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На 16 август 2018 год. при нелеп пътен
инцидент в Лондон загина д-р Питър
Фишър, съобщи вестник Ивнинг Стан-
дар (Evening Standard), Лондон.
Д-р Питър Фишер беше член на Крал-
ския колеж по медицина, член на Бри-
танския факултет по хомеопатия, кли-
ничен директор на Кралската хомеопа-
тична болница в Лондон и редактор на
сп. Хомеопатия. Той беше лекар хомео-
пат на Нейно Вели-
чество Кралицата на
Обединеното кралство
в продължение на 15
години.
В негово лице между-
народната хомеопа-
тична общност загуби
един от своите най-
уважавани  представи-
тели. Редица лекари
хомеопати, които  чи-
тателите ни познават
от техните статии, пуб-
ликувани на страни-
ците на „Хомеопатичен
компас“, споделят пред
Ивнинг Стандар:  
Сър Марк Секчел,
бивш хирург-гинеколог
на Нейно Величество,
казва: „Той беше много
уважаван и добър лекар, който раз-
глеждаше хомеопатията като  допъл-
нение към медицинската помощ.
Всички сме шокирани от трагичната
му загуба.“
Грег Уайт, главен изпълнителен дирек-
тор на Факултета по хомеопатия, за-
явява: „Загубихме лидер, не само за Фа-
култета, но и за хомеопатията в Обе-
диненото кралство и по света.“
„Не е преувеличено да кажем, че Питър
бе незаменим талант. Той наистина бе
гигант във всички сфери на познанието
–  клиничната, изследователската и
академичната. „

Д-р  Гуалберто Диас-Саес, научен съ-
ветник на Испанското дружество по хо-
меопатична медицина, познава д-р
Фишър от 15 години и го описва като
„брилянтен и отдаден“.
„Той беше любящ човек, щедър, отда-
ден, интелигентен, но също и с много
приятно чувство за хумор. Беше лесно
да се смееш с него „.
Д-р Хосе Ейсаяга, аржентински лекар

хомеопат, който поз-
нава д-р Фишър от
около 30 години,
казва: „Той беше из-
ключително честен и
мил. Хомеопатич-
ната общност го ува-
жаваше и се възхища-
ваше от него. Той
свърши чудесна ра-
бота в  областта на
научните  изследва-
ния по медицина и
публикува много ста-
тии по хомеопатия. „
И добавя: „Ще го
помня като изключи-
телен във всеки един
смисъл. Той беше кос-
мополит, който оби-
чаше да пътува и
много начетен в об-

ластта на класическата музика и из-
куството. Знаеше много за литерату-
рата, философията, науката и мате-
матиката.“
Д-р Гил Гаскин, медицински директор
на Болниците към Лондонския универ-
ситетски колеж (University College Lon-
don Hospitals), заявява: „Всички сме дъл-
боко шокирани и натъжени от загу-
бата д-р Питър Фишър“.
„Питър беше много почтен колега и
приятел на мнозина в Кралската бол-
ница по интегративна медицина в Лон-
дон (RLHIM), където работи повече от
35 години.“

IN MEMORIAM

Д-р Питър Фишер, 
сн. „Ивнинг Стандар“



Кожата е най-големият орган на тялото. Човеш-
ката кожа тежи средно около 4 кг (9 либри) и
покрива площ от 2 м2 (22 кв. фута). Тези цифри не
са толкова изненадващи на фона на многото
функции, които тя изпълнява. Някои от тях са
очевидни: защита срещу химикали, радиация,
микроби и др.; запазване на балансирана вътрешна
среда чрез съхраняване на топлината и предпаз-
ване от изсушаване; усещане за докосване в цялото
му разнообразие. Кожата, обаче, притежава и
други, не толкова очевидни функции: подкожната
мастна тъкан е основен резерв на енергия; витамин
D се синтезира в кожата, когато тя е изложена на
ултравиолетова светлина. Кожата притежава и
важни социални и сексуални функции: тя отделя
феромони, които играят важна роля в неволното
сексуалното привличане, докато косата и устните
играят по-съзнателна социална и сексуална роля.

Кожата е изградена от два основни слоя. Повърх  -
ностният слой, наречен епидермис, има дебелина,
която варира от 0.1 мм върху клепачите до 1 мм по
ходилата на краката. Епидермисът не съдържа
кръвоносни съдове. Най-горният му слой е мъртъв,
сух, рогов слой, който постоянно се лющи, като
допринася за праха в домовете ни. Дермата се на -
мира под епидермиса. Тя го подкрепя, под хран ва,
осигурява имунитет и др.

Интересното е, че кожните проблеми са често
срещани: проучванията показват, че 20-30% от
хората, имат кожен проблем, който заслужава

медицинска помощ, но повечето от нас не се
консултират с лекар и предпочитат да се лекуват
сами. Кожните проблеми са сред най-честите
причини, поради които хората, особено децата,
търсят хомеопатично лечение. Разбира се, както
винаги при хомеопатията, важно е да сме сигурни,
че хомеопатичното лечение е подходящо. То е та-
кова за много форми на кожни заболявания, но има
и важни изключения. Най-очевиден пример е зло-
качественият меланом. Това е агресивна форма на
рак на кожата, чийто прояви зачестяват (въпреки че
за щастие все още  остава рядко срещан), поради
по-голямото излагане на слънце и изтъняване на
озоновия слой. Предупредителните признаци са
„бенка“, която расте, кърви или има неправилна
форма или цвят. По-добре е такива кожни лезии да
бъдат премахнати хирургически за безопасността
на пациента.

ЕКЗЕМА
Известна също като дерматит, екземата е сред

най-честите форми на кожни заболявания и често
реагира добре на хомеопатично лечение. Тя засяга
до 20% от децата в училищна възраст и до 8% про-
цента от възрастните. Децата са склонни  да я пре-
одоляват с възрастта и към средата на тийней-
джърските години мнозинството имат значително
подобрение. Това е възпалително състояние, при
което по кожата се появяват зачервени, възпалени
и сърбящи петна. Засегнатите области  могат да

„Той беше международна фигура в хомеопатията,
която като метод се ангажира с цялостна и състра-
дателна грижа към пациентите.“
„Ще липсва много на своите колеги и пациенти“. 
Имах удоволствието да се срещна неколкократно с д-р
Фишер на международни хомеопатични форуми. При-
съединявам се към мнението на колегите и изразявам

своята дълбока тъга от загубата на този блестящ ум и
приятел на хомеопатията.
В знак на уважение и почит в настоящия брой на „Хо-
меопатичен компас“ публикуваме негова статия.

Д-р Иван Несторов, педиатър, лекар хомеопат, ди-
ректор на ЦОПХ 
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бъдат покрити също с малки мехурчета, пълни с теч-
ност. Има няколко различни форми на екзема.

Най-разпространената форма е т.н. атопична ек-
зема – вродено състояние, което обикновено за-
почва преди навършване на две години и може да
продължи  през юношеството и зрелостта. Терми-
нът „атопия“ означава наследствена склонност към
алергии, включително екзема, астма и сенна хрема.
Тя засяга цели семейства, а причините за нея  оста-
ват неизяснени. Понастоящем е популярна тео-
рията, известна като „ хипотеза за хигиената“, която
предполага, че причината се корени в това, че в
днешно време  децата са прекалено чисти (опи-
тайте се да  го кажете  на средностатистическата
майка на осемгодишно момче!). Тя се основава на
наблюдението, че децата, които растат във ферми и
по-малките деца от големите семейства, са по-
малко склонни към атопични прояви. Смята се, че
тези деца са изложени повече  на определени ви-
дове бактерии и че това „стимулира“ развитието на
тяхната имунна система. Не всички научни доказа-
телства, обаче, са в подкрепа на това твърдение, а
„журито“ все още не се  е произнесло.

Контактният дерматит се причинява от контакт с
вещество, към което човек е чувствителен като на-
пример никел, каучук или различни растения. Той
може да засегне хора от различни възрастови
групи. Никелът е един от най-честите кожни сенси-
билизатори  и обикновено се локализира на места,
където влиза в контакт с кожата. Обиците и копче-
тата на джинси и панталони, често съдържат никел.

Себорейният дерматит се среща в ранна детска и
зряла  възраст. При бебетата  е известен още като
бебешки крусти или бебешки кел, защото засяга
скалпа, въпреки че може да се появи и в областта
на пелените. При възрастни обикновено се появява
по лицето и скалпа.

И накрая да споменем варикозната екзема,
която се проявява предимно при по-възрастни
хора. Видно е от наименованието, че често е свър-
зана с разширени вени: стагнация на кръвта в под-
бедрицата, което води до лошо снабдяване с кис-
лород и хранителни вещества. Кожата потъмнява,
сърби и се възпалява. Целостта на кожата може да
се наруши, при липса на лечение, и да образува
язва.

ПСОРИАЗИС
Това заболяване също има няколко разно вид -

ности, но всички включват зачервени области по
кожата, покрити с големи, прилепнали, сребристи
люспи. Основният проблем е прекомерно бързото
делене на корнеоцитите на епидермиса, вероятно
предизвикано от възпаление, чиято причина понас -

тоящем е неизвестна. Псориазисът обикновено за -
ся га цели семейства. Най-често се появява в нача-
лото или края  на тийнейджърската възраст. Той
може да бъде предизвикан от някои лекарствени
средства, включително антидепресанти, антихи-
пертензивни и антималарийни медикаменти, както
и от стрептококови инфекции.

ОСНОВИ ВИДОВЕ ПСОРИАЗИС
• Псориазис на плаки. Плаките обикновено се по-

явяват по коленете, лактите, долната част на
гърба и скалпа. За разлика от екземата, плаките
често се появяват по екстензорните (външните)
страни на колената и лактите. Той може да за-
сегне и ноктите, които  развиват малки ямки
/хлът вания или по-сериозна деформация.

• Псориазис гутата (на капки).  Плаките са малки и
кръгли, и са разпръснати по  тялото, крайниците
и скалпа. Може да бъде индуциран от стрепто-
кокова инфекция, обикновено тежко възпалено
гърло.

• Пустулозен псориазис. Тежък, но рядък тип,
който засяга най-вече дланите и ходилата.

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
От гледна точка на прескрипциите при хомеопа-

тично лечение екземата и псориазисът могат да се
разглеждат заедно. Те илюстрират добре някои от
принципите на хомеопатията. Един от следните три
хомеопатични медикамента: Arsenicum album,
Graphites и Sulphur, безпорно ще помогне,  но ед-
новременно с това лечението трябва да бъде ин-
дивидуализирано, за да бъде напълно успешно.
Известно е, че хомеопатичният подход е интегра-
лен:  лечението на кожен проблем изисква да се
има предвид целия организъм на пациента, а не
само кожата му.

Традиционно, ние хомеопатите класифицираме
„интегритета“ на три части: „локални характерис-
тики“ (в случай на кожен проблем това означава ха-
рактеристиките на кожния проблем), „ментални ха-
рактеристики“ (включително личността и психоло-
гическите особености на пациента) и „общи харак-
теристики“ (физическите характеристики на паци-
ента като цяло). По отношение на локалните – кож-
ните симптоми, Arsenicum album и Sulphur са доста
сходни: силно сърбящи обриви, с усещане за па-
рене след разчесване. Обривите, които вероятно
ще реагират на Arsenicum, обикновено са  малки
кръгли лющещи се петна, докато тези, които ще
реагират на Sulphur,  са по-големи, зачервени учас-
тъци. Тези разграничения често не са ясно обосо-
бени и  е трудно да се определи коя лекарствена
форма да се предпише единствено на базата на



4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 62 • септември • 2018

„локалните характеристики“.
Съществуват, обаче, значителни разлики в типо-

вете хора, които отговарят на тези медикаменти: ти-
пичният  Arsenic е спретнат, взискателен, по-скоро
тревожен (ментални характеристики) и особено
чувствителен към студ (общи характеристики). Па-
циентите Sulphur са точно обратното: често неб-
режни, склонни към екстровертност и се радват  на
добра аргументация на речта (ментални характе-
ристики). Често са с „гореща“ кръв (усещат топли-
ната) и по-специално имат топли крака (общи ха-
рактеристики). Но  като казваме това,  трябва да
бъдем готови да проявяваме и гъвкавост.

Случаите Graphites често могат да бъдат разпоз-
нати само по характера на обрива: кожата има
склонност да се пука, да изпуска светла или жълте-
никава, лепкава течност при надраскване. Обривът
често засяга  областта зад ушите или около зърната
(при жените). Екземата може да се влоши около ме-
сечния цикъл. В същото време  е възможно да не се
наблюдават  ментални и общи характеристики.

Съществуват редица други важни медикаменти
за псориазис и екзема: дълбоко действащите „кон-
ституционни“ (върху целия организъм)  медика-
менти включват освен  Arsenicum album, Graphites
и Sulphur, така също Arsenicum iodatum, Lycopodium
и Sepia. Двата Arsenicum’ а обикновено се прилагат
при  псориазис гутата:  плаките по принцип са мал -
ки, закръглени и люспести. При пустулозен псориа-
зис Arsenicum album също може да бъде много по-
лезен. Arsenicum iodatum притежава по-малко от
конституционните характеристики на Arsenicum
album и дори може да бъде определено горещо -
кръвен, но тези пациенти често страдат от тежка
сенна хрема и други алергии, засягащи главно
очите.

За разлика от Graphites, локалните характерис-
тики на кожните проблеми, които съответстват на
Lycopodium и Sepia, не са много специфични и тези
лекарства се предписват предимно въз основа на
менталните и общите характеристики. Типът  човек,
който обикновено отговаря на Lycopodium, е ре-
зервиран или срамежлив, като е възможно  в осно-
вата да лежи тревожност или депресия. Тези па-
циен ти често имат стомашни проблеми. Странни,
но характерни черти, които се наблюдават при тях,
са склонност към похапване на сладки неща, лош
период в късния следобед, който  по-късно през
деня отминава. Този медикамент може да бъде по-
лезен при редица проблеми с кожата, включително
псориазис и акне.

Sepia officinalis най-често e показана за жени.
Обикновено пациентката е унила, отегчена и при-
бързана със семейството и партньора си. Дразни се

когато другите проявяват интерес към нейните про-
блеми  (когато го забелязва)  и крие чувствата си.
Често, както при Graphites, проблемът вероятно се
отключва вследствие на някакъв  репродуктивен
цикъл при жената, като начало на менструацията
при момичета, раждане или менопауза. Обикно-
вено се наблюдава загуба на сексуално желание.
Странна особеност е временното подобрение от
физически упражнения (танци, работа). И този ме-
дикамент може да бъде полезен при много кожни
проблеми, включително псориазис и екзема.

Въпреки това, конституционната хомеопатия не е
единственият вид хомеопатия. Дори когато дадена
„клинична картина“ съвпада с описан случай, най‐
добре е да се прибегне до консултация с практи‐
куващ лекар. Съществуват редица „малки“ хомео-
патични медикаменти, които работят добре, когато
са предписани въз основа на характерни симптоми,
понякога наричани „ключови знаци“. Те включват
Petroleum (произведен от суров нефт). Основният
знак за този медикамент е подчертаното влоша-
ване на симптомите през зимата. Много е полезен
за деца, чиято кожа е дебела и  напукана  по ста-
вите на пръстите (кокалчетата) през зимата. Много
пациенти, на които този медикамент е помогнал,
споделят с мен, че вазелинът е също толкова ефек-
тивен, колкото и стероидните кремове, които са им
предписвани. Вазелинът, разбира се, е направен от
Petroleum! 

Любимият ми медикамент за контактен дерма-
тит при градинари е Rhus venenata. Обикновено па-
циентите са запалени градинари, които получават
силно сърбящ обрив с мехурчета, вероятно от кон-
такт с растение, въпреки че обикновено е трудно да
се определи кое точно е то. „Ключовият знак“ тук
е, че единственото нещо, което облекчава сърбежа,
е миенето на ръцете в много гореща вода.

АКНЕ
Повечето тийнейджъри страдат от някакво акне,

което може  да предизвикат голямо емоционално
безпокойство, тъй-като на тази възраст много от тях
са прекалено стеснителни. Акнето се среща много
по-рядко в други възрастови групи. Свързано е с ан-
дрогените, мъжките полови хормони, които се сре-
щат както при момчетата, така и при момичетата.
Акне вулгарис, най-известният вид, засяга главно
лицето, но може да се появи и в други области, осо-
бено в горната част на гърба, гърдите, раменете и
шията. Появата му се дължи на свръхпроизвод -
ството на естествена мазнина, наречена себум,
която се отделя от жлезите в кожата. Себумът обик-
новено се оттича в космените фоликули и изтича
през фоликулните отвори по повърхността на ко-



жата, смазва я и я поддържа еластична, но при ак-
нето, излишъкът от себум се втвърдява и блокира
фоликулите като тапа. Бактериите се размножават в
блокираните фоликули и причиняват възпаление в
околните тъкани.

По-рядко срещани форми на акне са професио-
налното акне, което може да се дължи на излагане
на някои промишлени масла и лекарствено инду-
цираното акне, често причинено от стероиди. Роза-
цеята е свързано състояние, което се среща най-
често при жени на средна възраст. Основният про-
блем е дилатацията и нестабилността на кръвонос-
ните съдове. Тя обикновено не причинява черни
или бели точки.

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Два от най-често показаните хомеопатични ме-

дикамента са Sulphur и Silica. И отново се налага да
покажем сходството и разликите между  локалните,
менталните и общите характеристики. Вече гово-
рихме за типа Sulphur. Основната характеристика на
акнето, което реагира на Silica, е, че пустулите ни-
кога не се разпукват: те стоят под кожата седмици
без да се променят и често образуват кисти. Кон-
ституционният тип Silica е много различен от кон-
ституционния тип Sulphur. Подобно на типа  Ar‐
senicum, пациентите обикновено са зиморничави и
усещат студ дори в топла стая. Обикновено са бледи
и слаби, с фини коси и крехки, изпъкнали нокти. Те
често споменават, че косата им се е променила, ста-
нала по-фина и падала, след като са боледували.
Ръцете и краката им са студени и влажни. Оплакват
се, че се чувстват уморени и изтощени, но въпреки
това са упорити и „дребнави“ и дори понякога об-
себващи.

Pulsatilla е друг медикамент, който може да
бъде много полезен при акне, особено (но не и
единствено) при момичетата, когато пъпките се раз-
виват в предменструалния период. Той се пред-
писва най-вече въз основа на конституцията т.е. ха-
рактеристиките на пациента, а не името на забоя-
ването. Обикновено пациентите тип Pulsatilla са с
лек характер, мили и нерешителни. Те често са
плачливи, разплакват се, когато говорят за пробле-
мите си, но бързо се усмихват с няколко успокоя-
ващи думи (за разлика от пациентите тип Sepia,
които също могат да бъдат плачливи, когато гово-
рят за проблемите си, но се притесняват от прояве-
ното внимание и е най-добре да се смени темата).
Странното е, че пациентът тип Pulsatilla въпреки, че
бързо чувства студ,  обича свежия въздух (при ус-
ловие, че е добре  облечен) и мрази задушната ат-
мосфера.

Други медикаменти, които могат да помогнат

при акне, са: Kalium bromatum – пациентът се оп-
лаква от лош сън, често страда от кошмари. Паци-
ентите могат да бъдат психически бавни, да имат
затруднения с паметта и мисленето и да не се свър-
тат на едно място. Calcarea sulphurica има големи
жълти пустули, които се лекуват бавно и подобно
на Sulphur, могат да са сърбящи. Пъпките при акне,
което реагира на Hepar sulph, са много чувстви-
телни при допир и болезнени при появата им.

Lachesis е най-често показаният хомеопатичен
медикамент за розацея. Обикновено обривът е
тъмночервен и се влошава на топло. Началото
може да бъде свързано с менопауза, но ако се
появи преди нея, обикновено се влошава преди ме-
сечния цикъл и се успокоява доста рязко, когато за-
почне кървенето. Типичният пациент Lachesis е при-
казлив и може да бъде подозрителен или ревнив.
Ключов знак е, че те мразят тесни дрехи, особено
около врата, като яки тип поло, шалове и т.н.

Хомеопатичното лечение, както е известно е ин‐
дивидуализирано, и изисква квалифициран спе‐
циалист. Аз обаче не съм прекалено претенциозен
на тази тема. Смятам, че използването на хомеопа-
тичен комплекс (специалитет), състоящ се от ня-
колко от хомеопатични медикамента, които на-
вярно ще бъдат предписани, често може да донесе
полза и е малко вероятно да навреди. Най-често из-
ползваният „комплекс“ за акне, който си заслужава
да бъде изпробван, ако не е налице добър хомео-
пат, е Sulphur, Silica и Carbo vegetabilis, комбини-
рани в едно хапче, известно като SSC.

ДОЗИРОВКА
Като общо правило, всички тези медикаменти

трябва да се приемат в доза от две таблетки, в раз-
реждане 6 С, два пъти дневно. „Влошаването“ –
временно задълбочаване на проблема в началото
на лечението – е често срещано явление при хо-
меопатичното лечение на кожни проблеми. То
обикновено се счита за добър знак и показва, че ле-
чението предизвиква реакция. При влошаване, ле-
чението трябва да се спре и да не се бърза с рес-
тарта. При всеки следващ рестарт влошаването
обикновено ще бъде по-леко и ще изчезне напълно
след три или четири цикъла на спиране и започ-
ване. По отношение на кремове и други медика-
менти за локално приложение ние, хомеопатите,
често използваме за екзема крема Calendula (не -
вен). Той има леко успокояващо действие. Препо-
ръчва се постепенно с него да се заместват  раз-
лични стероидни кремове. 

Източник: https://www.britishhomeopathic.org/charity/how-we-can-
help/articles/children-and-teens/spotlight-on-skin
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Кой не познава човек, който е изпитвал световър-
теж и замаяност при пътуване с автомобил. Аз лично
срещам и съм се срещал с много хора с подобен про-
блем, който може да се превърне в голямо неудоб -
ство и при изпълнение на ежедневните задължения.

В тази публикация ще разгледаме причините за
появява на това състояние, кои са хората, които за-
сяга най-вече, какви навици можем да придобием, за
да го предотвратим или най-малкото да го сведем до
минимум и как хомеопатията може да ни помогне в
подобни ситуации.

Какво представлява кинетозата или т.н. болест
по време на пътуване?

Кинетозата или т.н. замайване и световъртеж в
превозни средства, е неразположение, което нас -
тъпва при хора с предразположение към това при
пътуване с кола, лодка и самолет, или при качване
на атракционни съоръжения. Дори съм срещал
човек, който изпитваше подобно неразположение
при плуване в морето и при леко вълнение. Харес -
ваше му да се гмурка, но в дни, когато морето е раз-
вълнувано не можеше да стои във водата, ако не
беше под вода. Безспорно, любо питен случай.

Изглежда, че нашето тяло успява да запази рав но -
весие с приятно чувство за контрол, благода рение на
синтеза, който мозъкът ни прави от инфор ма -
цията,  достигаща непрекъснато до него от очите,
от органа на слуха и равновесието, както и от
усещанията, които носят мускулите и ставите на
тялото. Е, изглежда, че има хора, които не могат да
извършват правилно този информационен синтез и
усещането, което възниква у тях, е това гореописано
състояние.

Симптоми и усещания
• Усещане за нестабилност, световъртеж, замая-

ност като при пиянство, отнесеност. Загуба на
моторна координация.

• Гадене, повръщане, усещане за „разбъркани
вътрешности“, дори диария.

• Повече или по-малко силно главоболие.
• Прогресивна умора със заспиване, което може да

доведе до прострация. Прозяване.
• Общо неразположение със слабост, усещане за

студ, изпотяване, тахикардия и палпитации.
По-често се случва при жени отколкото при мъже,

а най-много страдат децата на възраст от 2 до 10 го -
ди ни. Често се наблюдава и при много възрастни
хора.

Превенция и лечение
Какво да направим, за да избегнем тези непри-

ятни моменти по време на пътуване.  Мога да ви
посоча три неща:
• някои навици по време на пътуване;
• конвенционални и природни медикаменти;
• хомеопатия и нейните медикаменти.

И така нека ги разгледаме последователно.

Поведение по време на пътуване
• Храната е от голямо значение. В случай че пъту-

ването ще бъде кратко може да опитате дори да
не ядете нищо преди тръгването или ако е нало-
жително да приемете храна, то тя да бъде лека,
лесно смилаема и в малко количество.
Единственият път, когато си спомням, че изпитах

замайване, беше на малка лодка, след като бях преял
с торта със сметанов крем и бях решил да компенси-
рам преяждането. Беше ужасен следобед и аз не се
възстанових до следващия ден.

Не са препоръчителни също възбуждащи на-
питки, тютюн и алкохол. Избягвайте ги.
• Ако пътувате седнал в кола, не правете резки дви-

 жения и гледайте напред. Винаги когато е въз-
можно сядайте в посоката на движение. Когато гле-
даме настрани през прозорчето това  затруднява
нашия мозък да генерира усещане за стабилност.
В коли и автобуси се пътува най-добре на пред-

ните седалки, а в самолети и кораби в централ-
ната зона.
• Опитайте се да не четете: нито книга, нито моби-

лен телефон, нито таблет. Ако все пак го правите,
идеалното е книгата да бъде на коленете Ви, така
че да Ви принуждава да гледате надолу с въз-
можно най-малка зона на периферно зрение.

• Ако усетите, че започвате да изпитвате замаяност,
концентрирайте погледа си в една оп ределена
точка вътре в превозното сред ство. Така за мо-
зъка Ви ще бъде много по-лесно да възстанови
стабилността.

• Препоръчително е да се избягва прекомерна
топлина в превозните средства и носенето на пре -
калено топли дрехи. Така е по принцип, но също
така е вярно, че усещането за топло може да по -
добри симптомите при някои хора, когато започ -
нат да изпитват замайване. Аз настоявам, че по
прин цип, когато изпитваме замайване, тялото ни
се нуждае от свеж въздух и трябва да отворим
про зореца за малко, но има хора, които ще пред -
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почитат да пътуват със затворени прозорци. Това
в хомеопатията го знаем много добре и го имаме
предвид.

• Добрият сън преди пътуване е много важен;
една възстановителна нощ подготвя мозъка Ви да
управлява по-добре всичко.

Природни и хомеопатични медикаменти
За конвенционалните медикаменти няма да ви

кажа нищо специално. По принцип помагат, но тряб -
ва да знаем, че винаги ни натоварват със странични
въздействия. Най-често срещаното е сънливостта.
Може да изглежда малък страничен ефект, но може
да е достатъчен да накара много хора да се откажат
от пътуване отколкото да пътуват „допингирани“.

Растения като Gingko Biloba, джинджифил, лай -
ка, розмарин или карамфил могат, освен всичко
друго, да подобрят усещането за гадене и да предот-
вратят повръщане, като някои от тях генерират
чувство за спокойствие, което също помага много.

Нито с конвенционалните медикаменти, нито с
медицинските растения, които използвам често, но
в други области, имам голям опит. Хомеопатичните
медикаменти, обаче, познавам доста добре и затова
нека да поговорим за тях.

Хомеопатични медикаменти за болестта 
на пътуване
Както казахме по-рано, прилошаването при пъту-

ване до голяма степен зависи от персоналната пред-
разположеност, от една особена чувствителност,
която в хомеопатията можем да определим много
добре и която е от съществено значение за пости-
гане на подобрение при хронични, повтарящи се си-
туаци, какъвто е случаят.

Когато става дума за подпомагане на пациент, мо -
жем да използваме медикаменти, които целят да по -
до брят този терен, това предразположение, тази
особена чувствителност на пациента към пътувания с
превозни средства и, разбира се, имаме други меди -
каменти, които ще помогнат за пре дот вра тяване
на появата на замаяност и лечение на симптомите
по време на появата им. Това означава, че при пред-
разположени пациенти можем да се опитаме да
„десен  сибилизираме“ па циента срещу бо лест та на
пъту ване, да го профи лак тираме преди пъ ту ването и
да леку ваме симптомите на замаяност, ако се появят.

Има нещо, което винаги присъства в хомео па -
тичния подход и това е необходимостта от ин -
дивидуализиране на всеки отделен случай. Обяс -
нението е, че не всички предразположени хора си
приличат и не всички хора, на които им прилошава,
показват едни и същи симптоми или получават подо -
брение  по един същ начин.

В тази статия няма да разглеждам теренните ме-
дикаменти, които обикновено използваме за десин-
сибилизация на пациентите за по-дълъг период от
време, а ще говоря за най-често използваните хо-
меопатични медикаменти за превенция и лечение на
световъртеж и замайване по време на пътуване, не-
посредствено преди качване в превозното средство. 

TABACUM. Слабост, студени изпотявания, гадене,

повръщане, сърцебиене със замаяност, усещане за
припадък ... всичко това е вагусова картина.

Пациентът се подобрява при затваряне на очи
и излагане на чист въздух.

Това е най-честата форма на проява на болестта
на пътуване и затова медикаментът е един от най-из-
ползваните.

COCCULUS INDICA. Този медикамент е показан
при гадене с повръщане, придружено от замаяност
и силен световъртеж.

Обикновено се асоциира с обща отпадналост и
чувство, че вратът не може да държи главата изпра-
вена, както и силна слабост в краката.

Това са пациенти, чийто симптоми се подобрява
от топлина и те настояват прозорците на автомо-
била да бъдат затворени.

BORAX. Това е хомеопатичен медикамент, специ-
ално показан при пациенти, които страдат от замая-
ност, слабост, световъртеж и гадене, предизвикани
от движения нагоре надолу и клатене напред назад
т.е. в превозни средства като самолети и лодки.

IPECA. Тук замайването ще бъде придружено от
гадене, което не се облекчава от повръщане, както и
от повишено слюноотделяне.

BRYONIA. Пациентът със замайване търси абсо-
лютно спокойствие, защото и най-малкото движение
влошава състоянието му.

PETROLEUM. При тези пациенти гаденето и све-
товъртежът ще се подобрят при затваряне на очи,
прием на храна и топлина. Те също предпочитат да
останат на затворени прозорци.

Те също се оплакват, че получават замайване от
миризмата на бензин.

Разполагаме също с много интересни хомеопа-
тични медикаменти като Gelsemium, Ignatia, Argen-
tum Nitricum или Nux Vomica, които ни помагат не
само да контролираме симптомите, но и да модули-
раме страха и тревожността, които възникват у тези
пациенти само при мисълта, че трябва да пътуват.

В заключение някои уточнения:
• В много случаи един хомеопатичен медикамент е

достатъчен за покриване на всички симптоми и
начина, по който се проявяват при пациента, но в
други случаи е необходимо да се комбинират
различни медикаменти, за да се отговори на
конкретната ситуация.

• Хомеопатичните медикаменти не причиняват
сънливост и освен това можем да ги използваме
при малки деца (дори бебета), бременни жени
и пациенти, които приемат много други меди-
каменти.

• Идеалното е да се започне с приема им вечерта
преди пътуването, да се продължи преди качване
в превозното средство, но не непосредствено, а
известно време преди това, както и по време на
пътуването, всеки път когато възникне усещане за
поява на симптомите.

• Фармацевтът и лекарят хомеопат ще Ви посъвет-
ват, кои медикаменти да вземете и по какъв начин,
за да отговорят най-добре на Вашия случай.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com
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