търси болест някъде „отвъд“. Единственото
нещо, което е „отвъд“ болестта е механизмът на
нейната поява (включително психически): защо се
е появила. Т.е. говорим за етиологията є.

• Трябва да се пазим от интерпретация на оплаква-
нията на пациентите.
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ХОМЕОПАТИЯТА  П     СВЕТА

• Що се отнася до разпитът – трябва да избягваме
както директното насочване така и безразбор-
ността.

• Валоризацията/оценката трябва да обхваща
всички съпътстващи симптоми (независимо дали
са психични или физически), ако са се появили
заедно с болестта или ако са повтарящи се, пос-
тоянни или сходни с нея.

• Броят на симптомите, които трябва да се валори-

зират/оценяват зависи от конкретния клиничен
случай. Един остър случай не се нуждае от ня-
какви изключителни симптоми. Един хроничен
случай, обаче, се нуждае от поне три.

• Валоризацията/оценката на симптомите се при-
лага при избора на всеки медикамент, който със-
тавлява лечението, независимо дали е подсказан
от етиологични, локални, общи симптоми или пък
тези симптоми описват личностната характерис-
тика на пациента, или историята на заболяването.

Увод
Смъртността при пациенти с тежък сепсис

остава висока, въпреки прилагането на раз-
лични терапевтични стратегии. Целта на това
рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-конт-
ролирано проучване бе  да се прецени дали хо-
меопатията е в състояние да повлияе на резул-
татите в дългосрочен план при критично болни
пациенти, страдащи от тежък сепсис.

Методи
Седемдесет пациенти с тежък сепсис са по-

лучили хомеопатично(n = 35) или плацебо (n
= 35) лечение.  По време на престоя в интен-
зивно отделение  са давани хомеопатични гло-
були и плацебо 200 C през интервали от 12 ч.
Регистриран е броят на оцелелите след 30 и 180
дни.

Резултати
Трима пациенти (2 на хомеопатия и 1 на пла-

цебо) са  изключени от анализа, поради не-
пълни данни. Всички те са оцелели. Изходните
характеристики – възраст, пол, индекс за те-

лесна маса, предварителни условия,  APACHE
II скалата, симптоми на сепсис, брой органни
увреди, необходимост от механична вентила-
ция, необходимост  от вазопресори или вено-ве-
нозна хемофилтрация, както и лабораторните
показатели не се различават значително между
групите. На 30-тия ден,  не  е констатирана по-
вече статистически значима тенденция за оце-
ляване в полза на хомеопатията (verum 81,8%,
placebo 67,7%, P = 0.19). На 180 ден, прежи-
вяемостта е била статистически значима в
полза на хомеопатията (75.8% срещу 50,0%, P
= 0.043). Не са наблюдавани нежелани стра-
нични въздействия.

Заключения
Нашите данни показват, че хомеопатичното

лечение може да бъде полезна допълнителна
терапевтична мярка с дългосрочна полза за
силно септични пациенти, приети в интен-
зивно отделение. Пречка за по-широкото при-
лагане на този метод е ограниченият брой на
обучените хомеопати.

Homeopathy, Janury – April 2011

СЪПЪТСТВАЩО ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПАЦИЕНТИ 
С ТЕЖЪК СЕПСИС: РАНДОМИЗИРАНО, ДВОЙНО-СЛЯПО,

ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ 
В ИНТЕНЗИВНО ОТДЕЛЕНИЕ

M. Фрас1, M. Линкеш2, С. Баниаи2, 3, Г. Рех1, C. Диелахер2, T. Льоб2, 
C. Ендлер1, M. Хайдвогъл1, И. Мюштих1, E. Шюстер4

1Институт за хомеопатия Лудвиг Болцман, Грац, Австрия
2II отделение по вътрешни болести , Виенски университет, Виена, Австрия

3 Кантонална болница,  Люцерн, Швейцария
4 Катедра по Компютърни науки в медицината, Виенски университет, Виена, Австрия 
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МНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТА

РАЗСТРОЙСТВА НА ХРАНИТЕЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ
Д-р Патрик ВАШЕТ, Авиньон, Франция

Резюме

Увод
В търсене на нови терапевтични решения са

открити, разработени и тествани в лаборато-
рии нови лекарствени средства.  Изследвани са
силно разредени вещества, предназначени за
подобряване на  отговора на имунната система
чрез намаляване честотата на различни забо-
лявания. Поради своята ниска токсичност те
не носят риск за сериозни странични въздей-
ствия. През последните години нашата из-
следователска група  изследва въздействията
на силно разредени вещества и тинктури върху
клетки от имунната система.

Методи
Разработихме и тествахме няколко силно

разредени тинктури. В настоящия труд опис-
ваме биологичната активност на М1, М2 и M8
върху имунни клетки от мишки и хора in vitro
и in vivo при мишки. След in vitro лечение бяха
определени цитотоксичността, освободените
цитокини и активирането на ядрения фактор
κВ (NF-κВ). Направена бе оценка на жизнес-
пособността на клетките, оксидативният отго-
вор,  липидната пероксидация, костният мозък
и  имунофенотипирането на клетки на лимфни
възли  след лечение  in vivo при мишки.

Резултати
Нито една от силно разредените тествани

тинктури не бе цитотоксична за макрофагите
или K562. Всички макрофаги, стимулирани от
липополизахариди (ЛПЗ) и лекувани със силно
разредени тинктури намалиха тумор-некроти-
зиращия фактор-алфа (TNF-α), а M1, и M8 до-
ведоха до намаляване на производството на
IFN-γ. M1 доведе до намаляване на актив-
ността на ядрения фактор κВ (NF-κВ) върху
стимулираната посредством тумор-некротичен
фактор-алфа (TNF-α) клетъчна линия. Лече-
нието in vivo доведе до намаляване на реак-
тивните кислородни видове (ROS). M1 и M8 до-
ведоха до увеличаване на азотния оксид (NO),
а М1 предизвика и липидна пероксидация.
Всички съединения подобриха вродения иму-
нитет, а M1 подсили придобития имунитет.
М2 намали  В-лимфоцитите, отговорни за при-
добития имунитет.

Заключение
Въз основа на представените  резултати,  се

вижда, че тези силно разредени тинктури мо-
дулират имунните отговори. Въпреки, че са не-
обходими по-нататъшни изследвания, същест-
вува индикация, че силно разредените тин-
ктури могат да бъдат използвани за терапев-
тични интервенции при нарушения, където
имунната система е компрометирана.

BMC Complementary and Alternative 
Medicine 2011, October 2011 

Изминаха две години, откакто имах удо-
волствието да представя моя труд, посветен
на приложението на хомеопатията  при раз-
стройства на хранителното поведение
(РХП). Мненията, които обмених с моите ко-
леги ме вдъхновяват да направя няколко ко-
ментара, които искам да споделя,  за да
отворим нови насоки на разсъждения.

1. РХП се срещат все по-често и 
необходимостта от грижи става все 
по-голяма

Все по-често срещам момчета, подрастващи и
младежи, които развиват гранични състояния,
на прага да прераснат в анорексия. Не съм на-
блюдавал при тях преход към булимия.

ОТКРИВАНЕ НА НОВИ ЛЕКАРСТВА И ЛЕЧЕНИЯ:
СИЛНО РАЗРЕДЕНИ ТИНКТУРИ ДЕЙСТВАТ КАТО 

БИОЛОГИЧНИ МОДИФИКАТОРИ
Каролина C. де Оливейра и съавтори
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Искам да ви подскажа едно обяснение: пре-
сечната точка между момчета и момичета е оча-
рованието от комиксите. Графизмът е из-
ключително сплескан. Формите  са като на гу-
мирани фигури без разлика в секса. Героите
мъже често имат женствен вид и обратното.
Това обяснява сексуалната амбивалентност на
тази възрастова група, която се проявява все
повече и повече с преминаването от едно в
друго състояние. Причина или следствие? Де-
батът е отворен.

Това ме навежда по-специално към:
• Anacardium orientalis: двойственост
• Natrum muriaticum: бисексуалност, обез-

личаване на формите.

2. Момичетата завладяха клубовете 
по езда

Понито представлява преходен предмет за-
местващ  плюшената жирафа София и мечето
Теди. С напредването на възрастта конят
заема все по-важно място, защото е единстве-
ното животно достойно за езда.

Конната езда при тези млади жени, главно
анорексички и булимички, заема в ежеднев-
ието им прекалено голямо място и ги
обсебва. 

Две насоки за размисъл: За какво всъщност
става дума при този вид пациентки – заме-
стване на мъжа или емоционална бедност?

Единствените момчета, които са близо до тях
са тези, които тренират  яздене като състезате-
лен спорт, докато за момичетата конят е по-
скоро довереник. Вероятно за тях това е начин
да отложат кризите, да ги подтиснат. За съжа-
ление те залитат към друго пристрастие, което
задълбочава патологията им.

Тук се наблюдават следните чувствителни
типове:

Natrum muriaticum: Конят е най-добрият
ми приятел.

Sepia officinalis: Когато ездата се прежи-
вява като силов спорт.

Platina: Естетично чувство. Дрехата прави
човека.

3. Няколко медикамента, с които 
започнах да експериментирам

Колеги ми подсказаха няколко медикамента,
с които започнах да експериментирам.

DOPAMINE

• Поведенческите пристрастия са белязани от
нарушение на функциите на ЦНС на ниво
рекомпенсация на веригата. При стимули-
ране на мозъка се освобождават неврохор-
мони като допамин, хормон на удоволствието
par excellence. При пристрастията съще-
ствува екзасербация  на  механизмите  на ре-
компенсация. 

• Известно е, от друга страна, че единствените
ефикасни  медикаменти при разстройства на
хранителното поведение, особено, когато е
налице коморбидност с депресия, са допамин
енергетиците. 

• Предписвам Dopamine 5 CH, по 5 гранули
на ден за стимулиране производството на
този хормон.

CARBO VEGETABILIS

• При диспептици с аерогастрия и балониране
над пъпа.

• Непоносимост към алкохол, мазни храни,
месо и мляко.

• Търсете често срещан съпътстващ симптом:
конгестивни вълни по лицето при поглъщане
на незначително количество алкохол. Следо-
вателно този медикамент е подходящ при хи-
перфагия и лошо храносмилане.

LOBELIA INFLATA

Медикамент, който се прилага при отбиване
на кърмачета. Може да бъде полезен за създа-
ване на отвращение към дрогите по принцип,
изразяващо се в гадене, което може да премине
към повръщане.

Настоящите размишления са съсредоточени
най-вече върху анорексията и булимията. 

Много малко мога да добавя за наднорменото
тегло, освен някои размисли като колега, който
може да  допринесе за обосноваване на пре-
скрипцията на добре познати хомеопатични
лекарства:

Шест мотива да останем дебели:

• Да бъдем силни, за да справим с всичко,
което е на нашата главата.

• Да бъдем видими в очите на хората (страх от
изоставяне).

• Да се обградим, за да се предпазим.
• Това е противоположното на болестно

състояние.
• Ще станем грозни (пост-травматизъм).
• Желание да се наложим.
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В ПОМОЩ НА ПРАКТИКАТА

ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
Д-р Кристел Беснар-Шарве, Лион, Франция

Много често началото на бременността е
съпроводено от гадене. Ако не се обърне се-
риозно внимание  на този проблем то гаденето
може да бъде последвано от повръщане. Тези
оплаквания са чести при бременните жени, а
алопатичното лечение в този период не е пре-
поръчително.

1. Приносът на хомеопатията
• При повръщане за ограничаване приемът на

алопатични средства против повръщане.
• Във всички случаи за преодоляване на при-

чините (психически, физически), които водят
до гадене и повръщане.
На първо време медикаментите ще бъдат

подбрани въз основа на симптомите, а изборът
на медикаменти ще се направи според:
• особеностите на симптомите: гадене

и/или повръщане;
• съпътстващите признаци: дискомфорт,

бледост, сърцебиене;
• модалностите: влошаване от миризми, по-

добряване след повръщане, на чист въздух;
• етиологията: психика (страх от бреме-

ността), храносмилане (чернодробна непоно-
симост) – което говори за глобална реакция
на пациентката.

Различаваме чисто симптоматични медика-
менти и медикаменти, при които се вземат
предвид общата реакция на пациентката и асо-
циираните симптоми.

Тези симптоми  обикновено отшумяват в
края на третия месец от бременността: в слу-
чай, че продължават след третия месец трябва
да се назначат теренни медикаменти.

2. Нашият съвет
Трябва да настъпи подобрение няколко дни

след започване на лечението, особено при на-
личие на повръщане.

СЪВЕТИ ЗА ХРАНЕНЕ
Прескрипцията трябва да бъде придружена

от съвети за хранене:
• по-чести приеми на храна;
• избягване на кисели храни (сурови плодове

и зеленчуци);

• прием на въглехидрати с бавно усвояване
(каши, ориз, хляб);

• прием на повече течности.

ДОЗИРОВКА
Прескрипцията на симптоматични медика-

менти ще бъде в 9 CH, по 5 гранули, 3 пъти на
ден, като приемите се разреждат с отшумяване
на оплакванията.

ПРЕСКРИПЦИЯ НА ХОМЕОПАТИЧНИ 
МЕДИКАМЕНТИ
Медикаменти, подбрани според особеностите

на гаденето:

Cocculus indicus 9 CH
• Гадене и повръщане, които се влошават от

пасивно движение (в кола).
• Умора, астения.

Colchicum 9 CH
• Хиперестезия на обонянието.
• Усещане за леден студ или парене в стомаха.

Ipeca 9 CH
• Повръщане, което не води води до облекча-

ване на гаденето.
• Хиперсиалорея с чист език.

Tabacum 9 CH
• Гадене и/или повръщане.
• Бледост, студена пот, виене на свят, слабост.
• Сърцебиене.
• Астения.
• Подобряване на чист въздух.

Медикаменти, подбрани според чувствител-
ността към хормоналния и/или емоционалния
климат

Luteinum 15 CH
• 5 гранули, 2 пъти дневно.
• Гадене без повръщане.
• Предписва се според хормоналния климат в

началото на бремеността, особено ако тя е
стимулирана или многоплодна.
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Sepia officinalis 9 CH  и 15 CH
• 5 гранули, 2 пъти дневно.
• Предписва се според непоносимост към

някои храни вследствие на бременността.
• Сутрешно гадене преди закуска.
• Гадене при вида и мириса на определени

храни,  тютюневи изделия.
• Повръщане след хранене.

ТЕЗИ ДВА МЕДИКАМЕНТА МОГАТ ДА 
БЪДАТ  ПРЕДПИСВАНИ СИСТЕМНО.

Ignatia amara 15 CH
• 5 гранули, 2 пъти дневно.
• Гадене и/или повръщане, придружени от

спазми, топка в стомаха.
• Парадоксален аспект (подобряване при хра-

нене).
• В контекста на хиперемоционалност, подо-

бряване при разсейване.

Nux vomica 9 или 15 СН
• 5 гранули, 2 пъти дневно.
• Предписва се според непоносимост към

храни вследствие на бремеността.
• Гадене с повръщане, което води до облекче-

ние.
• Балониране, киселини, запек,  спазми на

храносмилателния тракт.
• Раздразнителност, гняв, обща  хиперреф-

лексия.

3. В практиката

Мадам А., 3-то раждане, 34 години
Има гадене и повръщане, най-вече сутрин.

Не понася вече мирис на храни. Имала е тези
симптоми и при предишните бременности.
Именно така е разбрала, че е бременна.

Лечение
• Sepia 15 CH, 5 гранули сутрин и вечер
• Luteinum 15 CH, 5 гранули, 2 пъти дневно

Мадам Т., първескиня, 40 години
Мадам Т. е забременяла след in vitro про-

цедура. Бременна е от 1 месец.
Лечение

• Luteinum 15 CH, 5 гранули, 2 пъти дневно
• Sepia 15 CH, 5 гранули сутрин и вечер

Мадам Ю., 2-ро раждане, 22 години
Мадам Ю. е бременна от един месец. Има га-

дене от самото начало на бременността. Счита,
че гаденето е свързано с прекомерното отде-

ляне на слюнка. Непрекъснато е с носна
кърпичка и си бърше устата. Езикът е необло-
жен.

Лечение
• Sepia 15 CH, 5 гранули сутрин и вечер
• Ipeca  9 CH, 5 гранули, според гаденето

Мадам С., 2-ро раждане, 30 години
Мадам С. е бременна от един месец. По-

връщането, което придружава гаденето, води
до облекчение. Пушачка е, но вече не понася
тютюн; чувства се раздразнителна.

Лечение
• Nux vomica 15 CH, 5 гранули сутрин 

Мадам В., първескиня, 25 години
Мадам В. е във втори месец на бременността.

Има гадене от момента, в който е разчела теста
си за бременност. Гаденето се обостря при
пътуване с кола.

Изпитва страх от бременността и умора.
Лечение

• Ignatia 15 CH, 5 гранули  дневно
• Cocculus 9 CH, 5 гранули, според гаденето

ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

Luteinum 15 CH
Sepia officinalis 15 CH

по 5 гранули, 2 пъти дневно
от всеки медикамент

Системно

Cocculus indicus 9 CH

При световъртеж

Tabacum 9 CH

При вагусова 

симптоматика

Colchicum 9 CH

При хиперестезия 

на обонянието

Ipeca  9 CH

При хиперсиалория

Nux vomica 15  CH

При усещане за трудно хра-

носмилане, повръщане во-

дещо до облекчаване

Ignatia amara 9 CH

При безпокойство, 

спазми

Според клиничната картина 
на гаденето и повръщането

5 гранули от всеки, 2 пъти дневно

При хипер-емотивност, 

хипер-рефлексивност


