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Функционалната абдоминална болка (без органична причина) е най-
честата причина за хронична коремна болка. Целта на настоящата статия
не е да се даде обширно описание на този здравословен проблем нито на
причините за него, които са многобройни, а да се изтъкнат  възможностите
на хомеопатичните медикаменти за лечение на деца, които периодично
съобщават на родителите си, „че коремът ги боли“ при отсъствие на забо-
ляване (органично или изискващо психиатрично лечение), което да обяс-
нява това.

РЕЦИДИВИРАЩАТА АБДОМИНАЛНА БОЛКА (РАБ) е чест повод за кон-
султация в педиатричния кабинет. Определението „педиатричен“ се отнася
до децата, страдащи поне от три епизода на значителна болка, която засяга
нормалната им дейност,  за период не по-малък от 3 месеца.

Продължителната абдоминална болка при деца и юноши е чест повод за
консултация в първичната медицинска помощ и болничните заведения и
съставлява около 24 % от педиатричните консултации. Около 13 % до 17 %
от учениците изпитват абдоминална болка веднъж седмично. Пикът на оп-
лакванията е между 5 и 8 годишна възраст. Някои автори смятат, че при мо-
мичетата процентът е малко по-висок отколкото при момчетата.

Всъщност кратки и ограничени епизоди на абдоминална (коремна) болка
без патологична причина и без въздействие върху ежедневната активност
могат да се считат за нормални при здрави деца. Болката, която не ира-
диира, която не събужда детето или юношата и не предизвиква загуба на
тегло или забавяне на растежа, обикновено е функционална.

Въпреки това повторението на дискомфорта, предимно сутрин, притес-
нява родителите, въпреки че не променя навиците на детето. Понякога това
повторение кара родителите да водят детето при различни лекари, което
може да доведе до различни мнения от страна на педиатъра, детския гаст-
роентеролог, алерголога или психолога.

Как така на детето му няма нищо?
Въпреки че на първо място трябва да се установи (за да бъде изключено)

наличието на органична причина, най-вече при деца под 7-годишна въз-
раст и особено под 3-4-годишна възраст, днес се обръща особено внима-
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ние на анормалната чревна реактивност към
различни стимули: физиологични (храна, абдоми-
нална дистензия, хормонални промени), възпали-
телни или стресиращи психологични процеси (от-
деляне на родителите, безпокойство, проблеми в
училище ...).

Възпалителните процеси на храносмилателната
лигавица, причинени от инфекции, алергии или
възпалителни заболявания, могат да причинят по-
вишена чувствителност на нервните окончания,
като инициират процес на повтаряща се болка при
определени отключващи фактори (физиологични,
възпалителни или психологични). Всъщност някои
деца отключват такава клинична картина на болка
вследствие на остър гастроентероколит.

В резюме, днес се счита, че при предразполо-
жени хора, съществува био-психо-социална при-
чина за тази болка. Това изисква предлагане на ле-
чение, фокусирано върху симптомите на отделния
пациент, т.е да се прилага интегриран подход,
който може да комбинира, ако е необходимо, про-
мени в диетата, лекарствените средства и психо-
социалните нагласи.

Био-психо-социалният подход помага да се
идентифицират предразполагащите, засилващите
и повтарящите се фактори, които участват във въз-
никването на РАБ. Лечението включва необходи-
мост от определяне на факторите, чийто промяна
ще насърчи способността за адаптиране или на-
маляване на симптомите. Въпреки че по-голямата
част от пациентите се подобряват, когато биват ус-
покоявани или с течение на времето, то значи-
телна част от тях остават с интензивни симптоми
дори в зряла възраст.

При прегледа обикновено всичко е нормално.

Лабораторните изследвания и образната диагнос-
тика са необходими по-скоро за изключване на ор-
ганична причина, отколкото за определяне на при-
чината за болката.

Толкова важен ли е психологическия
фактор при РАБ?

Психологичният фактор има отражения, които
трябва да се имат предвид при лечение на паци-
енти с РАБ. При консултация за коремна болка е
необходимо  да се търсят и разпознават симпто-
мите на тревожност  и / или депресия  както и  да се
има предвид, че емоционалните разстройства на
пациента и / или на семейството му могат да пов-
лияят на лечението.

По-големите и по-малките деца могат да изпит-
ват тревожност или стрес, например за здравето
на други членове на семейството, за връзката на
родителите си или за това, че успехът им в училище
не отговаря на очакванията.

Те трябва да разберат как социалното им поло-
жение взаимодейства с техните симптоми, вклю-
чително трябва да имат възможност да се консул-
тират с лекар без присъствието на техните роди-
тели. Това ще им позволи да посочат социални фак-
тори като училищен тормоз, членство в банда, при-
нуда от съучениците да извършват нежелани дей-
ности, сексуално насилие, домашно насилие и фи-
зическо насилие.

Ако се установи някакъв социален фактор, е не-
обходимо незабавно да се набележат съответните
действия. На семейството трябва да бъде казано,
че социалните проблеми могат да предразполо-
жат, да предизвикат или да удължат болката.
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Винаги ли трябва да мисля, че болката
няма значение и причината е психологи-
ческа?

Обясненията, които сочат патологична причина
и следователно задължават да се извърши по-за-
дълбочено проучване са следните: 
• Необичайна локализация на болката (обичай-

ната е около пъпа), например в горния или дол-
ния десен квадрант, крайниците или гърба.

• Необичайна форма на болката, например пер-
систираща болка, която се влошава.

• Болка през нощта, която събужда детето (не та-
кава, която не му позволява да заспи).

• Загуба на тегло или забавяне на растежа.
• Температура и/или други общи симптоми.
• Промяна в ритъма или особеностите на екскре-

ментите и/или наличие на кръв в тях.
• Диария през нощта.
• Гадене и повръщане. Трудно поглъщане.
• Артрит или болки в ставите.
• Треска.
• Промени в урината.
• Фамилна анамнеза за стомашно възпалително

заболяване, цьолиакия или пептична язва.
• Липса на апетит.

Съществуват ли природосъобразни ле-
чения, които ще помогнат на моето дете,
което се оплаква почти ежедневно от
болка в корема?

Според проучванията в САЩ  от 36% до 41% от
пациентите използват неконвенционални меди-
цински терапии  за лечение на този проблем. Сред
тях най-често са: фитотерапия, масаж, акупунктура
и хомеопатия.

Лекарят хомеопат може да подходи към лече-
нието на пациент с РАБ от две основни гледни
точки: болката и психологичните фактори, които я
отключват. Той е в състояние да индивидуализира
лечението на пациента в зависимост от условията
на околната среда, часа, в който настъпва болката,
климатичните, позиционните, стресовите, емо-
ционалните и т.н. фактори, които водят до нейното
отключване, засилване или намаляване.

БОЛКА

Родителите обикновено избягват даването на
аналгетик на младия човек, като се има предвид
краткотрайната продължителност на епизодите,

но понякога това е необходимо поради продъл-
жителността или интензивността му. Да видим
някои примери за хомеопатично решение на бол-
ката:

MAGNESIA PHOSPHORICA или COLOCYNTHIS.
Много свързани медикаменти. Става дума за много
остри, спазмодични коремни болки, които при-
нуждават детето да се сгъне и притисне корема
към бедрата за облекчение, като всяка друга пози-
ция е непоносима. Натиск върху коремната област,
отделяне на газове и локална топлина също под-
обряват състоянието. Болките обикновено се вло-
шават през нощта.

DIOSCOREA VILLOSA. Болка, сякаш от срязвания
с нож в областта на долната част на корема. Кур-
кане на червата и изхвърляне на много газове.
Подобрение при ходене, натиск и особено опъ-
ване на гърба назад. Влошаване при сгъване на
две. Болките се влошават вечер, през нощта или в
легнало положение.

NUX VOMICA. Газове с болки и флатуленция.
Особено подходящ е при болки, предизвикани от
злоупотреба със стимуланти, лекарствени
средства или лаксативи, а също при болки, причи-
нени от храна след преяждане. Най-често са при-
дружени от запек.

CHINA. Болки с генерализирано подуване на
целия корем. Оригването и изпускането на газове
не носят облекчение. Болките се влошават при
най-малко докосване (палпация) и се подобряват
при силен натиск и сгъване на две. China е подхо-
дяща при болки, придружени от течна, изтощи-
телна диария.

VERATRUM ÁLBUM. Този медикамент е запазен
за много интензивни болки. Те са съпровождани от
сърцебиене и студено изпотяване, особено на ли-
цето. Коремът е много чувствителен към натиск.
Диарията е водниста и винаги е последвана от го-
лямо изтощение.

ЕМОЦИОНАЛНИ СЪСТОЯНИЯ/СТРЕС

Лечението на РАБ намира много силен съюзник
в хомеопатията, особено когато е необходимо да
се съсредоточим върху личностните характерис-
тики на отделния индивид. С нейна помощ се ню-
ансират различни и чести ситуации, които отключ-
ват коремна болка при децата. Някои от най-по-
лезните медикаменти са следните: 
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GELSEMIUM. Хората от този тип са предимно
страхливи. Това е типичният пациент, който, ако се
качи на сцена за да говори, чувства главата си
„празна“, поти се и трепери. Всичко им причинява
страх и тревожност: пътуване, изпит, нова работа,
среща с хора ... Никога не се чувстват подготвени
за нищо и са толкова несигурни, че е обичайно да
бъдат виждани да треперят.

Когато имат проблеми, блокират и не знаят как
да реагират, а в някои случаи страдат от диария.
Обикновено, за да не се сблъскат с нещо, те се раз-
боляват и остават „да пазят леглото“.

Те не лъжат за това как се чувстват. Те наистина
могат да се разболеят поради голямата тревога,
която изпитват пред проблема, пред който трябва
да се изправят.

NUX VOMICA. Пациентите, които се нуждаят от
Nux vomica, са свръхчувствителни към всичко:
шум, разговор, миризми и към всичко, което ги об-
кръжава. Това са хора с голяма жизнена енергия,
импулсивни. Те се ядосват лесно, всичко ги при-
теснява, защото са много активни, предприемчиви
и трудолюбиви и се разболяват, когато нещата не
стават, още повече ако зависят от други хора. При-
ятели са на всякакви ексцесии:  храни, напитки,
стоене до късно през нощта.

SILICEA. Много полезен медикамент при дели-
катни, слаби, с коремни разтройства, свръхчув -
ствителни, неспокойни деца. Основният проблем
се корени в тяхната конституционна слабост: липса
на сила, смелост, решителност. Много раздразни-
телен и свръхчувствителен пациент, страхува се от
провал във всичко, което предприема, защото не
се чувства достатъчно силен, а и той не е. Компен-
сира с голямата си воля, с притесненията дали е
способен и с много работа. Страхува се от неуспех
и затова всичко, което прави, върши с упоритост,
граничeща с инат.

ARGENTUM NITRICUM. Съответства на слаби,
нервни, страхливи, тревожни, изтощени и уморени
хора. Най-важното е голямото безпокойство в
очакване на всякакви събития. Непрекъснато
мисли за тях по негативен начин, което намира ор-
ганично изражение под формата на диария, сър-
цебиене, припадъци и т.н. Той е прибързан, трево-
жен, за разлика от Gelsemium, който e склонен да
блокира, да се парализира.

STAPHYSAGRIA. Много полезен медикамент при
поведенчески разстройства, които произхождат от
сдържан гняв или силна емоция, особено от при-

теснение или отчаяние - ситуация, която все по-
вече се среща в училищата с появата на новите тех-
нологии.

Детето или младежът, който реагира добре на
Staphysgria, е пациент, който е много чувствителен
към наказания или порицания. Той не е в състоя-
ние да се бори, когато някой се отнася несправед-
ливо с него или го унижава, поглъща целия си гняв
и възмущение, без да показва някаква горчивина
като по този начин соматизира разочарованията.
Сдържаният гняв, мълчанието и безсилието, като
същевременно продължава да бъде мил и при-
ятен, отварят душевна рана в него.

IGNATIA AMARA. Голямата чувствителност към
всичко кара тези пациенти да преживяват емо -
циите си също като ги сдържат, но за разлика от
Staphysgria по-лесно се разсейват. Това е медика-
мент за въздишки, за усещане за топка в гърлото
или стомаха, за лесен плач. Когато пациентът бъде
разсеян, отвлечен от тези усещания, всичко из-
чезва.

В обобщение, въпреки че в повечето случаи РАБ
е ограничена до сутрешен дискомфорт в корема,
нейната повторяемост, а понякога и интензивност,
налагат на лекаря специалист да се опита да смек -
чи, ако не и да премахне абдоминалния диском-
форт. Защо това да не стане с хомеопатични,
ефективни, безопасни и персонализирани меди -
каменти?
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Не знам дали лицето е, както се казва, отражение
на душата или просто e нашата визитка. Смятам, че
имах късмет, по време на юношеството, с проблема
акне. Излизали са ми от време на време „лу ди
пъпки“, но не и акне, не съм страдал от акне. Въ-
преки това си спомням колко съкрушен се чувствах
когато ми излизаха две или три пъпки наведнъж.   

Казвам всичко това, защото розацеята, подобно
на други заболявания, които засягат кожата на
лицето, не са сериозни сами по себе си, но могат
много да разтревожат хората, които страдат от тях.
Става дума не само за физическия дискомфорт,
който причиняват, но най-вече за начина, по който
могат да засегнат нашето самоуважение.

В настоящата статия ще разкажем това, което
знаем за  заболяването: какво го причинява,
доколкото е възможно и как да се предотвратят
кризите, какви терапии съществуват и как
хомеопатията и нейните медикаменти могат да
помогнат в това отношение.

Какво представлява розацеята и как се
проявява

Розацеята е хронично заболяване на кожата,
което може да има екзацербации или свръх ус-
ложнения и което се проявява с възпаление на бу-
зите, носа, брадичката, челото и клепачите. Обик-
новено се наблюдава зачервяване в тези области,
изпъкнали и подчертани кръвни капиляри или
ком бинация с акне-подобни лезии.

Освен това лезиите са придружени от усещане
за парене и сърбеж.

Това не е опасно или със сериозни усложнения
заболяване, но може силно да засегне индивида
на емоционално ниво. В много редки случаи то
прераства в постоянни лезии от типа на булозна
дерматоза (bulbous nos).

Причини
Въпреки че произходът на розацеята остава не-

известен, знаем за някои предразполагащи фак-
тори:
• наличие на светла кожа,
• лесно изчервяване,
• женски пол,
• възраст от 30 до 50 години.

Макар и по-рядко мъжете също биват засягани
и техните симптоми обикновено се проявяват с по-
голяма вирулентност.

Лечение
По принцип не съществува специфично конвен-

ционално лечение, въпреки че някои мерки могат
да подобрят симптоматиката и да профилактират
появата на екзацербации.

Факторите, които отключват криза при розацея
са многобройни и различни при всеки човек. Все
пак могат да се дадат някои препоръки:
• Да се избягва излагането на силно слънце и във

всички случаи да се използват слънчезащитни
филтри.

• Да се избягва продължително и интензивно фи-
зическо натоварване в топла среда.

• Да се избягва тежка храна, мазнини, прекомерна
употреба на подправки и алкохол. Да се внимава
с горещите храни.

• Да се избягва стреса. Емоционалните фактори
най-често отключват кризи на розацея.

• Вятър, студен климат, определени козметични
продукти или шоколад могат да бъдат някои от
причините за влошаване на заболяването. 
Сред конвенционалните терапевтични сред -

ства за розацея можем да посочим антибиотиците
– локални и орални, както и други медикаменти
като изотретиноините. Освен това за лечение на
определени трайни лезии, които, както казахме,
могат да се появят в някои случаи, се прилагат
лазерни процедури и хирургично лечение. 

Освен конвенционалната терапия, искам да под -
чертая значението на други мерки, които мо жем да
вземем за справяне с това състояние. Става дума
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по специално за приложението на хомеопатични
медикаменти, предпочитани заради тяхната
ефективност и безопасност.

Хранене
Казахме вече, че не знаем причината за заболя-

ването, но това което е сигурно е, че някои храни
ясно благоприятстват неговото проявление.

От наш интерес е да разчитаме на диета, която
намалява, доколкото е възможно, провъзпали-
телно състояние в организма ни. Затова трябва да
се опитаме да избягваме:
• всякакви промишлени храни,
• червени меса,
• рафинирана захар и сладкиши, най-вече про-

мишлени,
• алкохол, кафе и стимуланти,
• газирани напитки,
• фини брашна и продукти от такива,
• маргарин и рафинирани масла,
• млечни продукти. Ако желаем да консумираме

млечен продукт най-добре е това да бъде йогурт
или кефир.
В замяна на това трябва да увеличим:

• Зеленчуците и плодовете – по възможност мест -
ни и сезонни. Сушени плодове (орехи, бадеми,
лешници) и семена (сусам, слънчоглед, лен…).

• Пълнозърнестите храни (ориз, просо, киноа,
овес ...). Ако ядем макаронени изделия или хляб,
то те трябва да бъдат от пълнозърнесто брашно.
Ако ви се хапва някакъв животински протеин

идеалното е в следния ред: риба, яйца и птиче
месо, като се стремим тези животни да не бъдат от-
глеждани интензивно.

Можем да допълним диетата с някои продукти,
като морски водорасли или ферментирали храни
например – мисо.

За мен основните положения във връзка с хра-
ненето са обобщени в една идея: опростяване.
Искам да кажа, диета, основана на местни и се-
зонни продукти, от растителен произход и биоло-
гично земеделие, когато е възможно. По този
начин ще покрием всички хранителни нужди с
храни, които са полезни за нас и за нашата планета.

Хомеопатични медикаменти
Хомеопатията винаги разглежда човека като

уникално и неделимо същество, в което всичко
е важно, когато се разболее, а не само лезиите,
причинени от неговото заболяване, а именно: кой
е той, каква е неговата конституция, от какви други
минали или настоящи болести е страдал или

страда, какво е неговото поведение и емоциона-
лен свят, неговите вкусове и стремежи, неговият
жизнен момент ... И всичко това, заедно с появата
и симптомите, причинени от розацеята, ще очер-
тае най-доброто лечение за нашия пациент.

Някои от най-често използваните хомеопатични
медикаменти, които избираме при появата на ле-
зиите и тяхната симптоматика са CARBO ANIMALIS,
ARNICA, SANGUINARIA CANADENSIS, EUGENIA JAM-
BOSA и CALCAREA FLUORICA.

От друга страна ще се използват и други меди-
каменти, свързани с лечението на терена на чо-
века, с онези аспекти, които го дефинират и които
не можем да пренебрегнем, ако искаме да прове-
дем истинско персонализирано лечение. LA-
CHESIS, SULFUR, SEPIA OFFICINALIS и THUYA OCCI-
DENTALIS са някои от медикаментите, обикновено
свър зани с хора, които са по-предразположени да
страдат от розацея и ще помогнат за балансиране
на организма им както във физиологичен, така и в
емоционален аспект.

Друг аспект, който имаме предвид в клиничната
картина при хомеопатията, са възможните от ключ -
ващи фактори. Така  например HYPERICUM PERFO-
RATUM може да бъде добър медикамент при
пациенти, при които отключващ фактор е излага -
нето на слънце. В много случаи, когато причината
са стрес или безпокойство, IGNATIA AMARA ще
даде много добър резултат. Нерядко ситуации, в
които сме се чувствали пренебрегвани, унижавани
или експлоатирани, могат да бъдат причина за
розацейната криза. Лекарството, за което ще
мислим  тогава, ще е STAPHYSAGRIA.

И накрая можем да разчитаме също на хомео -
патични медикаменти, които стимулират дренажа и
детоксикацията на организма. Такива меди ка менти
са NUX VOMICA, LYCOPODIUM, CHELIDONIUM, SO-
LIDAGO, ANTIMONIUM CRUDUM, които  спомагат за
активирането на функциите на органи като бъб -
реци, черен дроб или целия храно смилателен тракт.
Както се казва в натуропатията: За да лекуваме е
необходимо първо да  почистим.

Като съчетаем медикаментите, свързани с ле зии -
те на пациентите, терена им, дренажните меди -
каменти и медикаментите, насочени към причините
за техните кризи (ако ги познаваме), можем да
осъществим истински индивидуализирано, съоб -
разено с потребностите на всеки човек, лечение.

Нека не забравяме: хомеопатията е един пре-
красен комплементарен терапевтичен метод!

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/la-home-
opatia-tratamiento-la-rosacea/
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Хомеопатични медикаменти, с които
да разполагаме при започване на учеб-
ната година

С какви медикаменти трябва да разполагаме
за началото на учебната година в случаите на
стрес, умора, първи хреми, първо покачване на
температурата, болки в стомаха, болки в гла-
вата…

От края на август започва маратонът за май-
ките: събиране на медицински сертификати, не-
обходими за спортни занимания, на разни ви-
дове учебни помагала, които не се намират
лесно и т.н.! Освен това обувките вече не са пра-
вилният размер и после ... какви хомеопатични
медикаменти да закупим за домашната аптечка,
за да предотвратим някои неразположения и да
помогнем на децата си през следващите сед-
мици?

Управление на стреса чрез хомеопатия
В този контекст са показани много хомеопа-

тични медикаменти, които обикновено са адап-
тирани  към конкретен профил, но някои от тях
могат да бъдат по-поливалентни от други:

За деца:
• GELSEMIUM: вътрешна възбуда, със сърце-

биене, тръпки, спазми, задушаване ... в 9 CH
или D10, три гранули сутрин и вечер.

• ARGENTUM NITRICUM: прибързани, тревожни
индивиди, които биха искали да са свършили
веднага щом започнат, и много харесват бон-
боните, въпреки че им вредят в храносмила-
телен план. В 9 CH или D10, три гранули сутрин
и вечер.

• NUX VOMICA: нетърпелив, холерик, но работ-
лив и често е добър ученик. Неговото състоя-
ние се влошава по време на стресиращо съби-
тие. В 9 CH или D10, три гранули сутрин и
вечер.
За майката: мислете за SCORODITE – добър ме-

дикамент за умора, предизвикана от тревожност.

Как да процедираме при умора, която
настъпва много бързо през този твърде,
твърде дълъг първи срок

На умората при детето трябва да се гледа се-
риозно. На първо място родителят следва да си
зададе въпроса за дневния режим на детето:
дали не е прекалено активно, колко часа пре-
карва пред екраните, качествен ли е сънят му,
дали не общува през нощта с „приятели“ в Ин-
тернет…

В случай че тези въпроси са изяснени и  ре-
шени, но умората персистира, задължително
трябва да се потърси консултация с лекар. След
премахване на всички, лежащи в основата, пато-
логии могат да се имат предвид следните хомео-
патични медикаменти:

Интелектуална умора
• PHOSPHORICUM ACIDUM: хомеопатичен ме-

дикамент за умора в следствие на интелекту-
ални усилия, придружена от болки в главата: в
9 СН или D10, по три гранули сутрин и вечер.

• KALIUM PHOSPHORICUM: този хомеопатичен
медикамент лекува състояния, които са пред-

ХОМЕОПАТИЧНА АПТЕЧКА ЗА НАЧАЛОТО 
НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Д-р Вероник Боман, Франция
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извикани от свръхнатоварване на мозъка,
което се дължи например на претоварени
учебни програми. Симптомите са: усещане за
непълноценна мозъчна дейност, трудности в
разбирането, отслабване на паметта, забра-
вяне на думи или букви:  в 9 СН или D10, по три
гранули сутрин и вечер.

Физическа умора
За малките след отстраняване на органични

заболявания:
• AQUA MARINA: отлично поддържащо средство

при хронична умора, в ниско разреждане за
продължителен период от време, по 3 гранули
сутрин и вечер.

• SILICEA: при деминерализирано и неустой-
чиво дете: в 4 СН, по три гранули сутрин и
вечер.

• CALCAREA PHOSPHORICA: умората се задъл-
бочава с напредване на срока, физическа
умора, спад в справянето с училищните изиск-
вания и УНГ проблеми: една доза в 15 СН сед-
мично, след това по една доза месечно.

За лечение и превенция на умората в
общ смисъл

AVENA SATIVA и ALFALFA дават отлични резул-
тати, както за превенция така и за лечение. При-
готвят се от фармацевт като тинктура майка или
в разреждане D1.  Дозировката за този алкохо-
лен разтвор е 1 капка, разредена в топла вода за
дете на 1 година;  за всяка следваща година от
възраста на детето дозата нараства с една капка.
Така за дете на 10 години дозата ще бъде 10
капки сутрин. Количеството алкохол е незначи-
телно.

Трудности при промяна на часовото
време

Помислете за COCCULUS.

Главоболие
След консултация с лекар и по-специално оф-

талмолог за отстраняване на евентуален очен
проблем:
• NATRUM MURIATICUM 9 CH и
• IRIS VERSICOLOR 9 CH, по 3 гранули заедно

всяка сутрин.

Болки в стомаха
Често срещан симптом в навечерието и

първите дни на учебната година, който в
немалко случаи е отражение на тревожност у
детето. Трябва обаче да сме сигурни, че липсва
органична патология. За съжаление има и не-
приятни съвпадения на остър апендицит с
началото на учебната година.

Като първа линия на избор:
• MAGNESIA PHOSPHORICA: медикамент с ак-

тивно действие при спазъм на храносмилател-
ния тракт: в 5 СН, по 3 гранули на всеки час,
като приемите се разреждат в зависимост от
подобрението.

• COLOCYNTHIS: болките са подобни и се вло-
шават при яд и неприятности: в 5 СН, по 3 гра-
нули, на всеки час като приемите се разреждат
в зависимост от подобрението.

• CUPRUM METALLICUM: медикамент за крампи.
Действа много активно във вид на помада в
D1, която се прилага под формата на много лек
масаж върху корема по посока на часовнико-
вата стрелка. 

За системна употреба предлагаме GELSEMIUM
в 9 CH или  D10, по 3 гранули сутрин и вечер.

Първи хреми
Allium cepa комплекс на гранули (Allium Cepa

3CH, Belladonna 3CH, Euphrasia Officinalis 3CH,
Hydrargyri Subchloridum Mite 3CH, Hydrastis Ca-
nadensis 3CH, Kalii Bichr. 3CH,  Sambucus Nigra
3CH)

Първи настинки или грипове
• Aconit комплекс на гранули
• или смес от гранули, която се поръчва в апте-

ката:
– Aconitum napellus D3
– Bryonia D2
– Eucalyptus globulus D2
– Eupatorium perfoliatum D2
– Ferrum phosphoricum D6
– Sabadilla officinarum D3

Източник: 
https://www.homeophyto.com/la-trousse-homeopathique-

de-la-rentree




