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Както при всички тежки заболявания с животозастрашаваща или ин-
валидизираща прогноза, хомеопатичната терапия най-често се използ–
ва като допълнение към алопатичното лечение. Така не само по-бързо
се подобрява състоянието на пациента, комфортът му и, но и се опти-
мизират дозите на конвенционалните лекарства – постига се максима-
лен лечебен ефект с минимални странични действия.

Нашата цел, при лечение на тези патологии, е чрез внасяне на до-
пълнителни неконвенционални терапии към доказаните лечебни про-
токоли, да намалим честотата на кризите и да ги направим по-поносими.

При  тези сериозни заболявания ще интервенираме също върху
някои фактори, които ги съпровождат като силна астения, функцио-
нални психо-емоционални разстройства и  депресивни състояния. Те
възникват в резултат от гледната точка, която пациентът формира за бо-
лестта, когато наблюдава бавната и неумолима деградация на физичес-
кото си състояние.

Такъв е случаят и с тежките ревматични патологии. Ефектът на хо-
меопатичната терапия не винаги се проявява отчетливо и ясно при тези
патологии. Понякога, когато пациентите решат да я спрат, поради не-
марливост или чувство за неефективност, едва тогава разбират ползата,
която са имали от нея.

Лечението на ревматичните страдания  от лекар хомеопат е много-
факторно и освен  хомеопатия, включва фитотерапия, микроелементи,
приемани по формата хранителни добавки, акупунктура, физически уп-
ражнения, функционална рехабилитация и понякога мануална терапия.
Ще добавим и някои съвети, които се отнасят до храненето.

Според Международната класификация на болестите, Десета реви-
зия от 2008 г., ревматоидните патологии биват:

nАртропатии: инфекциозни артропатии, възпалителни полиартро-
патии, артрози, други ставни заболявания.

nДисеминирани нарушения на съединителната тъкан: дорзопа-
тии, деформиращи дорзопатии, спондилопатии, други дорзопатии.
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n Нарушения на меките тъкани: миопатии,
нарушения на синовиалната мембрана и сухо-
жилията, други нарушения на меките тъкани.

n Остеопатии и хондропатии: нарушения в
плътността и структурата на костите, други ос-
теопатии, хондропатии.

n Други заболявания на остео-артикулар-
ната система, мускулите и съединителната тъ -
кан. 

Различаваме също: 
първични – когато става дума за автоимунни

или въобще възпалителни патологии;

вторични – при наличие на остеоартрит/ар-
троза/ и/или дегенеративни заболявания, на-
пример остеопороза.

Следователно под термина тежки ревмато-
идни патологии можем да класифицираме ця-
лата ревматология когато са на лице  фактори,
доказващи тежестта на съответното заболяване,
т.е. дали то е инвалидизиращо, изисква лечение
и продължителни грижи и дали има лоша жиз-
нена прогноза.

Инвалидността е свързана с липсата на авто-
номия и помощта на трето лице за изпълнение
на определени ежедневни действия, с постепен-
ното влошаване на състоянието, което причи-
нява реална инвалидност, със залежаване и при-
дружаващите го усложнения,  които могат да
повлияят на жизнената прогноза.

За да се разгледа проблема от хомеопатична

гледна точка е необходимо по-скоро да се на-
пише книга отколкото статия, пък била тя и
много дълга. Обикновено при пациенти със се-
риозни и инвалидизиращи патологии, съпътст-
вани  от тежки терапии, прилагам възможно най-
семплото хомеопатично лечение.

Ето и алгоритъмът ми на действие. Първо се
опитвам да разбера кои проблеми най-много
притесняват тези пациенти и се опитвам да ги
превърна в отправни точки на лечението. Някои
пациенти понякога искат да спрат конвенцио-
налното  лечение, което налага нобходимостта
да им се обяснява, че това не е възможно, или че
не е възможно да се направи веднага. Подобни
пациенти понякога остават само с тази единст -
вената консултация и никога не се връщат втори
път в кабинета.

Когато пациентите са по-разумни, тогава мо -
жем да опитаме да ги лекуваме и да допренесем
за тяхното облекчение. Разбира се прилагаме за-
дължително хомеопатично теренно лечение,
което се стремим да бъде възможно най-добре
таргетирано и по-малко обременяващо. Целта  е
да бъде следвано по-лесно, тъй-като не бива да
забравяме, че тези пациенти често, едновре-
менно с хомеопатичните, приемат и много други
медикаменти. Освен това се опитвам  да осъще -
ствя контролен преглед на пациента един месец
след назначаване на лечението, за да преценя
ефекта.

При възпалителни ревматични заболявания,
освен теренните медикаменти, специфични за
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всеки пациент, предписвам медикаменти, които
въздействат върху имунитета, възпалението,
съединителната тъкан и мускулния тонус, като
например:

• Manganum metallicum 9 или 15 CH:  тропи-
зъм към малките стави, възлести образува-
ния, периартикуларни втвърдявания, мус-
кулни, двигателни или сензорни наруше-
ния. Показан е особено при множествена
склероза, парализа на горните крайници,
заболявания с прогресивна амиотрофия.
Астенията и депресивният синдром също
могат да доминират при този медикамент.

• Manganum aceticum 9 или 15 CH: при
остео-артикуларни прояви. 

• Aurum metallicum или за предпочитане
Aurum muriaticum: с неговите костни
и остео-артикуларни болки  главно през
нощта, неговите показания  при подагра,
тропизъм към големите стави  и неговата
хронична реактивна депресия.

• Luesinum 9 CH или 15 СН: също при болки,
в резултат от възпаление, деформации  или
такива, които възникват през нощта.

• Kalium iodatum 9 или 15 CH. Възпалителни
болки, които се влошават през нощта и се
подобряват  при движение и на открито; де-
формация на ставите и нарушения в дол-
ните крайници.

• Phosphorus 9 CH. При преобладаваща па-
реща болка в ставите, която се появява
рязко, брутално, обикновено нощем и е
придружена от промени в настроението с
алтернативни фази на депресия и еуфория.
Влошаването на болката по време на буря е
едно от надеждните показания за този ме-
дикамент. 

• Sulfur 9 CH e един от най-показаните меди-
каменти поради своя тропизъм към ста-
вите.

Доктор Гермонпре препоръчва този хомеопа-
тичен медикамент, дори когато не е най-подхо-
дящия за конкретния пациент, поради въздей -
ствието на сярата върху хрущяла.

Малко по-встрани като че ли остават хомео-
патичните медикаменти ADN и ARN, които дей-

стват върху общото състояние. Прилагат се в
комбинация от разреждания в 7/9/15 CH,  по 5
гранули от всеки, като се редуват през два дни.
Също така добавям и т.н. медикаменти за „пре-
махване на бариерата“, предназначени да улес-
нят действието на хомеопатичните медика-
менти. Избирам медикаменти като Medor-
rhinum, Thuya или Nux vomica, когато пациен-
тите са били или са подложени на продължи-
телни имуномодулиращи терапии с кортикос-
тероиди, интерферон, повтарящи се антибио-
тици и т.н. Тези медикаменти ще бъдат избрани
в зависимост от терена и ще бъдат предписани
в 3 последователни дни в стъпаловидни дози от
9, 15 и 30 CH. Впоследствие предписвам една
доза седмично от избрания медикамент в тече-
ние на един до два месеца. 

При клинична картина, когато симптомати-
ката е неясна или маскирана от конвенционал-
ните лечения и изборът на медикамент(и) не
може лесно да бъде дефиниран, също може да
бъде предписан Sulfur.

При пациенти, подложени на дългосрочна
кортикостероидна терапия, също може да се
предписва Cortisone в 9 СH или 15 СH. 

Както се вижда, намесата ни според патоло-
гиите ще бъде различна, но общият фактор за
всички ревматоидни страдания е болката. Съв-
ре менната медицина, за щастие, разполага с
много аналгетици и противовъзпалителни сред -
ства, които облекчават пациента, но които в дъл-
госрочен план водят било до нежелани лекар-
ствени реакции. Не е за пренебрегване и при-
викването към тях, проявяващо се с намаляване
или липса на терапевтичен ефект, което пък на-
лага увеличаване на дозите или преминаване
към друг медикамент. Понякога наличието на ин-
теркурентни патологии ограничава използва-
нето на НПВС. Хомеопатията и различните ком-
плементарни терапии несъмнено имат своето
място в лечението на тези заболявания.

ПРИ ВЪЗПАЛЕНИЕ НАЙ-ПОКАЗАНИ 
МЕДИКАМЕНТИ СА СЛЕДНИТЕ:

• Ferrum phosphoricum: при артралгии с тро-
пизъм към големите стави, които се влоша-
ват при движение и подобряват от студени
компреси.
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• Phytolacca е идеално допълващо средство
към Luesinum при блуждаещи, изгарящи
нощни болки, които започват внезапно и се
влошават при студено и влажно време.

• Apis mellifica: когато ставата е с изразен
оток, а болката се подобрява от студ и се
влошава от топлина (компреси).

• Belladonna е медикамент, който се изпол-
зва рядко при възпалителни епизоди, въ-
преки че неговата ефикасност е забележи-
телна, тъй като притежава всички характе-
ристики на възпалението:  топлина, болка,
зачервяване.

• Fluoricum acidum, когато болките се вло-
шават от сух и топъл въздух и се подобря-
ват от студ и продължително, но ненато-
варващо движение, особено при ревма-
тоиден артрит.

• Ruta graveolens действа добре, когато въз-
палитението  засяга сухожилията и  болката
се влошава при почивка, а се подобрява от
движение и топлина. Добре показан е също
при лумбаго.

С ДОБЪР АНАЛГЕТИЧЕН ЕФЕКТ СА 
СЛЕДНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ:

• Bryonia alba, при изразено ставно възпа-
ление, подобрение при покой и натиск на
широка основа, а най-малкото движение
води до влошаване.

• Rhus toxicodendron не е особено ефекти-
вен при остри възпалителни процеси, но
действа добре при болезнени хронични
фази с по-голяма или по-малка сутрешна
скованост и постепенно подобрение при
продължително движение, смяна на пози-
цията и затопляне; влошаване от студ и
влага. Поради това този медикамент ще
бъде показан по-скоро при хронична ар-
тропатия, отколкото при остро възпали-
телно заболяване.

• Rhododendron, със същите забележки,
както и за Rhus toxicodendron, комплемен-
тарен медикамент към Phosphorus, чиито
болки се влошават при нестабилно време с
бури и гръмотевици.

• Arnica montana може да се приема сис-
темно.

Хомеопатичната семиология ще ни помогне
да изберем най-подходящите медикаменти, а
влажността на въздуха ще ни бъде ориентир, ко-
гато болките:

• се влошават при влажно време: Calcarea
carbonica, Calcarea fluorica, Calcarea phos-
phorica, Dulcamara, Phytolacca, Ruta grave-
olens, Natrum sulfuricum, Rhus toxicoden-
dron, Silicea, Sulfur;

• се подобряват при сухо време: Natrum sul-
furicum, Rhus toxicodendron, Silicea, Sulfur;

• се подобряват при влажно време: Caus-
ticum, Medorrhinum;

• се появяват при нестабилно време с бури и
гръмотевици: Calcarea phosphorica, Medor-
rhinum, Natrum carbonicum, Natrum phos-
phoricum, Rhododendron, Phosphorus;

• се влошават от топлина: Apis mellifica, Flu-
oricum acidum, Kalium iodatum, Natrum
carbonicum (през лятото), Sulfur;

• се влошават от студено време: а) по прин-
цип: Arsenicum album, Aurum muriaticum,
Phosphorus, Silicea, Tuberculinum; б) сух
студ: Aconitum, Bryonia, Causticum, Kalium
carbonicum, Medorrhinum; в) влага и студ:
Calcarea carbonica, Dulcamara;

• се подобряват от студено време: Apis melli-
fica;

• се подобряват от студени компреси:  Gua-
iacum, Ledum palustre, Pulsatilla, Radium
bromatum, Silicea, Tuberculinum;

• се влошават когато вали сняг: Calcarea
phosphorica;

• се влошават, когато времето е горещо или
студено:  Cochicum (влага и студ), Fluoricum
acidum, Graphites, Medorrhinum, Natrum
carbonicum (течение);

• се подобряват на брега на морето: Medor-
rhinum, Natrum muriaticum;

• се влошават на брега на морето: Natrum
sulfuricum.
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ

• малките стави: Caulophyllum, Actaea
spicata, Polygonum aviculare, Harpagophy-
tum, Guaiacum, Natrum phosphoricum;

• големите стави: Aurum muriaticum, Allium
sativum, Bryonia alba, Causticum, Kalium
Carbonicum, Natrum phosphoricum, Sul-
fur;

• гръбначен стълб: Actaea racemosa, Cal-
carea fluorica, Phytolacca, Rhus toxicoden-
dron, Ruta graveolens;

• тазобедрена област (кръста и сакроилиач-
ните стави): Ammonium muriaticum, Cal-
carea phosphorica, Ruta graveolens.

ДВИЖЕНИЕ

• Когато болките са постоянни:

– при остри патологии: Arnica, Kalium ioda-
tum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Thuya
occidentalis.

– при хронични патологии: Medorrhinum, na-
trum Carbonicum, Natrum sulfuricum, Ra-
dium bromatum, Sulfur, Thuya occidentalis,
Tuberculinum residuum.  

• Когато ставите са сковани:

– навсякъде: Causticum, Ginseng, Rhus toxi-
codendron, Sulfur, Thuya occidentalis, Tu-
berculinum residuum.

– локализацията е най-вече в коленете: An-
gustura vera. 

ЧАСОВЕ ОТ ДЕНОНОЩИЕТО, КОГАТО 
БОЛКИТЕ СЕ ВЛОШАВАТ:

• През нощта (болки от възпалителен тип):
Aurum muriaticum, Kalium iodatum,
Luesinum, Manganum, Mercurius solubilis,
Phytolacca.

В зависимост от общото състояние на паци-
ента  в терапията му  могат да бъдат  добавени
медикаменти, които са насочени срещу  асте-
нията.

ОСВЕН СПЕЦИФИЧНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ 
В ТАЗИ ОБЛАСТ, ОТ ОСОБЕН ИНТЕРЕС СА:

• Kalium carbonicum при засягане на голе-
мите стави и функционални увреждания. 

• Вече споменатите Manganum, ADN и ARN.

• Silicea и Tuberculinum.

• Внимание заслужава Ribes nigrum Bg Mg
1D, по 100 капки на ден, който има ин те -
ресно кортизоноподобно действие при
болка и умора.

При депресивни състояния, с изключение
на специфичните медикаменти в тази област,
интерес представляват два хомеопатични
медикамента: Aurum muriaticum и Sulfur.

Появата на костни метастази, поради техния
инвалидизиращ характер, също може да бъде
отнесена към тежките ревматоидни патологии.
Най-често предписвани медикаменти са:

• при болки в костите:

– Mezereum при болки в костите през нощта,
които са резултат от цитираното заболя-
ване: по 5 гранули, 3 пъти дневно.

– Luesinum и Aurum muriaticum, за които
вече говорихме.

• при ставни болки:

– Radium bromatum при неуспех на лече-
нието с Rhus toxicodendron , особено ако
пациентът е на лъчетерапия. 

– Sanguinaria при  болка в раменната област
след лъчетерапия /при рак на гърдата/.

– Rhus toxicodendron, Bryonia alba, Caus-
ticum, които вече споменахме.

Това е само кратък преглед на възможностите
на хомеопатията при тежки ревматоидни забо-
лявания. Да не забравяме, че лечението им е
многопланово, и че освен с алопатични терапии,
успешно можем да комбинираме с допълващи
средства с противовъзпалителни, аналгетични и
имунни свойства като адаптогени и микроеле-
менти от една страна, а от друга – нутритерапия
и термални процедури.

Източник: Cahiers de Biothérapie N°243 
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в D потенции

dhu-globuli.bg

Гореща линия на DHU!

Ако не можете да намерите вашето лекарство в D потенция на Немския хомеопатичен съюз, 
обадете се на тел. 02 861 40 00 (в работно време от 10 - 17 ч.)

Belladonna    Лудо биле D 6 D 30 D 1000

Хомеопатичен медикамент при oстри, бурно протичащи, с висока температура заболявания, със студе-
ни крайници и силно зачервено лице. Възпаления с болка, затопляне и интензивно зачервяване, изразена 
температурна реакция със стръмно плато, втрисане и изпотяване и редуване на отпадналост и делир.

Фебрилни 
състояния с 

внезапно начало

Състояния на съдова конгестия

Триада: горещо,
зачервено и пари

Горещо, почти 
„димящо” 
тяло... но с 
ледени ръце и 
крака

Треска: висока температура с „из-
пускащо пара” потене, червено лице, 
разширени зеници. Свръхчувствител-
ност на сетивата.

Ларингит: Пресипналост, болезнена 
сухота на лигавиците.
Тонзилит: Силно зачервени, болезнени 
сливици със затруднено преглъщане.

Отит: Пулсиращи и туптящи болки 
в ушите, които започват и изчез-
ват внезапно и могат да се разпрос-
трат по цялата половина на лицето.

Слънчев удар; изгаряне; топли вълни

  силно червено, сгорещено лице и глава
  пулсиращо главоболие
  пристъпи на световъртеж
  скарлатиноподобен обрив
  рязко повишаване на кръвното налягане

Belladonna D30, 3-4 пъти по 1 доза

Дозировка

Важно: Прием на течности, сянка!

  свръхболезнени висцерални спазми
  хипертермични гърчове
  редуване на отпадналост и психомоторна 

възбуда
  делир с халюцинации при фебрилни 

състояния
  сензорна хиперестезия – фотофобия и 

непоносимост към шум, докосване

Нервно-сензорни симптоми

Дозировка остри състояния Belladonna D6 на всеки час по 1 доза при подобрение 3-4 пъти по 1 доза

Belladonna D30, 3-4 пъти по 1 доза

Дозировка



Преди малко ми се обади един приятел, за да
сподели, че от една седмица страда от болка, която
започва в долната част на гърба, ирадиира в зад-
ната част на лявото бедро и стига до прасеца. За-
почнал да се притеснява, защото освен болка, за-
почнал да губи сили и да усеща спазми и изтръп-
ване на някои от пръстите на крака. И въпросът му
беше: “Смяташ ли, че това е ишиас?” Да, приятелят
ми беше улучил диагнозата.

n Какво представлява ишиасът?
С терминът ишиас се обозначава симпто ма -

тиката, която възниква, когато„седалищният нерв
страда“. При притискане, възпаление, раздраз -
нение на този нерв се появяват редица усещания,
които варират при различните пациенти. Първото
важно нещо е да се открие при чината за страда -
нието на нерва.

Седалищният нерв е най-големият в тялото и
започва от долната част на гърба. Формира се от
нервни коренчета в лумбалната част на гръбнач-
ния стълб, които се събират, за да образуват дебел
нерв, по подобие на тънките влакна, които из-
граждат дадена струна. Той дава чувствителност
на нашия крайник от глутеалната зона до ходилото.
И също така се грижи за мобилността и здравината
на много от мускулите в тази област.

Други термини, с който обозначаваме това със-
тояние са лумбоишиалгия (при дискомфорт и

болки в лумбалната област) и ишиалгия, което оз-
начава болка в самия седалищен нерв.

n Какви симптоми характеризират ишиаса?
Симптоматиката се проявява като болка, мра-

вучкане, изтръпване и слабост, в различна степен
в зависимост от отделния случай, локализирани в
задната част на долния крайник и проведени от
глутеуса към ходилото.

Различните усещания при отделните пациенти
зависят от степента на дразнене, което изпитва
нервът, и от „височината“, на която възниква, но го-
ворим винаги за ишиас независимо дали засяга
долната част на лумбалната област, глутеуса или
стига до ходилото на крака. Болката, локализирана
в долната част на гърба, обикновено е по-слаба от
тази, която ирадиира към крайника. 

Интензитетът, начинът на проява и еволю -
цията са много различни при всеки отделен
клиничен случай: от леки бодежи в зоната на глу-
теуса до интензивна болка по протежение на
целия крайник до ходилото,  съпроводена с изра -
зена загуба на сили и усещане за спазми.

В хомеопатията говорим за модалност на симп -
томите, т.е. дали пациентът се чувства по-добре
или по-зле в зависимост от едни или други об-
стоятелства. Има пациенти, които ще се чувстват
по-комфортно в легнало положение или при хо -
дене, но не понасят да стоят в седнали. Съществу-
ват всякакви комбинации, за които можете да си
помислите.

Еволюцията на заболяването също е много раз-
лична: от остри кризи през безсимптомни периоди
до хронични състояния, които могат да продължа-
ват месеци и години.

n Какви са причините ?
Най‐честата причина, която предизвиква драз‐

нене на  коренчетата на седалищния нерв, е диско‐
вата херния – състояние засягащо гръбначния
стълб, при което се разкъсва външния фиброзен
пръстен на междупрешленните дискове и това поз‐
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волява на меката централна част  да се деформира
и да навлезе в гръбначномозъчния канал. Тази част
от диска, която излиза, притиска нерва и задейства
цялата симптоматика.

Други обстоятелства, които могат да отключат
ишиас.
• Стеснение на гръбначно‐мозъчния канал, през

който минават корените на нервите.
• Лумбален остеоартрит.
• Контузии и мускулни спазми, най‐често на

крушовидния мускул, в областта на седалището.
• Нарушения на сакроилиачната става.
• Бременност с всичките ѝ механични и хормо‐

нални промени.
• Тумори, инфекции на долната част на гърба или

фиброзни цикактрикси на това ниво също могат
да бъдат причини за ишиас, но много по‐рядко.

ЛЕЧЕНИЕ
Лечението на ишиасната болка трябва да се

разглежда от мултидисциплинарна гледна точка, за
да бъдем наистина релевантни не само в кратко ‐
срочен план, но и с цел подобряване на средно ‐
срочната прогноза на пациента и избягване на
рецидиви и хронификация.

Медикаментозна терапия, мануална терапия,
стречинг, упражнения за нормализиране на мус ‐
кулния тонус и накрая някои инвазивни техники, са
цветовете на нашата палитра. Нашата задача е да
проучим всеки случай, за да можем да  препоръ‐
чаме най‐подходящата „цветова комбинация“, от
която пациентът има нужда.

n Медикаментозна терапия
Конвенционалните противовъзпалителни сред ‐

ства и кортикостероидите са класическият избор
при това състояние и, разбира се, са много полезни
медикаменти, които трябва да се имат предвид ‐
особено в острата фаза на ишиаса. Включването на
хомеопатични медикаменти в  терапията, обаче,
води до увеличаване на възможностите за подоб‐
ряване състоянието на тези пациенти.

Ето някои основни предимства, от моя опит, от
включването на хомеопатични медикаменти в те‐
рапията:
• Липсват страничните ефекти на конвенционал‐

ните медикаменти, а трябва да се има предвид,
че много от пациентите ги приемат през продъл‐
жителни периоди от време. Бременните жени и
пациентите с полимедикация печелят особено от
безопасността им.

• Можем да ги комбинираме, ако смятаме за не‐
обходимо, с конвенционални противовъзпали‐

телни, за подобряване лечението на болката. В
зависимост от хода на подобрението можем да
намаляваме дозите на кортикостероидите и нес‐
тероидните противовъзпалителни средства, за
да запазим единствено хомеопатичните меди‐
каменти за контрол на възпалението и болката.

Освен това, хомеопатията ни позволява да при‐
ложим индивидуален подход при лечението на
болката.

Hypericum, Arnica, Ammonium muriaticum,
Gnaphalium, Colocynthis, Magnesia phosphorica,
Rhus tox, Bryonia, Staphysagria … са някои от меди‐
каментите, с които разполага хомеопатията за ле‐
чение на ишиас. Използваме едни или други в за‐
висимост от индивидуалната  проява на симптома‐
тиката при отделния пациент. 

Така лечението на пациент, който се подобрява
при ходене и влошава в седнало положение и най‐
вече през нощта, след продължително време в лег‐
нало положение, няма да бъде същото като това на
човек, който се чувства добре само при абсолютна
почивка и се влошава при най‐малкото движение.
Лечението на ишиас, който възниква при бремен‐
ност, ишиас вследствие на претоварване, ишиас при
артрозичен гръб или ишиас, от който може да
страда пациент след период на силен емоционален
стрес,  не може да бъде и не е едно и също.

Всички тези аспекти определят избора на хо‐
меопатични медикаменти. В хомеопатията лече‐
нието е винаги „по мярка“.

n Мануална терапия
Още като студент по медицина, започнах първия

си курс по остеопатия. С течение на времето про‐
дължих да уча и задълбочавам знанията си по тази
медицинска дисциплина. Завърших курс също по
терапевтичен и спортен масаж и от самото начало
на моята практика като лекар тези умения присъст‐
ват в лечението на моите пациенти.

Остеопатичната визия за нашия опорно‐двига‐
телен апарат и неговото функциониране ме грабна
от първия момент. За остеопатията цялата ни струк‐
тура работи по свързан и глобален начин, така че не
е възможно да се разбере болката в една част, без
да се анализира общото равновесие на целия ни
скелет и мускулите, както и лигаментите и фас‐
циите, които го контролират.

Когато долната част на гърба ни страда, не е дос‐
татъчно да се фиксираме само върху това, а трябва
да анализираме цялото състояние и равновесие на
нашата конструкция. Нещо подобно на архитект
или инженер, които трябва да решат проблем с пук‐
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натина на петия етаж на сграда. Те не се качват само
на този етаж, и само за да видят пукнатината, а взе‐
мат предвид цялата конструкция на сградата.

Остеопатията се опитва да открие механичния
произход, който води до декомпенсация и страда‐
ние на нашата конструкция, като има предвид, че
болката почти никога не съвпада с произхода, а
следствие на компенсацията. Позволете ми да
обясня: представете си, че имате бизнес с партньор,
но той не върши своята част от общата работата. По‐
емате неговата част от работата, за да не се срине
бизнесът, но след известно време се претоварвате
и разболявате. Проблемът е вашия партньор, но
този, който страда, сте вие, поради претоварване.
Същото се случва с нашата опорно‐двигателна сис‐
тема, където болката обикновено се появява като
компенсация, а не като причина. И истинското ре‐
шение ще бъде да се накара партньорът да работи,
а не да се тъпчем с анксиолитици. Необходимо е да
се премахне причината, а не следствието.

Хубавото на остеопатията е, че позволява да се
осъществи не само лечение, но и превенция, тъй
като можем да деблокираме засегнати от лезии об‐
ласти, преди тялото да е загубило способност да ги
компенсира и преди да се появят симптомите. Стра‐
хотно, нали?

Години след като открих  хомеопатията, осъзнах
колко много общи точки имат тези две дисциплини
и каква огромно синергетично действие мога да
постигна при лечението.

n Мускулно‐скелетни  упражнения за норма‐
лизиране на опорно‐двигателния апарат

Това е фундаментално. Нашият опорно‐двигате‐
лен апарат е предназначен да се движи и движе‐
нието, упражненията са основни за поддържане на
неговото здраве.

Целта на физическите упражнения при пациент с
ишиас е да помогнат за декомпресиране на нерва,
поради което стречингът и упражненията за нор‐
мализация на мускулния тонус ще бъдат от реша‐
ващо значение. Използвам термина  нормализация,
защото има мускулни групи, които трябва да се от‐
пуснат, докато други се нуждаят от тонизиращи и
укрепващи упражнения. Трябва да намерим онова
механичното равновесие, което гарантира мини‐
мално налягане върху увредената зона.

Класическият стречинг, йога, пилатес, релакси‐
ращи техники, плуване, упражнения на басейна,
аеробна активност с ниска степен на механично
въздействие (велосипед, ходене, упражнения с
уреди и разбира се плуване) ще помогнат, но ви‐
наги при две условия: под наблюдението на екс‐

перт и да са адаптирани към физиката, механиката
и специфичната симптоматика на всеки конкретен
пациент.

Ах! И да не забравяме почивката. Сънят не само
възстановява нашата нервна система, но също така
ни помага да възстановим мускулите и да рехидра‐
тираме междугръбначните дискове.

n Инвазивни техники
За съжаление, в някои случаи тежестта на ле‐

зията е такава, че налага хирургическа намеса за де‐
компресиране на нерва. Тогава едновременно с хи‐
рургията винаги прилагам хомеопатична терапия и
резултатите са изключителни. Тя оптимизира цика‐
тризацията, намалява болката, минимизира риско‐
вете от постоперативни усложнения и подобрява
възстановяването. Накратко, добавя онова, което е
особено важно при хирургична намеса.

От  много години работя с голям екип от лекари
и физиотерапевти в медицински център в Билбао,
специализиран в патологията на опорно‐двигател‐
ната система. Този център вече има дългогодишен
опит с използването на техника, наречена перку‐
танна озонова дисколиза.

Състои се в инжектиране на озон в областта на
дисковата протрузия. Целта е редуциране на хер‐
нията и декомпресиране на корена на нерва.

Тази техника е много по‐малко инвазивна от кон ‐
венционалната хирургия и, според моите на блю ‐
дения, много ефективна алтернатива за редица
пациенти, преди да се наложи оперативно лечение.
Въз основа на моите наблюдения си позволявам да
твърдя, че тази техника трябва да се има предвид
при някои пациенти с усложнения, преди да се
прибегне към по‐агресивна хирургия.

Здравословното състояние зависи също, наред с
онези аспекти, които вече обсъждахме, от хране ‐
нето, емоционалния баланс и конституцията на
всеки човек. Ние трябва да разберем какво място
заема всеки един от тези аспекти при даден паци‐
ент и да определим нашата индивидуализирана
терапевтична стратегия.

Глобална визия, глобална и интегративна меди‐
цина, винаги ще бъдат по‐добрия вариант за пос‐
тигане на равновесие и здраве. И кой знае, може би
някой ден и на хармония.

Между другото, моят приятел се възстановява
много добре. Хомеопатия, конвенционални меди‐
каменти в началото, мануална терапия, стречинг,
други упражнения и  хернията вече отстъпва. 

И така, до скоро и с много обич!
Източник: http://www.hablandodehomeopatia.com/


