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ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРСОВЕТЕ ПО КЛИНИЧНА
ХОМЕОПАТИЯ  НА  ЦОПХ – УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА
Уважаеми колега,
Имаме удоволствието да Ви поканим да се запишете за участие  в  основния двугоди-

шен курс по Клинична хомеопатия на Центъра за Обучение и Практикуване на Хомео-
патия – ЦОПХ по международните програмите на CEDH. Като последователи на CEDH,
ние от екипа на ЦОПХ, имаме за цел да предоставим на лекарите и фармацевтите най-
новите и надеждни познания по клинична хомеопатия, като прилагаме ясен, прагмати-
чен и клиничен подход. Курсовете ни по програмите на CEDH са съобразени с Европей-
ските стандарти за обучение по Хомеопатия и имат практическа насоченост. 

По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специалисти в по-
вече от 20 страни на света, като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бразилия, Тайван,
САЩ и други. В България броят на лекарите хомеопати, обучени по програмите на CEDH
надхвърли 1600, а участващите в модулите за поддържаща квалификация по клинична
хомеопатия са все повече. Преподавателският ни екип включва лектори – лекари хо-
меопати от различни специалности с богат клиничен опит по хомеопатия, обучени да
преподават по методиката на CEDH и да използват най-съвременни педагогически
средства на обучение.

Учебната 2014/2015 година на ЦОПХ приключи успешно в края на месец юни 2015 г.
Форматът на курсовете ни бе посрещнат много добре от курсистите и мнозина споде-
лиха своите впечатления.

И през настоящата, учебна 2015/2016 година, ние предлагаме на Bашето внимание
иновативната форма на обучение, каквото е дистанционното електронно обучение.
Семинарите се провеждат он-лайн, на живо, един път седмично, с продължителност три
академични часа от 18 до 20 часа. Представляват мултимедийни Power point презента-
ции, изнесени от квалифицирани и акредитирани лектори – лекари хомеопати. Чрез тази
съвременна форма на обучение се предоставя ценната възможност за интерактивно об-
щуване между всички участници, независимо от това къде се намират в момента.

За да  участвате в курса, от техническа страна, за Вас е необходимо да разполагате с
компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка. 

Ако сте лекар и се интересувате от основния двугодишен курс (първа или втора го-
дина)  по клинична хомеопатия, кликнете тук или посетете сайтът ни – www.homeo -
path.bg , директория: „За лекари и фармацевти“, рубрика:  „Какъв вид обучение  пред-
лагаме“/ за лекари. Там ще намерите  подробна информация за програмите, цените и
сроковете за записване. 

Ако сте фармацевт и се интересувате от основния курс по клинична хомеопатия,
кликнете тук или посетете сайтът ни – www.homeopath.bg,  директория: „За лекари и
фармацевти“, рубрика:  „Какъв вид обучение предлагаме“/ за фармацевти. Там ще на-
мерите подробна  информация за програмата, цената и срока за записване.

При възникнали въпроси и/или нужда от допълнителна информация не се колебайте
да ни потърсите на телефоните от „Контакти“ или чрез рубриката „Запитване за обу-
чение“.

С пожелание за хубави и спорни дни, Ви казваме „ До скоро!“
От екипа на ЦОПХ

http://homeopath.bg/
http://www.cedh.org/?/FR/75/LE-CEDH-DANS-LE-MONDE
http://homeopath.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf/
http://homeopath.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf/
http://homeopath.bg/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8/
http://www.homeopath.bg
http://www.homeopath.bg
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://www.homeopath.bg
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


РЕГУРГИТАЦИИ

1. Симптоматични медикаменти
Да се използват по 10 гранули, разтворени в 10

мл вода, разпределени преди всяко кърмене през
деня, в течение на един месец.

ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧАИ
• Amygdalus persica 5 CH, по 3 гранули преди 2 от

3 кърмения.

ПОВРЪЩАНЕ НА НЕПРЕСЕЧЕНО МЛЯКО
Вследствие на трудно раждане

• Arnica montana 9 CH, по 1 доза.

ПОВРЪЩАНЕ НА ПРЕСЕЧЕНО МЛЯКО
С чести дефекации и колики

• Magnesia carbonica 5 CH
С чести дефекации и чист език

• Aethusa cynapium 4 CH;
Ipeca 5 CH

С чести дефекации и бял език
• Antimonium crudum 7 CH

С редки дефекации
• Anacardium 7 CH, по 3 гранули при събуждане;
• Nux vomica  5 CH, по 3 гранули преди послед-

ното кърмене.
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Терапевтично досие

КЪРМАЧЕТО – ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ
СИМПТОМИ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТЕРЕНА

Д-р Моник Берион, Авиньон, Франция
Д-р Мартин Тасон-Сейяр, Истр, Франция

Поводите за консултация в педиатричния кабинет, освен редовния преглед на кърмачето,
често са свързани с оплаквания от страна на храносмилателната система: регургитация, до-
садно хълцане, нарушения на апетита и/или проходимостта, балониране на коремчето, ко-
лики...

Припомняме в допълнение физиологията на храносмилане на кърмачето и произтичащите
от нея нарушения, както и как отговарят на тях други видове терапия, извън хомеопатията. 

Разбира се това мъниче не е в състояние да ни опише своите усещания. Внимателният кли-
ничен преглед, наблюдението на поведението на детето, евентуални модалности, няколко въ-
проса към родителите относно протичането на бременността и раждането, както и проучване
на фамилната анамнеза, ще ни позволят да диагностицираме нарушенията и да намерим адап-
тираното хомеопатично лечение.

Става дума за постигане на бързо облекчение, най-често чрез симптоматичен/ни медика-
мент/и, но често и с изначално назначение на медикамент, който ние наричаме „теренен“ за да
се опрости лечението  и  определи „симилиума“, който засяга едновременно локалните, пове-
денческите и общите симптоми... Този медикамент би могъл  да бъде цикличен в зависимост от
това как се развива кърмачето. 

Целта на настоящия труд е да направим преглед на храносмилателната патология на кърма-
чето въз основа на симптоматиката и да набележим какви теренни медикаменти биха излезли
на преден план. 



ПОВРЪЩАНЕ НА НЕРВНО БЕБЕ
• Valeriana 4 CH, вечер;
• Chamomilla 7 CH, при събуждане.

ПОВРЪЩАНЕ, КОЕТО СЕ ПОДОБРЯВА ПРИ УВЕЛИ-
ЧАВАНЕ НА ХРАНЕНЕТО
• Bismuthum 7 CH

2. Клиничен случай
nКевин, на 3 месеца, роден на термина, тежи

4 100 г, добре сложено, усмихнато бебе, по-скоро
спокойно. В деня на прегледа тежи 5 900 г. Майка
му го води на консултация по повод повръщане на
вкиснато, пресечено мляко скоро след кърменето.
Има чести дефекации, езикът му е бял и се нах-
върля стръвно върху всеки биберон.
• Първа прескрипция: Antimonium crudum 7 CH,

по 10 гранули, разтворени в малко вода и раз-
пределени в течение на деня.

• Calcarea carbonica 15 CH, по 1 доза.

n Юми, днес на 6 години. Родена на термина,
тегло 2 900 г. Винаги е много подвижна и неспо-
койна. 

За пръв път бе доведена на консултация, ко-
гато бе на 7 дни. Имаше непрекъснато хълцане.
Отбелязва се продължително и трудно раждане.
• Първа прескрипция: Arnica montana 15 CH, 1

доза.
• Stramonium 15 CH, 1 доза на следващия ден.

Още от първия месец, при всяко кърмене,
имаше регургитации. Беше много нервно бебе,
което се успокояваше с люлеене и разходки.
• Втора прескрипция: Amygdalus persica 5 CH, по

10 гранули дневно.
• Chamomilla 15 CH, по 10 гранули дневно.

С течение на месеците регургитациите сякаш на-
маляваха с уплътняване на храненето. Добавих:
• Bismuthum 7 CH, по 10 гранули през ден, което

много подобри състоянието ù.

Юми е малко слабичко момиченце, високо 106
см при тегло 14 кг. Често идва на преглед по повод
ринофарингити и отити.

Храни се по малко. Много е придирчива към хра-
ната. Не обича мляко и проявява склонност към
констипация (твърди, дехидратирани изпражне-
ния, които трудно изхвърля).

Спи лошо, неспокойна е. Понякога през нощта
става спейки. Често се поти по главата и по краката.

Крещи много и не понася да я приближават. Май-
ката споделя с мен, че е изтощена от това дете,
което от рождение е  много неспокойно. 
• Silicea е медикаментът, който най-често ù пред-

писвам, в дози, придружен от Chamomilla и

Kalium bromatum. Предписвам също симптома-
тични медикаменти в зависимост от повода за
консултацията.

n Теони, роден на 27 януари 2012 г., 3 200 г, 50
см. На естествено хранене. 

Първа консултация: 22 февруари 2012 г. Суче ре-
довно, но има слаба регургитация при всяко кър-
мене; по-скоро страда от запек; неспокоен е, плаче
и сякаш има затруднения при изхожданията, мак-
симум веднъж дневно; езикът му е бял в задната
част и често има хълцане.
• Nux vomica 5 CH и Amygdalus persica 5 CH, раз-

тварят се по 10 гранули от всеки медикамент в
10 мл вода и се разпределят на равни приеми
през деня преди всяко кърмене.
Втора консултация: 22 март 2012 г., 5 кг. Лече-

нието му се отразява много добре, но всеки път ко-
гато майка му реши да го прекрати регургитацията
се връща отново. Продължава със същото лече-
ние.

Трета консултация: 25 април 2012 г. Кривата
тегло-височина е добра. Постепенно лечението се
прекратява до пълното му спиране.

n Томас, роден на 27 февруари 1995 г., на тер-
мина, 3 000 г, 48 см, неонатален иктер, лекуван с
фототерапия, хранен с майчина кърма.

Още от първия месец Томас повръща обилно,
даже между кърменията, най-често пресечено
мляко. Хвърля се жадно върху гърдата, но много
бързо се насища.

При прегледа езикът му е чист, коремчето слабо
балонирано, наблюдава се слаб персистиращ
иктер. Гледа наоколо със сериозен вид, кожата му
е с лош тургор – набръчкана. Има вид на преждев-
ременно остарял.
• Първа прескрипция: Amygdalus persica 5 CH,

Aethusa cynapium 5 CH,  по 10 гранули от всеки
медикамент, разтворени в 10 мл вода и раз-
пределени през деня.

• Lycopodium 9 CH, 1 доза.
В течение на месеци Томас се развива добре;

продължава да има храносмилателни смущения,
но регургитациите изчезват напълно след като на-
вършва 1 година и започва да ходи.

Редовно го преглеждам през ранното му детство
по повод  екземи, бронхиолити. 

Отново бе на консултация на 4 май 2012 г. във
връзка с подготовка за матура. Блестящ ученик, но
стресиран; оплаква се от гастралгии, балониране.
• За пореден път си тръгва с рецепта за Ly-

copodium, медикамент, на който остава верен от
детството си.
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ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ РАЗТРОЙСТВА

1. Симптоматични медикаменти
Всички медикаменти, изброени по-долу, могат да

бъдат предписвани, освен при наличие на проти-
вопоказания, по 10 гранули, разредени в малко
вода и разпределени на приеми през деня. При-
емите се разреждат в зависимост от подобрението.

КОНСТИПАЦИЯ (ЗАПЕК)
Нека да припомним, че честотата на изхожда-

нията е много индивидуална при всяко кърмаче,
особено ако е на кърма. Възможно е те да варират
от две седмично до няколко дневно. Ще се наме-
сим единствено, ако бебето страда, има неефек-
тивни напъни, придружени от викове и зачервя-
ване на лицето, например. В тези случаи предпис-
ваме също  и някои хранителни режими, най-вече
при кърмачета, хранени с изкуствени млека. 

MAGNESIA MURIATICA 
Добър апетит, но храносмилането се отличава с

диспепсия, неспокойствие и констипация с дехид-
ратирани изпражнения, както и трудно евакуи-
ране. Необходими са големи усилия. Коликите се
влошават от липса на подвижност и се подобряват
при движение и силен натиск.

NUX VOMICA 
Спастична констипация и балониране при холе-

рично  кърмаче, което обича да се храни.

OPIUM
Констипация с дребни, тъмни изпражнения, не-

болезнен метеоризъм и инертност на ректума.
Анестезия при майката или уплаха (при кърмачето
също съществува страх, но е по-трудно да се кон-
кретизира) могат да бъдат етиологиите, които
водят до прескрипцията на този медикамент. Кър-
мачето също може да бъде сънливо или обратно,
да има проблемен сън с хиперчувствителност към
шумове.

BRYONIA
Констипация с обемисти и сухи изпражнения,

което кара родителите да се питат:  “Как е възможно
това малко дете да изхвърля изпражнения с та-
кива размери?“ Детето има апетит, пие охотно го-
леми количества вода.  Спокойствието е от полза.
Когато някой го безпокои то може да бъде гневно.
Трябва да се отбележи, че са възможни епизоди на
фалшива диария.

SILICEA
Констипация с малки сухи изпражнения, инер-

тност на ректума и изпражнения „като на ластик“.

LYCOPODIUM
Сухи изпражнения, балониране и ужасни колики

в късния след обяд; газове, които не облекчават.

HYDRASTIS 
Твърди и фрагментирани изпражнения (в нашата

практика рядко сме наблюдавали мукозите, опи-
сани в Материя медика). Кърмачето не прави чести
и неефикасни усилия за изтласкване като при Nux
vomica.

ALUMINA
Не става дума за констипация в точния смисъл

на думата, а по-скоро за инертност на ректума, въ-
преки че изпражненията са нормални.

КОЛИКИ

MAGNESIA PHOSPHORICA
Най-силни са невралгиите  от поредицата “Mag-

nesia phosphorica, carbonica  и muriatica”. Спаз-
мите са брутални, изтръгващи писъци у кърмачето.
Позиционните и температурните модалности на
този медикамент са добре известни, което наред с
Colocynthis го прави много полезен. 

MAGNESIA MURIATICA
Коликите се подобряват от натиск и движение и

се отнасят за кърмаче, страдащо от запек.

MAGNESIA CARBONICA
Болките карат индивида да се сгъне на две, пра-

вят го неспокоен, влошават се около 2 часа сутри-
нта и от студено. Придружени са от диария, усеща
се мирис на кисело още повече, че регургитациите
са твърде чести. Трябва да отбележим сходството
му с Arsenicum album.

От друга страна периодът на поникване на зъби
също може да благоприятства появата на подобни
смущения и  ние констатираме родството между
Chamomilla и Magnesia carbonica на ниво болки и
диария.

CHAMOMILLA
Колики, които водят до флексия и предизвикват

остри писъци и, които се подобряват от локално
затопляне и пасивно движение. Придружени са
понякога от зеленикава диария. Етиологията може
да бъде гняв у майката, който е напълно разби-
раем, ако кърмачето не спира да крещи, особено
по време на периода на никнене на зъби и трябва
да бъде люляно ден и нощ... 

RHEUM
Колики, придружени от болезнена диария по

време на изхождането с подобрение при флексия
и топлина (по време или извън периода на ник-
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нене на зъби). Следователно близък до
Chamomilla. Кърмачето може да откаже да суче.

DIOSCOREA
Лесно разпознаваем тъй-като спастичната, бру-

тална болка, настъпва на  интервали, облекчава се
от  хиперекстензия и  се засилва при флексия. Ко-
гато кърмачето се изправи във вертикално поло-
жение настъпва подобрение. Възможно е да се
появи често и неприятно хълцане.

CUPRUM
Силни крампи и спазми, които изтръгват викове;

влошаване от студ. Не винаги настъпва подобре-
ние при поемане на глътка студена вода. Често бо-
лезнено хълцане (за сравнение Hyosciamus, Bel-
ladonna), тъй-като поглъща много въздух по време
на кърмене. 

STAPHYSAGRIA
Предписваме го както на кърмачето, така и на

майката. В първия случай за настъпили колики
вследствие на усещане за неправда, а във втория
при потиснато безпокойство и/или гняв. 

2. Клинични случаи
n Пиер, роден на 1 декември 1998 г., 3 160 г,

54 см.
Бременност и раждане – б.о. Прегледан на 15 де-

кември 1998 година по повод плачове след кър-
мене, оригвания, които не  го успокояват, липса на
модалности за подобрение, влошаване след обяд,
тенденция към запек. Фамилна обремененост от
страна на бащата: астма, алергичен риноконюн-
ктивит. С добър тонус и тургор, с нормален апетит,
3 300 г.
• Предписвам Lycopodium 9 CH, като симптомати-

чен медикамент за времето, когато има влоша-
ване и заради склонността към констипация: 10
гранули, разтворени в малко вода като приемите
са разпределени равномерно през деня и се раз-
реждат в зависимост от подобрението.
Пиер бързо получи подобрение и лечението бе

спряно след около 3 седмици.
По-късно, когато беше на 3 месеца, имаше малък

проблем с екзема. Отказа да пие мляко когато
беше около 3 годишен. По-късно при стрес стра-
даше от коремни болки и епизодично от запек.
Често сутрин кихаше, имаше назална обструкция
и неефективно секнене. В къщи бе гневен и люб-
веобилен, но в началното училище внимателен и
срамежлив.
• Скоро отново го преглеждах по повод ринит

(1,68 м, 50 кг). Назначих му следното лечение: Ly-
copodium 15 CH (екзема, хранителни разстрой-

ства, назална обструкция, психични симптоми),
който да се редува  с Sulfur iodatum 15 CH по 1
доза седмично (възпаление на лигавиците, не-
достатъчна телесна маса, въпреки че се храни
добре за подрастващ). Медикаментите да се при-
емат по 1 доза през седмица в течение на 2 ме-
сеца.

n Сафия, родена на 23 януари 2012  г., 3 740 г,
49 см.

Консултация на 24 февруари 2012 г. по повод ко-
лики, придружени с коремни контракции „сякаш
ще повръща“. Детето има подобрение когато се
сложи по корем, при отделяне на газове, но не и
при оригване. То настъпва безболезнено и дори
със закъснение и с изхвърляне понякога на  пре-
сечено съдържимо, след което настъпва дефека-
ция. 

От анамнезата на живота: Продължително раж-
дане, вакуум екстракция, раждане под периду-
рална анестезия. Тегло при изписване от болни-
цата: 3 450 г. Била е под грижите на остеопат. Из-
куствено хранене, защото „млякото недостига“,
ми казва майката. Фамилна обремененост: поле-
нова алергия на двамата родители.

В деня на прегледа: 4 050 г за 54 см. Характерен
мирис на краката. 
• Silicea 9 CH (недостатъчно наддаване на тегло,

трудно изхвърляне на изпражнения, потни
крака), по 5 гранули на ден в течение на един
месец и Colocynthis 9 CH (колики, които се по до -
бряват при натиск върху коремчето), 10 гранули,
разтворени в малко вода като приемите са раз-
пределени равномерно през деня и се разреж-
дат в зависимост от подобрението.

n Жюстен, роден на 1 януари  2012  г., чрез
цезарово сечение, 3 560 г, 51,5 см.

Фамилна анамнеза: б.о. Прегледан на 24 януари
2012 г. поради хълцане, регургитации, „гърчове
след кърмене“. Шумни, несистемни оригвания++,
които не облекчават оплакванията. Няма подобре-
ние при промяна на позицията. Апетит ++, хранен
с майчино мляко.
• Cuprum metallicum 9 CH (хълцане, коремни

болки): по 10 гранули според обичайните мо-
далности и разреждане в зависимост от подоб-
рението.
Прегледан отново на 15 март в хода на системно

лечение. 6  500 г при 61 см. Бързо се стопля, не
обича да го обличат, лаком; слаби регургитации;
бързо се  възстановява от коликите и лечението е
спряно след 10 дни. Продължава леко да хълца.



Добър тонус и тургор, моторно неспокоен през
нощта. 
• Sulfur 9 CH, по 5 гранули дневно в течение на

месец.

n Жад, родена на 28 юни   2002  г., 2 850 г и  49
см.

Консултация на 5 август 2002 г. поради ежедне-
вен силен плач и трудно отделяне на изпражнения,
въпреки че са нормални по цвят и консистенция.
Жад се отмята назад, не понася да лежи по корем.
Люлеенето ù носи облекчение, пие с охота. Много
газове, без оригвания. Добър апетит. Храни се с
майчино мляко. Бебе с характер. Фамилна обре-
мененост: алергии по майчина линия. Опитано е
алопатично и фитотерапевтично лечение без ре-
зултат.
• Chamomila 15CH – поради писъците и „бур-

ния“плач при болка и подобрение от пасивно
движение. Dioscorea 9CH – поради коликите,
които се подобряват когато детето се навежда
назад и при движение; по 10 гранули дневно  и
разреждане на приемите в зависимост от под-
обрението
На 5 септември 2002 г. Жад вече се чувства много

по-добре. Коликите са изчезнали, но преминава-
нето към адаптирано мляко от няколко дни води
до констипация с твърди, обемни изпражнения. Тя
плаче от 20 часа и цялата е почервеняла.
• Bryonia 9 CH бе предписана въз основа на сим-

птоми според обичайните модалности. 
Впоследствие Жад преболедува от няколко

бронхиолита, после от алергична астма и гнойни
отити, които доведоха до прескрипцията на Sulfur,
Calcarea carbonica в качеството им на теренни ме-
дикаменти. Lycopodium 9 CH бе предписан нас-
коро като симптоматичен медикамент по повод
суха кожа++ и прурит.

ТЕРЕННИ МЕДИКАМЕНТИ

При кърмачето ще търсим признаци, съпътст-
ващи храносмилателните смущения чрез изклю-
чително прецизно наблюдение: дали е слабичко
или пълничко; дали крайниците му са набити
или грацилни; дали фонтанелата е голяма и ши-
роко отворена. Каква е кожата му – топла, сту-
дена, суха или влажна и на кои места?  Има ли на-
личие на еритематозни зони, акне? Спокойно ли
е или възбудено, хипертонично, напрегнато?

Разпитът на родителите, които често обръщат

по-голямо внимание на детето си отколкото на са-
мите себе си, ще ни даде сведения за неговия сън,
апетит (иска ли настоятелно да суче, бързо ли се
насища, лакомо ли е?), часовете, в които се про-
явяват симптомите, техните модалности и обстоя-
телствата, при които възникват, евентуални други
съпътстващи симптоми.

Бихме могли също да се уведомим за фамилната
анамнеза, да потърсим определена етиология, на-
пример уплаха, фрустрация при майката, рязко от-
казване от определен навик, отделяне от майката
непосредствено след раждането... Трябва също да
отбележим, че понякога е полезно да подпомог-
нем чрез  хомеопатия майката или таткото. 

CALCAREA CARBONICA
• Морфология, широк отвор на фонтанелата, суха

кожа,  потене от скалпа до тила, особено при зас-
пиване или по време на кърмене, „млечни ко-
рички“, евентуален седалищен еритем  и т.н. са
показатели, които ще ни ориентират.

• Спокойно поведение, особено в кабинета (много
ценено в детската градина), добър апетит, въ-
преки че е възможна непоносимост към мля-
кото.

• Високо тегло спрямо ръста при раждане;  може
да се наблюдава фамилна анамнеза за атопия,
литиази, без разбира се това да е необходимо за
прескрипцията.

• Храносмилателните смущения ще засегнат по-
скоро червата отколкото стомаха или хранопро-
вода.

SULFUR
• Слабичко или пълничко, бебето ще бъде забеля-

зано с потенето си и евентуалното възпаление
около гънките, зачервяването около отворите,
непоносимостта към топлина; кожата му е топла.

• Най-често детето е  с голям апетит (най-вече в
късната сутрин и през нощта), пие охотно вода,
спи малко и е много общително;  харесва му да
бъде обект на внимание и не спира да се усмихва
щом се научи да го прави.

• Възможна е фамилна анамнеза за атопия.
• Изпражненията му могат да бъдат различни на

вид: запек или диария. Симптоматиката ще бъде
свързана със стомаха  или червата.

LYCOPODIUM
• По принцип е по-скоро слабичко, макар че кон-

ституцията на майката и наддаването на тегло по
време на бременността могат да му предадат и
пастозен вид.

• Суха кожа, „млечни корички“ и вече сериозен
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вид – смръщено чело, сякаш си задава вътрешен
въпрос (лично наблюдение) са признаците,
които ни ориентират.

• Констатираме, че силно желае да суче, особено
през нощта, ядосва се, ако трябва да чака... и в
същото време след кратко време се дръпва от
гърдата. Може да бъде и анорексично.

• И тук, както при  Sulfur и Calcarea carbonica,
трябва да се търси фамилна анамнеза за псори-
чен модус на реакция.

• Регургитации и балониране, които не се облек-
чават от оригване или изпускане на газове, вло-
шаване в края на деня, както и  „недостатъчни“
дефекации, усложняват живота на кърмачето и
неговите родители.

SILICEA
• Нежно, по-скоро слабичко, с фин скелет, широко

отворена фонтанела, потене по главата и най-
вече краката с характерна миризма, която е
учудваща при такова малко дете.

• За щастие  не винаги изглежда болнаво и умо-
рено и все още не е имало достатъчно  време за
да се появят характерните хронични и/или ре-
цидивиращи супурации. Кожата му по-скоро е
студена и много бързо се охлажда. 

• Трябва да бъде събудено и стимулирано, за да
засуче. Страда от генерализирана хиперестезия:
стряска се от шум, ядосва се, крещи, ако евенту-
ално го приближите или докоснете, подскача
при събуждане.

• Изпитва потребност от топлина и се влоша при
новолуние.

• Страда от атоничен запек, най-често с малки,
твърди, сухи изпражнения, но може да страда от
малабсорбция с диария (непоносимост към
мляко).

NUX VOMICA
• Детето е сприхаво, нетърпеливо, има непоноси-

мост към шумовете в къщата; не понася стегнати
дрехи и проявява склонност към спазми.

• Възстановява се бързо след кратък сън. Нека да
припомним събужданията му към 3-4 часа су-
трин и непоносимостта му към болка.

• Има прекрасен апетит, но и проблеми с хранос-
милането: метеоризъм въпреки оригванията,
спазмодичен запек, хълцане. Етиологията за тези
нарушения може да се търси в приема на меди-
каменти  от страна на майката по време на бре-
менността, а така също и от самото кърмаче.

CALCAREA PHOSPHORICA
• Това е медикамент за бързо развиващо се кър-

маче, с дълги крака, издължен торакс, широка
предна фонтанела, което се поти по главата и
врата.

• Проявява склонност към възбуда, неспокой-
ствие и събуждане през нощта с викове.

• Апетитът му е променлив – хищен или анорек-
сичен по отношение на млякото, което понася
зле.

• Възможни са повръщания, след нахранване, диа-
рии с колики и газове въпреки че  коремът му е
„хлътнал“.

MEDORRHINUM
• Ще бъде показан при неспокойно кърмаче,

което не спи добре, освен ако не е в колянно
гръдна позиция, което не съответства на съвре-
менните препоръки. Лесно получава еритема от
пелени (памперси).

• Иска да суче, след като току що е приключило,
има множество оригвания, хълцане, запек с леп-
кави изпражнения.

• Родителите, на които е трудно да се преместят да
живеят в близост с морския бряг, успяват в
крайна сметка да го сложат да спи по корем, въ-
преки че резултатът от това е тревожност. 

PHOSPHORUS
• Отнася се до слаб, нежен субект, с фази на без-

покойство, главно на свечеряване; влошава се
при буря и се подобрява при масажи и като при-
ема храна.

• Иска да суче на кратки интервали и дори малко
след като се е хранило; пие вода с охота. Най-
подходящата температура за биберона е умере-
ната. Повръща лесно.

• Може да страда от диарии или запек.

В края на настоящия труд, който няма претенции
за изчерпателност, но отразява нашата ежедневна
практика, можем да кажем, че теренният медика-
мент при кърмачето може да се окаже полезен за
лечението му и за поддържане на доброто му
здраве и като възрастен индивид. Разбира се това
не е общо правило.

Трябва да отбележим обаче, че храносмила-
телните патологии при кърмачето са добър и
ценен   показател за неговия т.н. „терен“. 

La Revue du CEDH Nо 27

Следва продължение в  брой 30
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ШС №3 Ferrum phosphoricum D12
Подобрява кръвоснабдяването на 
вестибуларния апарат.

ШС №9 Natrium phosphoricum D6
Предпазва от подкиселяване на тъканитe 
и така ограничава вероятността от 
повръщане.

ШУСЛЕРОВИТЕ СОЛИ 
в аптечката за път при 
СТОМАШНО-ЧРЕВНИ неразположения

ШС №3 Ferrum phosphoricum D12 
При първи признаци на инфекция стимулира 
собствените защитни сили на организма и 
повлиява повишената температура.

ШС №4 Кalium chloratum D6
Успокоява раздразнената лигавица на 
стомашно-чревния тракт.

ПРИЛОШАВАНЕ по време на път

ГРИП с диария

Посочената КОМБИНАЦИЯ от Шуслерови соли №3 и №9 може да се приема 
и ПРОФИЛАКТИЧНО 3-4 дни преди пътуване. Разтварят се във вода 2 пъти 
дневно по 2 таблетки от всяка сол и така приготвеният коктейл се изпива 
на бавни глътки.

При СПЕШНА СИТУАЦИЯ на всеки 15 минути се редуват по 1 таблетка от 
ШС №3 и ШС №9 до отшумяване на симптомите.

www.facebook.com/schusslersalts.bg

ШС №8 Natrium chloratum D6
Предотвратява обезводняването, причинено 
от диарията и повишената температура.

ШС №5 Kalium phosрhoricum D6
Ускорява възстановяването след изтощение и 
продължително боледуване.
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Наскоро публикувано проучване,  извършено в Индия, по препоръка
на Местното правителство на територията на националната столица  Делхи,
показа благоприятни резултати, когато при пациенти, подложени на кон-
венционално лечение по повод на туберкулозна инфекция, се прибави и
хомеопатично такова. [1]

Мултирезистентната туберкулоза  (MDR-TB) се причинява от  Mycobac-
terium tuberculosis (MTB). Определя се като такава, когато пациент с ак-
тивна туберкулоза (ТВ) отделя бактерии, резистентни поне към rifampicin
(R) и isoniazid (H) едновременно. Тези два препарата са ключови  за лече-
нието на болестта и оказват огромно влияние на продължителността на
антитуберкулозната химиотерапия (АТБХ).  Става дума за сериозен здравен
проблем в световен мащаб. Използваните алтернативни антибиотици из-
искват продължително лечение (2 години), а резултатите са незадоволи-
телни – едва при 48 % от случаите се постига оздравяване.  

Според Световната здравна организация (СЗО) около два милиарда
души са инфектирани с Mycobacterium tuberculosis (MTB), като годишно се
диагностицират около девет милиона нови случая на активна TB (данни
от 2013 г.). Заболяването причинява около два милиона смъртни случая
годишно, като една четвърт от тях са инфектирани и с HIV пациенти.  През
2013 г. СЗО обяви, че от новите случаи на TB  пациентите с  MDR са около 480
000 души. Неадекватното лечение на MDR-TB (прилагане на медикаменти,
към които щамовете са нечувствителни) е свързано с повишена смъртност
и със създаването на MTB щамове с още по-комплексен профил на лекар-

ствена резистентност. Счита се,  около 9 % от случаите на мултирезистен-
тна туберкулоза са ултрамултирезистентни. [2]

В споменатото проучване, 120 пациенти, диагностицирани с MDR бело-
дробна туберкулоза произволно са разделени на две групи. Всички са по-
лучили стандартно лечение с антибиотици. На половината от тях  е доба-
вено индивидуализирано хомеопатично лечение, а на другата половина,
неразличимо от хомеопатичния медикамент, плацебо. Проведеното про-
учване е двойно-сляпо т.е. нито лекарите нито пациентите са знаели, кой
получава хомеопатично лечение и кой плацебо. След две години е отбе-
лязана значителна разлика в полза на пациентите на хомеопатично лече-
ние по редица от оценяваните показатели: рентгенологично доказано по -
добрение, повишение на телесното тегло, повишение на стойностите на
хемоглобина и намаление на скоростта на утаяване на еритроцитите. Въ-
преки че наличието на бацила в храчките е станало отрицателно при по-
голям процент от пациентите, получаващи хомеопатично лечение, откол-
кото тези, получаващи плацебо, разликата не е статистически значима.

Използвани са дванадесет различни хомеопатични медикамента, като
подборът им е извършен въз основа на основните правила на хомеопа-
тичния метод на лечение. 

Източници: [1] Chand KS, Manchanda RK, Mittal R, Batra S, Banavaliker JN, De I. Homeopathic
treatment in addition to standard care in multi drug resistant pulmonary tuberculosis: a random-
ized, double blind, placebo controlled clinical trial. Homeopathy. avril 2014;103(2):97-107.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24685414

[2] http://www.who.int/
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ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА МУЛТИРЕЗИСТЕНТНА
ТУБЕРКУЛОЗА

УСКОРЯВАНЕ ЗАРАСТВАНЕТО НА КОСТНИ ФРАКТУРИ ПРИ 
ИЗПОЛЗВАНЕ ХОМЕОПАТИЯТА: ПРОСПЕКТИВНО, РАНДОМИЗИРАНО

ДВОЙНО-СЛЯПО КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ
(Презентация от Международния научен конгрес по интегративна медицина и здраве 2012 г.)

Автори: С. Шарма, Н. Шарма, Р. Шарма

Цел. В клиничната практика хомеопатията се използва широко при
фрактури за ускоряване на заздравяването, засилване образуването на
калус и намаляване на  болката. Все още обаче, липсват анатомични и на-
учни доказателства за ползата от хомеопатията във възстановителния
процес. Следователно целта на настоящото изследване е  да изследва  ефи-
касността на хомеопатията при лечение на  костни фрактури.

Методи. Проведено е двойно-сляпо рандомизирано контролирано
проучване с  67 пациенти с остра латерална малеоларна  фрактура без раз-
местване. Пациентите са от Отделението по спешна ортопедична помощ
(SMS Hospital, Jaipur, India) от май 2007 г. до май 2009 г.  Те са  рандомизи-
рано разпределени в две групи: за лечение с хомеопатия (n = 34) и кон-
тролна група (n = 33). Всички пациенти са получили стандартна ортопе-
дична помощ в течение на 12 седмици след нараняването. Контролната
група получи хомеопатична помощ въз основа на съвкупността от сим-

птоми и индивидуализация на терапията. Резултатите  от лечението  са
определени въз основа на  радиологични оценки и функционални тестове.
Оценките са правени  на 3, 6, 9 и 12 седмица.

Резултати: В хомеопатичната група се наблюдава по-бързо оздравя-
ване след деветата седмица  след нараняването, включително и значи-
телно подобрение по отношение на фрактурната линия (р <0,0001), фрак-
турния ръб (р <0,0001), образуването на калус (р <0.05) и спояването на
счупената кост (р <0,0001) в сравнение с плацебо.

Заключение. Това проучване показва, че хомеопатията може да ус-
кори анатомичното и функционалното оздравяване на фрактури.

Източник: S Sharma, N Sharma and R Sharma.  OA15.04. Accelerating the healing of bone frac-
ture using homeopathy: a prospective, randomized double-blind controlled study. BMC Comple-
mentary and Alternative Medicine 2012, 12(Suppl 1):O61  doi:10.1186/1472-6882-12-S1-O61




