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ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ПАТОЛОГИИ НА 

БЪБРЕЦИТЕ И УРИНАРНИТЕ ПЪТИЩА
Д-р Маривон Надо-Лешнер

Тулуза, Франция

Когато обмисляме каква да бъде нашата прескрипция за лечение на ре-
цидивираща или хронична патология като:

– повтарящи се уринарни инфекции,
– лечение на цисталгия със светла урина и дискомфорт на „раздразни-

телен“ пикочен мехур,
– превенция на пристъпи на бъбречна колика при потвърдена нефро-

литиаза,
– деликатния проблем за простатизъм и развитие на доброкачествена

простатна хиперплазия (ДПХ),
– придружаващо лечение при болен с хронична бъбречна недостатъч-

ност,
ние се базираме на нашите  разсъждения на лекари хомеопати за еволю-
цията на заболяването  и за типа реакция на пациента.

Тази статия има за цел да припомни мястото на нашите големи поли-
хрести при изброените патологии. Ще бъде представено както тяхното ди-
ректно въздействие върху уринарния тракт, така и индиректното им въз-
действие върху сложните прояви от страна на целия организъм. В хода на
това припомняне ще бъде разкрито богатството на „острата“ симптоматика,
която се разкрива чрез изучаване на тяхната материя медика.

ГОЛЕМИТЕ ФОНОВИ/ТЕРЕННИ  МЕДИКАМЕНТИ

THUYA
Стои начело на редицата медикаменти от сикотичния модус на реакция.

Прилага се при катарални възпалителни състояния и вегетиращи язви с
вяла (торпидна) еволюция, евентуално  придружени от възможни пикочни
и генитални патологии. 

В някои случаи се използва и като  симптоматичен медикамент:
– Силна, остра, режеща болка в края и след уриниране (Equisetum

hiemale). Тръпки по време на уриниране.
– Усещане за  остатъчна капка след уриниране  (Staphysagria). Участие в

проявите на простатизъм.
– Затруднено уриниране: необходимо е продължително изчакване

преди уриниране; струя с прекъсвания (Conium maculatum).
– Увеличена, еластична, все още гъвкава простата.



ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ THUYA:
1)  NITRICUM ACIDUM   
Показан при  язвени и вегетиращи лезии на уро-

гениталния тракт и главно превенцията на реци-
дивиращи папиломи на пикочния мехур.  

Забележка: наличие на необилна, тъмна урина
със специфична  миризма – на конска урина. 

2) MEDORRHINUM
Предписва се при различни ситуации:
– усложнени генитални инфекции, главно хла-

мидийни или рецидивиращи инфекции на
уринарния тракт,

– простата, засегната от гонорея или пълзяща
генитална инфекция,

– при уринарни смущения, свързани със стес-
нения на уретрата, предизвикани от процеси
на  сраствания (Calcarea fluorica), след резек-
ция на аденом на простатата 

Забележка: често уриниране, затруднено урини-
ране, дизурия, енуреза.

3) NATRUM SULFURICUM
За този голям медикамент трябва да се мисли  и

извън контекста на чувствителния тип, при кон-
статиране  на  „ентеро-ренален“  синдром.  Така на-
пример, хроничните инфекции на уринарния тракт
се развиват в среда  с храносмилателни смущения:
изразена  сутрешна  диария с абдоминален метео-
ризъм и къркорене на червата, която е възможно
да се редува с констипация с твърди и големи из-
пражнения. 

При подобна ситуация действието на Natrum
sulfuricum ще бъде подсилено с предписване на
Paratyphoidinum, Eberthinum или Enterococcinum.

Забележка: парене по време на уриниране с по-
лиурия и червени песъчинки (Lycopodium). Уре-
трит с гъст,  зеленикав секрет.

SEPIA 
Лесно е да се обясни важността на този медика-

мент при патологии на урогениталния тракт:

1) Sepia е медикамент, показан за лечение на ге-
нитални инфекции с гъста, белезникава или жъл-
теникава левкорея, която е кисела и дразнеща и

която може да настъпи едновременно с рециди-
виращи уринарни инфекции. 

2) Атоничният запек на Sepia с усещане за топка
в ректума, както и евентуалният  пролапс, могат да
се окажат фактори, които благоприятстват появата
на инфекциозни уринарни патологии. 

3)  Това, което прави Sepia предпочитан медика-
мент при някои уринарни патологии, е нейното
действие върху съединителната тъкан и профи-
лактиране задълбочаването на наличните висци-
рални птози.

Както и:
– при бъбречна птоза с евентуални сифонни

прояви под нивото на пиелона, които причиняват
хронични цистити и бъбречна литиаза.

Уринарни симптоми: лепкава, зловонна урина с
червеникави отложения

– при пролапс на матката и /или образуване на
цистоцеле, настъпващи при отключване на цис-
талгии и цистити.

Уринарни симптоми: често уриниране, усещане
за тежест в пикочния мехур (Uva ursi), потребност
от незабавно уриниране, придружено от остри, ре-
жещи болки (Cantharis), неконтролирано изтичане
на урина (влошаващо се при натиск от компреси-
вен фибром). Всички те могат да  бъдат  усложнени
от увреждане на сфинктера, насочващо към 
Causticum. 

4) И накрая: хормоналният фон на жената Sepia
e с тенденция към хипоестрогенни прояви.

От една страна това води до неприятна ваги-
нална сухота, придружена от намаляване на либи-
дото и причинява упорити цисталгии със светла
урина при трудни и/или насилствени  сексуални
сношения (Staphysagria).

От друга страна липсата на естроген по време на
менопауза може да доведе до атрофия на триго-
нума на пикочния мехур, което до голяма степен
обяснява многобразието от уринарни проблеми
през този период на жената.  

SILICEA
Необходим медикамент при всякакъв гноен, ин-

фекциозен и хроничен процес и в частност при ре-

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 0999 821 702
e-mail: info@homeopath.bg
Предпечат и електронно оформление:
ИСМ Компания EООД

Отговорност за статиите носят техните автори!

Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.

2 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 25 • април • 2015

Терапевтично досие



брой  25 • април • 2015    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 3

цидивиращи уринарни инфекции, независимо от
чувствителния тип и от типа реакция на пациента .
Може да се отбележи също така наличието на бло-
гоприятстващ фактор: констипацията при Silicea,
наричана „пружинираща“ с твърди и трудни за де-
фекация изпражнения, които след първото из-
хвърляне се връщат обратно.

Този медикамент е показан също за теренно ле-
чение на фосфатна  уринарна литиаза наричана
още инфекциозна, защото образуването на камъни
се благоприятства от хронична инфекция на пи-
кочните пътища. В този случай ще бъде предпис-
ван едновременно с  Calcarea phosphorica и Phos-
phoricum acidum.   

И накрая той се прилага при ортостатична про-
теинурия – доброкачествено заболяване, без при-
знаци на нефропатия, но което може да бъде при-
дружено от ортостатична хипотензия при стройни,
астенични, слаби и страдащи от хипотония су-
бекти, които проявяват тенденция към кифоза или
лумбална хиперлордоза и възможни циркула-
торни нарушения от типа на акроцианоза на край-
ниците. Разбира се вече сте открили в диференци-
ално диагностичен план и някой други медика-
менти от туберкулиновата група, близки до Silicea.

CALCAREA CARBONICA
При патологии на уринарния тракт индикациите

са  в две посоки:
1) БЪБРЕЧНА ЛИТИАЗА независимо от конститу-

цията на субекта. 
Забележка: мътна урина с белезникави седи-

менти.
2) „ГРАДИВНИ“ ПАТОЛОГИИ, сикотичната страна

на Calcarea carbonica, каквито са превенцията на
везикалната полипоза и аденома на простата при
хипертрофирала, напрегната, твърда, но с хомоге-
нен вид простата. Аденомът на простатата се ус-
ложнява от прогресираща импотентност.

SULFUR
Медикаментът се прилага при множество пато-

логии на пикочните пътища било като медикамент
при псоричен модус на реакция, било като меди-
камент за чувствителен тип при щастливо охранен
пациент, жертва на собствената си хиперфагия и
субект на патологии, свързани с метаболитен син-
дром. 

Следователно ще бъде показан при:

1) РЕЦИДИВИРАЩИ УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ, като
се има предвид, че периодичната им поява се ре-
дува с болестни състояния, засягащи кожа, лига-
вици, серози или пък с патологии, свързани с цир-
кулаторни или хранителни проблеми. 

Уринарни симптоми: непрекъсната и властна не-
обходимост от уриниране, която често нощем се
влошава; мътна урина, покрита с мазен филм;  за-
червен, сърбящ и парещ  меатус (Capsicum an-
nuum) по време и след уриниране.

2) БЪБРЕЧНА ЛИТИАЗА, преди всичко  едновре-
менно с Calcarea carbonica при следните прояви:
„мътна, зловонна урина с мирис като след прием
на аспержи.“ 

3) ПРОСТАТНА КОНГЕСТИЯ, болезнена. Често  в
допълнение с Nux vomica.

Наблюдават се следните симптоми: увеличена и
чувствителна, при ректално туширане, простата,
болка в перинеума и аналната област, възможна
болка, свързана с лумбосакралната област, често
уриниране и  парене в меатуса.

PSORINUM
Показан е при рецидивиращи, през продължи-

телни интервали, уринарни инфекции при слаби,
зиморничави, депресивни индивиди, които силно
се безпокоят от повтарянето на патологията и при
които съществува благоприятстващ фактор: драз-
нене на дебелото черво, свързано с упорит запек
(изпражнения на 3 до 7 дни) с ректална атония
(Opium, Alumina…), но и с възможни диарични,
зловонни, неконсистентни  изпражнения с тъмен
цвят.  

LYCOPODIUM
Действието на спорите на  ликоподиума върху

бъбреците е добре познато. Освен това Ly-
copodium е основният медикамент при хиперури-
кемия и склонност към повишаване на уреята и хо-
лестерола.

Показан е при:

1) БЪБРЕЧНА ЛИТИАЗА
Д-р Дени Демарк казва: „Образуването на ка-

мъни в пикочните пътища е обективен знак за при-
бягване главно до Lycopodium, независимо от хи-
мичното естество на литиазата и латералността.“ 

По време на бъбречни колики, които оправдават
прилагането на Lycopodium,  се описват следните
симптоми: наличие на червена утайка в урината
като от настъргана тухла,  необходимост от неза-
бавно уриниране и забавяне на притока на урина.

2) ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
Наред с класическата медицина Lycopodium е

много полезен при поддържащото лечение на това
заболяване като въздейства върху кръвното наля-
гане. Прескрипцията му съответства на биологич-
ния  синдром, свързан с  увеличение на уреята, пи-
кочната киселина и холестерола.
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3) ПРОЯВИ НА ПРОСТАТИЗЪМ
При пациент, който е чувствителен тип Ly-

copodium, с предшестващи кожни, бъбречни или
храносмилателни заболявания запекът би могъл
да благоприятства появата на инфекциозна ури-
нарна патология, при която урината често има
много неприятен мирис на амоняк. Това насочва
към прескрипцията на Benzoic acidum, един от  не-
говите (на Lycopodium)  допълващи медикаменти.

Забележка: Често уриниране през нощта и пери-
неална тежест, които също  насочват към медика-
ментите от първи порядък за лечение на функцио-
нални нарушения, свързани с хипертрофия на про-
стата, какъвто е Sabal serrulata. 

ARSENICUM ALBUM
Медикамент за влошено състояние при патоло-

гия с еволюция към псора при пациент, който е с
характерните белези на чувствителен тип – слаб,
зиморничав, тревожен, педантичен, страдащ от
различни УНГ, дерматологични и респираторни па-
тологии с алергична, храносмилателна, невроло-
гична, сърдечно-съдова и урологична конотация. 

Показан е при:

1) УРИНАРНИ ИНФЕКЦИИ
При лечение на остри и хронични заболявания с

ясна симптоматика: парещи болки в коремната и
тазовата област, необилна и пареща урина (Can-
tharis, Mercurius corrosivus), подобрение при ло-
кално затопляне (Magnesia phosphorica), промяна
на общото състояние с появата на бледост, слабост,
зиморничавост. Това крие опасност от засягане на
по-горните пикочни пътища (пиелонефрит). При
остро състояние Arsenicum album може да до-
пълни целевата антибиотична терапия. 

2) ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ като
придружаващо заболяване.

В действителност трябва да припомним, че на-
рушението на благородния паренхим вследствие
на интоксикация с арсенов анхидрид  засяга целия
бъбречен паренхим (олигурия, албуминурия и хе-
матурия, нефрит).

Показанията в полза на прескрипцията на Ar-
senicum album са:

– подуване в областта на долните клепачи,
– силно изразена астения,
– храносмилателни смущения, които се израз-

яват в гадене, повръщане, парене в областта
на стомаха и които се подобряват от локално
затопляне.

Психични и поведенчески разстройства, които се
характеризират  с редуване на вцепенение и въз-
буда, както и със силна тревожност, доминирана от
страх от смъртта  и увереност  за нелечимост. 

Класическата часова модалност на този медика-
мент е между полунощ и 3 часа сутрин. Тогава  са
проявите на тревожност, възбуда и диспнеични
кризи. 

PHOSPHORUS
Основен медикамент при:  „клетъчно увреждане

с конгестивни хеморагични явления и мастна де-
генерация“, както казва д-р Филип Пикар. Това се
отнася и за бъбречния паренхим.

Предписва се при:

1) НЯКОИ ХРОНИЧНИ НЕФРОПАТИИ като бо-
лестта на Берже, например. Целта е да се отдалечи
възможно най-дълго настъпването на бъбречна
недостатъчност, когато са налице: макроскопична
или микроскопична хематурия (Arnica), повиша-
ване на уреята (Ammonium carbonicum) и креати-
нина, олигурия и отоци (Apis mellifica, Kalium car-
bonicum, Serum d’anguille – без оток), и протеину-
рия (Serum d’anguille). 

Да не забравяме мястото на Phosphorus при диа-
бетна нефропатия, където този медикамент дос-
тига още една от своите цели: панкреаса.

2) ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ, къ-
дето се използва в палиативната терапия на паци-
енти със:

– смущения  в метаболизма на фосфора;
– нарушения в азотния катаболизъм (излишък

от урея или повишаване на креатинина);
– храносмилателни нарушения,  като се започне

с гадене и повръщане и се стигне до стадия на
стомашно-чревни хеморагии;

– периферни невропатии (уремичен полинев-
рит).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Важно е да се отбележи, че разполагаме с те-
ренни медикаменти, които позволяват не само да
се премахнат или избегнат рецидивите на инфек-
циозни, литиазни или обструктивни патологии, но
така също да се осигури протекция върху намаля-
ващата функция и сериозното нарушение на бъб-
река. 

Още веднъж откриваме, че в хомеопатията гри-
жата за пациентите е комплексна и специфична
като целта е да се засилят техните съпротивителни
сили, да се възвърне равновесието в биологичните
им константи,  да се упражни терапевтично дей-
ствие върху патологиите, свързани  с метаболит-
ното претоварване и накрая да се постигне едно
непренебрежимо задържане в развитието на не-
благоприятни тенденции.

La revue du CEDH, avril 2013
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СЕННАТА ХРЕМА 
вече има своя естествен враг 

Сезонен алергичен ринит

+
 Препоръчителен прием:  

 редуват се Ринитал с ШС №3 и ШС №8

Целогодишен алергичен ринит

+
 Препоръчителен прием:  

 редуват се Ринитал с ШС №2 и ШС №8

  – РЕШЕНИЕ за всеки АЛЕРГИЧЕН РИНИТШуслерови соли + 

 СЕННА ХРЕМА

 АЛЕРГИЯ към домашен прах

 АЛЕРГИЧЕН РИНИТ с конюнктивит  
 и склонност към бронхоспазъм

 е хомеопатичен 
лекарствен продукт за деца и възраст- 
ни за лечение и профилактика на:

ШС №2 Calcium phosphoricum D6 
основна сол при 
хронични алергични процеси

ШС №3 Ferrum phosphoricum D12 
първа помощ при 
всяко остро възпаление

ШС №8 Natrium chloratum D6 
повлиява обилната   
водниста секреция

www.alergii.bg
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СЕЗОННИ АЛЕРГИИ И ХОМЕОПАТИЯ
Д-р Иван Несторов

За някои хора настъпването на пролетта не е свър-
зано с положителни емоции и красиви преживява-
ния, а тъкмо обратното. За страдащите от алергии
това е сезонът на зачервените очи, кихавиците, теча-
щия нос, неприятната хрема... Пациентите с подобни
проблеми, до болка познати, за съжаление не нама-
ляват, а тъкмо обратното. Очаква  се през пролетния
сезон на 2015 г. те да отбележат своя максимум. За
сравнение през 1920 г. само 0,4 % от населението е
страдало от пролетни алергии. Сега в големите ев-
ропейски градове този процент варира от 14-20 %.
Според едно изследване, в Северна Америка от алер-
гичен ринит страдат от 20 до 40 % от населението, а
процентът  на астматиците вече е 9 %. За половината
от тях  съществуват  доказателства за атопия.1

Хомеопатията вече е доказала своята ефективност
при лечението на алергичните заболявания. Конвен-
ционалната или алопатична медицина признава
алергиите за трудно лечими и не са единични слу-
чаите, когато самите лекари алерголози насочват па-
циентите към хомеопатично лечение. 

Любопитен е фактът, че Американската академия
по алергология е основана от лекар хомеопат – д-р
Грант Селфридж. Неоспорим също е фактът, че от
всички комплементарни терапии, единствено хо-
меопатията е доказала своята ефективност.

От 1986 г. насам престижни медицински списания
като Lancet, публикуват клинични и фундаментални
проучвания, които подчертават ползите от хомеопа-
тията за лечение на алергични ринити.2

Скорошно изследване си постави за цел да на-
прави оценка на качеството на всички клинични хо-
меопатични проучвания, публикувани в реномирани
научни списания, с медикамента Galphimia glauca.
След анализиране на 11 проучвания, авторът на про-
учването прави заключение, че лечението с  Gal-
phimia glauca е ефикасно при алергични ринити.3

С тази статия бих искал  не толкова да припомня
дефиницията и причините за алергиите, а най-вече
да  ви представя накратко основните хомеопатични
медикаменти, които използваме за лечението им.

И така какви са симптомите? 
Ринит, назална конгестия, боцкане, сърбеж в очите,

кихане и бронхобструктивни прояви по време на оп-
рашването на растенията.

Причините, които отключват алергиите, както е из-

вестно,  са различни. В зависимост от климатичната
зона алергиите се отключват от март до октомври и
зависят от количеството валежи през годината. Дори
в рамките на нашата малка страна съществуват раз-
личия между отделните региони. Така например хо-
рата от вътрешността на страната страдат повече от
алергии отколкото тези по крайбрежието. 

При алергичните процеси се активират защитни
механизми срещу субстанции, които не предполагат
риск или агресия, но организмът  ги припознава като
„агресори“ и затова реагира срещу тях. Във всички
случаи, както отбелязах и по-горе, алергиите нараст-
ват.  Според последните епидемиологични изслед-
вания атмосферното замърсяване е една от основ-
ните причини за увеличаване,  главно в градовете, на
броя на пациентите с алергични прояви от дихател-
ните пътища. 

Класическата медицина препоръчва 
следните 4 основни насоки на лечение:
1) Мерки за контрол на околната среда (носене на

слънчеви очила, шофиране със затворени прозорци,
използване на филтри срещу полени, избягване на
разходки в сухо, слънчево време през деня, изпол-
зване на маски т.н.).

2) Фармакотерапия (антихистамини, бронходила-
татори, кортикостероиди, инхалаторни кортикосте-
роиди и бронходилататори – асоциирани или не,
анти-левкотриени и т.н.).

3) Имунотерапия  (алерген специфични ваксини).
Това е лечение одобрено от Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) и подкрепено от всички нацио-
нални, европейски, северноамерикански и т.н. алер-
гологични научни общества.

4) Повишаване информираността на пациентите
(курсове за самостоятелни грижи, лагери за деца с
алергични страдания, пациентски асоциации и т.н.).
Лекарите от първичната медицинска помощ (се-
мейни лекари и педиатри) и специалистите алерго-
лози следва да координират лечението  на  пациен-
тите, страдащи от алергия.

Хранене
Има много храни които, макар и човек да не 

е алергичен към тях, могат да задълбочат и 
влошат проблема му. На първо място изпъкват 
млякото и млечните продукти, защото стимулират
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производството на слуз.
Други храни, чиято консумация не се препоръчва

на пациентите със сезонни алергии са: шоколад, чер-
вено месо, хидрогенирани мазнини, пържени храни,
рафинирана захар и всички продукти, които съдър-
жат прашец (пчелно млечице, цветен прашец и мед).
Също така злоупотребата на соя (една от най-честите
причини за хранителна алергия – съдържа се прак-
тически в почти всички промишлени хранителни
продукти).

Какво представлява алергена и кои са 
най-често срещаните алергени?
Алергенът е вещество, което може да предизвика

свръхчувствителност (алергична реакция) при чувст-
вителни хора, които преди това са били в контакт с
него.

Прахът съдържа много алергени, включително ин-
сектите акари. Тези създания  се намират в легла, мат-
раци, килими и мека мебел, особено ако са  влажни и
топли. Те се хранят с мъртвите кожни клетки.

Гъбички и плесени, които се развиват във влажни
места. Също така се срещат в гниеща дървесина,
слама или листа. Алергията към гъбички най-често
се проявява през есента, когато сезонът е дъждовен.

Прашецът (поленът) идва от дървета, храсти и
трева. Той е един  от основните причини за алергии,
които настъпват  през пролетта.

Косми, козина и люспи от домашни любимци са
други добре познати алергени.

Също аерозолни спрейове, студ, влага, вятър, за-
мърсяване на въздуха, дървесен и тютюнев дим и др.

Предимства на хомеопатията пред 
традиционната медицина
Основното предимство на хомеопатията е, че тя

предлага не само лечение в острата фаза на проява
на алергичното страдание, но въздейства и профи-
лактично – подобрява реактивността на организма,
намалява броя на рецидивите, както и възможността
за усложнения.

Хомеопатичният медикамент по същество пред-
ставлява специфичен модулатор на функциите на
болния организъм. Практически той стимулира чо-
вешкия организъм  да се самоизлекува, като по този
начин отговаря на „лелеената мечта“ на всеки лечи-
тел през вековете – да се лекува целия организъм, а
не отделното заболяване. 

Нека си припомним също, че хомеопатичните ме-
дикаменти са лесни за прием и приятни на вкус,
включително за  деца и бебета. Те не са токсични, не
могат да сенсибилизират приемащия ги и не предиз-
викват зависимост.

Например при случай на остър алергичен ринит,
конкретният пациент реагира по –добре на хомео-
патичния медикамент, защото той припокрива спе-
цифичните клинични симптоми – проява на индиви-
дуалната реактивност именно на този пациент, а не
общо на пациентите с това страдание. Да припомним

също, че хомеопатичният медикамент няма стра-
нични ефекти, за разлика от  алопатичните медика-
менти - главно традиционните деконгестанти и анти-
хистамини.

Един от ключовите моменти в успешното лечение
на алергиите, за разлика от конвенционалното лече-
ние,  е че хомеопатията взема под внимание и ви-
димо намалява тенденцията към алергии. Тази про-
филактика е благодарение на известната на всички
лекари хомеопати „теренна” терапия. Тя задължи-
телно се осъществява и контролира в динамика от
опитен лекар хомеопат.

Тук, по долу, предлагам на вниманието ви някой от
най-често използваните хомеопатични медикаменти
за лечение на острите прояви на алергичните стра-
дания:

APIS MELIFICA: Това е класическият медикамент
за остра алергична реакция или дори анафилактичен
шок. Уртикария, оток, възпаление на тъканите с па-
рене и сърбеж, хрема, ринит, сълзи, подуване на ли-
цето и шията. Симптомите се влошават при топлина
и се подобряват при студ. Пациентът е нервен, раз-
дразнителен, неспокоен. Алергиите възникнат и се
влошават главно през пролетта.

ARSENICUM ALBUM: Симптомите са парещи сълзи,
образуване на носни секрети и затруднено дишане.
Те се влошават през нощта и по-специално след по-
лунощ. Пациентът изпитва силно безпокойство и тре-
вожност, главно по отношение на своето здраве;
усеща силен студ и се чувства по-добре на топло.

NUX VOMICA: Раздразнителен, „бързо палещ“ па-
циент, със симптоми на алергия. През деня е с обилна
назална секреция, а през нощта носът е напълно за-
пушен. Чувства се по-добре на открито, въпреки че е
много чувствителен към студ и най-вече течение.
Обикновено това е пациент с високо ниво на профе-
сионален или личен стрес. Той робува на постулата:
„Трябва и ще стане!“ независимо от цената. В изпъл-
нение на тази максима и с цел да е винаги във форма,
той често прибягва до тонизиращи субстанции които
затварят порочния кръг на работохолизъм, напре-
гнатост, избухливост и умора. 

SABADILLA: Изпитва ужасни главоболия, придру-
жени от ринит, конюнктивит с подути и зачервени
клепачи, усещане за топлина в  лицето. Ринореята се
редува с назална обструкция, като същевременно
има хиперчуствителност към миризми и парфюми.
Симптомите  се подобряват в топли помещения, с
прием на топла храна и топли напитки.

BLATTA ORIENTALIS: Специфичен медикамент за
алергии към домашен прах, мухъл, гниещи материи,
и т.н. Епизоди на затруднения в дишането или дори
астматични пристъпи, с усещане за горещина, която
ирадиира от лицето, главата  към дланите на ръцете
и стъпалата на краката. Симптомите се влошават от
влага и главно през есента.

ALLIUM CEPA: Раздразнена носна лигавица с усе-
щане за жива рана. Обилна секреция. Влошаване в
затоплени и влажни помещения. Чувства се по-добре
на открито. Болка в синусите, обилно, не силно драз-
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нещо сълзене. Фотофобия и дразнене на ларинкса.
AMMONIUM MURIATICUM: Обилна, дразнеща, ко-

розивна водниста хрема, с усещане за запушване на
носа и аносмия, кихане. Леко сълзене, парене в ла-
ринкса.

ARALIA RACENOSA: Водниста, дразнеща, пареща и
понякога вискозна ринорея. Непрекъснато кихане.
Сърбеж на гърба на носа. Леко сълзене, което нама-
лява на студено и проветриво място.

ASTERIAS RUBENS: Дразнеща водниста хрема, ки-
хане и какосмия  (разтройство на обонянието, при
което неприятните миризми се усещат като приятни
или усещане на неприятна миризма, която не съ-
ществува). Дразнене на ларинкса със спастична каш-
лица. Леко сълзене, конюнктивит, често главоболие.

HEDERA HELIX: Дразнеща водниста ринорея, която
намалява в затоплени помещения, дразнене на ла-
ринкса с пресипналост. Слабо сълзене с усещане за
пясък в очите.

AMBROSIA: Слаба водниста ринорея, продължи-
телно кихане, дразнещо сълзене с пруритус на кле-
пачите. Спастична кашлица без експекторация.

EUPHRASIA: Обилна, мека, недразнеща, водниста
секреция, с усещане за тежест в главата и нарушено
общо състояние. Болка в синусите; силно дразнещо,
парещо сълзене, с усещане за сърбеж, което нама-
лява при излагане на вятър, светлина и в климатизи-
рани  помещения. Подути, парещи клепачи, които су-
трин са залепнали. Спастична кашлица през нощта.

NAPHTALIUM: Обилна, течаща, дразнеща и щи-
пещо-сърбяща ринорея, която се засилва на открито.
Продължително кихане; обилно сълзене; спастична,
задушаваща кашлица, смесена тахидиспнея.

ASTRAGALUS EXCAPUS: Обилна, водниста, пареща
ринорея; парещо сълзене, което намалява при раз-
търкване на очите. Спастична, разкъсваща кашлица.

KALIUM IODATUM: Обилна, но несърбяща рино-
рея. Фронтална болка с усещане за констрикция в ос-
новата на носа. Обилно, парещо и сърбящо, сълзене
и  непоносимост към ярка светлина, които намаля-
ват при излагане на топло и  през нощта. Суха спас-
тична кашлица през нощта.

SCILLA MARITIMA: Назална конгестия с респира-
торни оплаквания от носа, често главоболие, което
се влошава сутрин и при излагане на студено; под-
обрение в топли помещения  и влажно време.

RESERPINUM: Назална обструкция с усещане за
пълен блокаж. Понякога се наблюдават носни по-
липи, които засилват обструкцията. Дразнене в гър-
лото, сълзене, хиперсаливация, които се влошават
около  16 часа и се подобряват сутрин след закуска.

STICTA PULMONARIA: Пълна назална обструкция с
потребност от секнене, без какъвто и да е резултат.
Кихане, фронтално главоболие с усещане за кон-
стрикция в основата на носа. Усещане за сухота в
ноздрите, което се влошава след обяд, подобрява се
сутрин и след закуска.

Както е видно нашите „Материи медики“ предос-
тавят доста  широк набор от инструменти за спра-
вяне със сезонните алергии. 

Както и по-горе отбелязах, силата на хомеопатията
е не само за лечение и подобряване на състоянието
на пациента в острата фаза на заболяването, но тя е
особено важна при профилактиката на рецидивите
и изобщо за превенцията на алергичните заболява-
ния.

Според  едно изследване  от 2012 г. на М. Васенхо-
вен – катамнестично проследяване на терапевтич-
ната успеваемост при пациенти с алергични заболя-
вания:  „...За профилактика на  сенна хрема най-ефек-
тивният хомеопатичен медикамент е: Arsenicum
album, следван от Nux vomica, Pulsatilla, Gelsemium,
Sarsaparilla, Silicea и Natrum muriaticum. При  паци-
енти с астма най-добър ефект има Arsenicum ioda-
tum, последван от Lachesis, Calcarea arsenicosa,
Carbo vegetabilis и Silicea. За екзема и уртикария:
Mezereum, последван от Lycopodium, Sepia, Ar-
senicum iodatum, Calcarea carbonica и Psorinum...“ 5.

В Европа ( Франция, Германия, Испания и др.) за
лечение и профилактика на сезонен ринит и поли-
нози широко се използват и така наречените ком-
плексни хомеопатични медикаменти – съдържащи
няколко субстанции в  едно драже, таблетка или раз-
твор. Те се предлагат най-често от фармацевта в ап-
теката като първа стъпка в лечението и служат  най-
вече за бързото подобряване на състоянието на па-
циента. 

На  нашия фармацевтичен  пазар  също ще наме-
рите такива хомеопатични комбинирани медика-
менти – произведени от световно наложили се хо-
меопатични лаборатории. 

За получаване на траен лечебен резултат, обаче,
бих посъветвал пациентите да търсят помощта на ви-
соко квалифициран специалист и да избягват само-
лечение. 
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Уважаеми колеги и партньори!

Имаме удоволствието да ви поканим 
на първия семинар – обучение по 
ТЕКАР ТЕРАПИЯ, 
който ще се проведе на 25 април 2015 г. 
в София, парк хотел Витоша.

Събитието е съвместно   организирано и ще
бъде проведено от нашите приятели Медикосер-
виз ООД и Глобус Италия. То е част от общата им
цел и визия за предоставяне на възможности на
физиотерапевтите и кинезитерапевтите за запоз-
наване с нови апаратни средства и прилаганите
чрез тях иновативни процедури, предназначени
за лечение на заболявания на невромускулната,
кръвоносната и биомеханичната система на ор-
ганизма.

Семинарът се основава на дългогодишен опит.
Той е провеждан успешно  над 20 пъти в страни
като Италия, Словения, Испания, Франция, Гърция.
Семинарът е целодневен, в две сесии: сутрешна и
следобедна. След завършването му участниците
получават сертификат за преминало обучение по
прилагане на Текар терапия.

Лектори са гости от Италия: г-н Стефано Базола,
представител на фирмата производител, който ще
ни запознае с апарата, извършващ резистивно ка-
пацитивен енергиен трансфер (ТЕКАР) и д-р Джан-
паоло Бочети, преподавател по кинезиология към
университетите в Торино, Милано и Неапол, водещ
практикуващ лекар, който ще сподели своя богат
клиничен опит, както и обобщения такъв на  спе-
циалистите от цял свят при лечението, рехабили-
тацията и профилактиката на заболявания и
травми от различно естество, включително и спор-
тни.

Специално внимание ще бъде отделено на при-
ложението на терапията в спортната медицина,ре-
хабилитация и възстановяване. Ще бъдат демон-
стрирани и обосновани методики и техники на
приложение в реални условия на „пациенти“. Ще
бъдат посочени и тълкувани пропуски и грешки,
допускани при провеждане на процедурите. Ще
можете да участвате, при желание,  и лично в про-
веждането на процедури. В отворена дискусия ще
можете директно да се запознаете с опита на 

д-р Бочети и с постигнатите терапевтични резул-
тати от използването на системи и медицински тех-
нологии Globus® при различни заболявания и
спортен травматизъм.

При желание за участие в практическия 
семинар, моля регистрирайте се през сайта: 
www.medicoevents.com

NB! В процеса на регистрация, при посочване на
промо код: ЦОПХ, вие ще получите 10% от-
стъпка от цената на семинара!

С пожелания за спорни и слънчеви пролетни
дни!

До скоро!       
Екипът на ЦОПХ 

ЗАПОВЯДАЙТЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО ТЕКАР ТЕРАПИЯ
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