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ПРЕСКРИПЦИЯ ЗА КРАЯ НА БРЕМЕННОСТТА
СИСТЕМНА ИЛИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА ПРЕСКРИПЦИЯ

Откъси от теза за присъждане на университетска диплома по хомеопатична
терапия, представена и защитена публично във Факултета по медицина на Ан-
тилите и Гвиана. Същата е оценена от университетски преподаватели от по-
сочения факултет.

Автор: Клер Дени, акушерка, 7 септември 2012 година

Целта на тази теза е опит да се предложи на пациентките проста и лесна за при-
лагане рецепта, с цел  подобряване на комфорта в края на бременността, достигане
до момента на раждане с напреднала дилатация, по-бързо раждане и избягване на
усложнения. Обосновката на тази прескрипция почива на проучване на Материя
медика по отношение на споменатите три насоки, литературна справка и 6 кли-
нични случая.

1. Място на хомеопатията
„Изкуството да бъдеш акушерка се състои в способността  да се грижиш и на-

пътстваш една жена по време на цялото майчинство“(2). 
Случаите, при които акушерката има възможност да предпише хомеопатичен ме-

дикамент, са многобройни – по време на консултация, при предварителна индиви-
дуална среща, по време на подготовка за раждане или ехографски преглед, при на-
блюдение на рискова бременност, хоспитализация или спешна консултация, както
и при раждане или последващото му проследяване.  

Повечето от алопатичните медикаменти не са за препоръчване, да не кажем про-
тивопоказни, по време на бременност. От там и предимството да прибегнем към
алтернативна терапия, каквато в случая е хомеопатията. 

Хомеопатичните медикаменти нямат никаква химическа токсичност, нито проти-
вопоказания или взаимодействия с други медикаменти, нито нежелани лекарст-
вени реакции, свързани с количеството приет продукт, при условие че са предпи-
сани от компетентно лице.

Следователно бременните жени могат да се лекуват с хомеопатия без риск за тях-
ното здраве или това на  детото.

С министерско постановрение  от 12 октомври 2011 г. и съгласно член L.4151-4 от
Кодекса за общественото здраве, акушерките имат право да предписват хомеопа-
тични медикаменти на бременни жени.(3) Следователно хомеопатичната терапия е
терапия на избор по време на този период от живота на жената.

Хомеопатична терапия се предоставя в много акушерски практики.
Мотивите за това са следните:

• комплементарност,
• предпочитания на пациентката,
• първа линия на лечение,
• лично предпочитание,
• по-безопасна отколкото алопатичната медицина,



• ефикасност,
• по-евтина,

предлага алтернатива при неуспех на алопатичната
терапия и най-вече, когато алопатията е изчерпала ре-
сурсите си. (4), (5)

2.  Хомеопатия и девети гестационен месец
Независимо от личността и историята на бремен-

ността, през последния месец на бременността жените
имат сходно поведение и симптоматика. Техните тревоги
и усещания са сходни. Много от тях се оплакват от без-
съние, болки в кръста, болки в таза. 

Тревожността, независимо дали е вербализирана или
не, дава своето отражение върху психиката и физиката.
Някои бременни имат повтарящи се и болезнени  кон-
тракции, но не влизат в процес на раждане, което ги кара
да ходят многократно до родилния дом. Могат ли да се
регулират тези контракции?

За разлика от тях други бременни нямат нито една
контракция и възниква въпросът дали тези жени не из-
питват подсъзнателен страх от раждане? На трети ший-
ката на матката остава отчаяно затворена и не показва
никакъв напредък. Не бихме ли могли да им помогнем
да се отпуснат?

3. Три медикамента: една прескрипция
ACTAEA RACEMOSA  
Actaea racemosa е медикамент, който действа върху

симпатиковата нервна система: върху хипогастралния
плексус и чрез него върху гениталната сфера и нейните
гладки мускулни влакна каквито са тези на матката. 

В течение на времето субстанцията ще въздейства
двуфазно върху болната: първа фаза на повърхностна
възбуда и втора фаза на дълбока депресия на вагото-
нична основа. Преференциалните патогенетични ми-
шени на медикамента са: 

Женска полова система: симптомите говорят за ен-
докринна дисфункция най-често от хиперестрогенен
тип. Характерни са също  силна чувствителност на таза и
болезненост на коремните мускули.

Мускулна система: често наблюдавани  са болки в
гърба, скованост на мускулите и спастични контракции.

Церебро-спинална нервна система: освен спазмите

откриваме остри, режещи невралгични болки в раз-
лични части на тялото. Усещанията са за спастични крам-
повидни болки с тръпки и крампи. (10), (11), (12), (13)

Чувствителен профил: Като се базираме върху „Ре-
перториума на Кент“ и стесняваме кръга около проуч-
ванията върху бременността, констатираме, че по отно-
шение на  раждането се оформя профил на пациентки,
които съответстват напълно на Actaea racemosa.
– хистерични симптоми по време на родилния процес,
– спиране на болките при някаква емоция,
– не може да остане неподвижна, защото движението я

облекчава,
– възбуда, потрепвания,
– скованост, втрисане, зиморничавост, прекомерно го-

ворене,
– страхове по време на бременността  (K46, mind, fear,

pregnancy during: Cimicifuga) и прекомерно голям
страх от раждането,

– страх от локален преглед, вулвата е хиперчувстви-
телна при туширане: туширането се приема като
супер агресия,

– интензивна болка по време на родилния процес (K739,
labor pain excessives, distressing: Chamomilla, Cimi-
cifuga),

– медикамент за фалшиво раждане (K739, labor pain false:
Cimicifuga).

Ако проследим различни трудове ще видим, че инте-
ресът към предписване на Actaea racemosa не е едини-
чен. Този медикамент бива избиран за постигане на раз-
лични действия:
• Действие върху маточната шийка чрез антиспазмоли-

тичното действие на медикамента за ускоряване уз-
ряването на маточната шийка.

• Действие върху контракциите в края на бремен-
ността, което ще помогне за избягване на „фалшиво
раждане“ и ще регулира контракциите.

• Действие върху психиката и в частност  върху страха
от раждане, който съществува при някои пациентки. 

• Действие върху болките в кръста и дифузните болки
по цялото тяло, които се появяват в края на бремен-
ността.

• И накрая, превантивно действие върху предстоящия
родилен процес като избягване на спазми на маточ-
ната шийка, намаляване на контракциите и болките
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при вагинално туширане и намаляване на безпокой-
ството на пациентката от предстоящото раждане.

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES  

Наричан от американските индианци “Блу Колош” или
“squaw root” (женски корен) този медикамент се използ-
ва главно за улесняване на раждането и изхвърляне на
плацентата.(10)

При жените тревистото растение Caulophyllum пред-
извиква фалшиво раждане, а в момента на раждането
скованост на маточната шийка с маточна атония и пре-
кратяване на дилатацията.

В хомеопатията Caulophyllum е показан в ревматоло-
гията, акушерството и гинекологията.(17) Въпреки че се
представя като медикамент за пръв избор на лечение
при раждане, патогенетичните експерименти с него не
са достатъчни. Все пак, в някои произведения и по-спе-
циално „Реперториума на Кент“ намираме описани усе-
щания, които  жените често изпитват  в края на бремен-
ността:  

• Чувствителен тип с понижен тонус на матката (K715-
2o). Независимо от екстремната маточна атония бол-
ките могат да бъдат:
– силни и спастични (K740, labor pain, spasmodic),
– плашещи (K739, labor pain, distressing),
– неравномерни (K739, labor pains, irregular).
В края на бременността медикаментът може да про-

тиводейства на симптомите на фалшивото раждане и на
екстремния тонус на маточната шийка, който пречи на
родилния процес.
– показан при фалшиво раждане (K739, labor pains, false).
– скованост на маточната шийка (K744, genitalia female,

rigidity of os during labour).(14) 

Ние избрахме да го предписваме в разреждане 
9 СН, по 5 гранули дневно, сутрин. Приемът веднъж на
ден е продиктуван от загриженост за спазване на лече-
нието. 

Caulophyllum thalictroides често се използва в нача-
лото на родилния процес, при болезнени контракции,
които не водят до дилатация на шийката. (16)

Предписването му за системна употреба в края на
бременността има за цел избягване на болезнените кон-
тракции, които водят до дистокия при старта на родил-
ния процес. Медикаментът регулира  маточните кон-
тракции.

Ползата за пациентката е намаляване на симптомите
на фалшиво раждане, ограничаване на посещенията в
спешната помощ и постигане на максимално възможна
дилатация преди старта на самото раждане.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS

Положителният ефект за бременната жена на
Gelsemium Sempervirens се изразява в неговото дей-
ствие върху нервната система. 

Gelsemium Sempervirens въздейства върху нервната
система в две насоки (фази):
• Първа фаза на кратка възбуда. Тази фаза ще генерира

крампи, възбуда, безсъние, тахикардия.
• Фаза на дълга депресия. Тази фаза ще породи парези,

парализи, физическа и психическа депресия, тре-
мор.(13)

Когато проучвахме някои трудове, вдъхновени от „Ре-
перториума на Кент“ се натъкнахме на този медикамент
при ситуации, които са възможни за края на бремен-
ността:
– Мисли, че никога няма да роди, силна тревожност при

очакване на раждането (K5, mind anxiety, anticipating an
engagement).

– Фалшиво раждане поради напрегнато очакване (K739,
pain, labour pain, false).

– Нефективни болки или болки, които секват по време
на раждането (intellectual 1er degré, ceasing 1er degré
K739).

– Маточните контракции могат да бъдат страшни (K739,
distressing), спастични (K740), слаби (K740, weak),

– Въздействие върху плътна и твърда маточна шийка
(K744, genitalia female, rigidity of os during labour). 
При бременната жена често в края не бременността

се наблюдава страх за бебето, страх от раждането, страх
от предстоящото майчинство...

Често наблюдавани симптоми са: безсъние, тремор,
неефикасни контракции или тотална липса на конткрак-
ции въпреки, че терминът е много близо.

В този случай прескрипцията на Gelsemium Semper-
virens в края на бременността е напълно оправдана. 

РЕЦЕПТА/ПРЕСКРИПЦИЯ

За начало решихме да предложим една съща рецепта
на всички пациентки. В действителност в контекста, в
който са прегледани в спешната помощ или при подго-
товката за раждане,  не е лесно да се предложи индиви-
дуална рецепта, главно поради липса на време и необ-
ходимостта от специална подготовка, която в случая въз-
препятства персонализираната  хомеопатична  пре-
скрипция. 

Идеята беше да се намерят медикаменти, които обе-
диняват специфичната за края на бременността патоге-
неза, и да се предложат на пациентките след 37-та  гес-
тационна седмица. В случай, че не е било възможно това
да стане в предвиденото време, да се предложат в по-
следния месец на бременността. За гарантиране на доб-
рото спазване на прескрипцията е необходимо тя да
бъде семпла и лесно обяснима.

РЕЦЕПТА ЗА МЕДИКАМЕНТИ ЗА СИСТЕМНА УПОТРЕБА:

• Actaea racemosa 9 CH, по 5 гранули сутрин,
• Caulophyllum thalictroides 9 CH, по 5 гранули сутрин,
• Gelsemium sempervirens 15 CH, по 5 гранули вечер.

Целта беше да кажем на бъдещите родилки про-
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стичко: „Вземайте гранулките от сините флакончета су-
трин, а тези от жълтото вечер. В случай, че имате кон-
тракции и не знаете какво да правите, просто вземете по
5 гранулки от всяко флаконче.“

4. Клинични случаи

МАДАМ ПАТРИЦИЯ Ж.
Първа бременност, не е раждала, на 25 години, омъ-

жена, спокойна по природа. Бременността ù се про-
следява в кабинета от 5-тия гестационен месец с цел
подготовка за раждане.

В края на 37-та гестационна седмица тя споделя, че
почти не спи. Събужда се трепереща след като е съну-
вала, че ражда с Цезарово сечение. Въпреки че има два
сантиметра разкритие на маточната шийка почти не
усеща контракции. Предлагаме и медикаменти за сис-
темна употреба:

• Actaea racemosa 9 CH, по 5 гранули сутрин,
• Caulophyllum thalictroides 9 CH, по 5 гранули сутрин,
• Gelsemium sempervirens 15 CH, по 5 гранули вечер.

В 37 ½ гестационна седмица, при посещение в дома ù,
тя се чувства по-спокойна, спи по-добре и вече е започ-
нала да усеща контракции.

На 38-мата гестационна седмица + 1 ден, в 10 часа,
контракциите стават по-интензивни, все още са на не-
равномерни интервали и не са болезнени. Тя предпо-
чита да си остане в къщи. В 11 часа, околоплодните води
изтичат. Пациентката взема, по наш съвет, по 5 гранули
от всяко флаконче и пристига в родилния дом. Контрак-
циите са на равни интервали, но неболезнени. Дилата-
цията е 5 см.  

Ражда бързо в 14 ч. и 15 мин. малко момченце с тегло
3 200 гр. Когато ни разказваше за раждането си тя каза:
„Дори акушерката не вярваше, че бебето вече излиза.
Толкова малко болка изпитвах!“

В този случай медикаментите за системна употреба
априори бяха правилно подбрани, защото констати-
рахме ясно подобрение на безсънието и тревожността у
пациентката.

Освен това тя пристига в родилния дом с напреднала
дилатация, а раждането бе бързо и безболезнено. Като
цяло хомеопатичното лечение върху тази пациентка
очевидно имаше добро въздейства. 

МАДАМ САНДРА Л.
Мадам Л. е 29 годишна пациентка, омъжена, без осо-

бени антецеденти в миналото, бременна с второто си
дете.

Първата бременност през 2008 г. е протекла добре.
Предизвикано е раждане  с  окситоцин поради преска-
чане на термина на бременността – 41 седмици + 1 ден
и неблагоприятна шийка на матката. Родилният процес
продължи с 12 часови контракции и приключи с ваги-
нално раждане на момченце с тегло  3 450 гр. 

Проследяваме втората ù бременност с оглед подго-
товка за раждане. Според гинеколога бременността про-
тича нормално. Подготовката за раждане започва на 26-
та гестационна седмица с лична среща и посещения на
подготвителни курсове, като пациентката няма никакви
особени оплаквания. От 38-та гестационна седмица е
проследявана системно поради покачване на артериал-
ното налягане и наближаване на края на бременността. 

На термина – 39-та  гестационна седмица + 3 дни ший-
ката на матката е с дебелина наполовина на нормалната,
дилатацията е 1 см, а главата на бебето е твърде високо
и тя не усеща контракции. На термина – 39-та гестаци-
онна седмица + 6 дни,  шийката на матката е непроме-
нена, а пациентката  все още не усеща никакви контрак-
ции, но започва да спи лошо и да се страхува от изкуст-
вено предизвикване на раждането и най-вече от про-
дължителен родилен процес, подобно на първия 12
часов такъв. 

Предписваме медикаменти за системна употреба. В
края на 40-та гестационна седмица + 6 дни, пациентката
вече усеща някакви контракции, а шийката на матката е
значително променена: с дебелина наполовина на нор-
малната, много по-мека и дилатирана на 2 см. Бебето е
слязло, а главата му вече е  позиционирана.

Хоспитализирана е на следващия ден за предизвик-
ване на раждане при навършване на  41-та гестационна
седмица. На Антилите се препоръчва раждането да се
предизвиква на 41-та седмица за разлика от метропо-
лията Франция, където това става по-късно. Шийката на
матката остава непроменена. На следващия ден е пре-
местена в родилна зала с  назначена перфузия с оксито-
цин за предизвикване на раждане. Ражда нормално в 15
часа и 20 минути, с епидурална анестезия, момченце с
тегло 4 130 гр., след 6 часова родилна дейност.  

Раждането, ако оставим на страна изкуственото му
предизвикване, което тя не желаеше, като цяло мина
много добре. Пациентката е доволна от хомеопатичното
лечение, защото сънят ù в края на бременността се под-
обри.

Освен това шийката на матката, която при първата
бременност останала постоянно напрегната и затво-
рена, при второто раждане е широко отворена и помага
за предизвикване на раждането. Въпреки че родилната
дейност трябва да бъде предизвикана и продължава 6
часа, за такова едро бебе е приемлива и носи удовле-
творение на родилката. 

При тази пациентка бихме могли да търсим чувстви-
телен тип и да добавим към системната прескрипция
един по-добре насочен медикамент. Това би подобрило
още повече условията за раждане.

МАДАМ ЛИДИЯ Х.
Мадам Х. е 41 годишна пациентка, която живее на се-

мейни начала. Управител на дружество, бременна за
първи път. Тази късна бременност се дължи на факта, че
госпожа Х. е дала приоритет на професионалния си
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живот. Пациентката  не е стресирана,  спокойна и реши-
телна, без особени антецеденти.

Редовно посещава кабинета за проследяване на бре-
менността и подготовка за раждане и бременността ù
протича без усложнения.

Идва на контролен преглед в края на бременността
(40-та гестационна седмица + 1 ден). Шийката на матката
е напълно затворена, а пациентката не усеща никаква
контракция. Спи зле, въпреки че изпитва силна умора.

Питаме я дали изпитва някакви страхове. Отговаря ни,
че изпитва известен страх от очакваната промяна в жи-
вота ù и дали ще се справи с новата си роля на майка. От
няколко дни страда от безсъние. 

Предписваме ù медикаменти за системна употреба,
но леко променяме дозировката. Предвид на това, че не
усеща никакви контракции, а изпитва известни страхове,
прибавяме към вечерния прием на Gelsemium semper-
virens 15CH и сутрешен такъв.  

Два дни по-късно, на 40-та гестационна седмица + 3
дни ние я преглеждаме в рамките на редовното наблю-
дение. Тя е щастлива защото най-после е усетила небо-
лезнени контракции. Спи по-добре. Шийката на матката
е скъсена и дилатирана на  1 см. 

Мадам Х. Постъпва в родилния дом на 40-та гестаци-
онна седмица+ 5 дни. Шийката на матката е дилатирана
на 3 см, мека и изгладена. Ражда нормално, с епидурална
упойка, след 6 часова родова дейност, малко момченце
с тегло 3 840 гр. 

Мадам Х. е очарована от хомеопатичната прескрип-
ция. Почувствала е веднага ефекта: поява на контракции,
изменения на маточната шийка, по-добър сън въпреки
приближаващото раждане. В този случай адаптирахме и
променихме прескрипцията на Gelsemium sempervirens
като увеличихме приемите. 

В действителност при тази пациентка липсата на кон-
тракции въпреки напредналата бременност (40-та гес-
тационна седмица), безсънието, вербализирането на
страха да стане майка, ни наведоха на мисълта за „пара-
лизиращ“ страх, който напомня за Gelsemium semper-
virens(18).  Затова избрахме да предпишем двукратен дне-
вен прием във високо разреждане.

Следователно тръгнахме от системна прескрип-
ция и я адаптирахме към симптоматиката на паци-
ентката.

МАДАМ САНДРИН С.
Мадам С. e пациентка на 34 години. Омъжена и бре-

менна с първото си дете. По професия е счетоводител.
Проследяваме бременността ù в кабинета и я подгот-
вяме за раждането.

От 32-та гестационна седмица гинекологът назначава
проследяване на бременността в домашни условия по
повод хипертония. По време на посещенията, стойнос-
тите на артериалното налягане винаги са в норма без ле-
чение. Тя споделя огромния си страх от гинекологична
консултация поради вагиналното туширане. Мадам С.

страда, обаче, от болки в кръста и таза по повод, на
които се консултира редовно с остеопат от 6-ти  месец на
бременността. Остеопатът е предписал прием на Arnica
montana 9 CH, по 5 гранули 3 пъти дневно. 

В края на 38-та гестационна седмица шийката на мат-
ката е затворена, главата на бебето е високо, а пациен-
тката изпитва болки в гърба. Предлагаме ù следната хо-
меопатична рецепта като допълнение към прескрип-
цията на остеопата:
• Caulophyllum thalictroides 9 CH, по 5 гранули сутрин.
• Gelsemium sempervirens 15 CH, по 5 гранули вечер.
• Actaea racemosa 15 CH, по 5 гранули сутрин и вечер.

През следващите три седмици се наблюдава видимо
подобрение на болките в лумбалния гръбнак  и таза. Не
знаем как е еволюирало узряването на шийката на мат-
ката, тъй като пациентката системно отказва вагинално
туширане. 

В края на 40-та гестационна седмица + 3 дни, кон-
тракциите започват в къщи, към 5 часа  и 30 минути, „съ-
всем леко“ по нейните думи. Към 7 часа контракциите се
засилват, тя взема душ и отива в родилния дом. Пристига
около 8 часа със 6 см разкритие. В 9 часа е преместена в
родилна зала за поставяне на епидурална упойка. Ражда
в 11 часа момиченце с тегло 3 550 гр.

При тази пациентка имахме предвид   отказа ù от ва-
гинално туширане и страхът, който изпитваше от него.
Откриваме тези усещания при медикамента Actaea race-
mosa в редица произведения.(14), (15)

Actaea racemosa бе предписан на пациентката във ви-
соки разреждания по следните съображения:
n Показан е за края на бременността, както посочихме

в нашата студия по-горе.
n Пациентката се оплаква от болки в кръсната и та-

зовата област, които могат да съответстват на този ме-
дикамент(10). 

n Тя не понася гинекологичен преглед.
Останалата част от системната прескрипция не бе

променена. Мадам С.  е много доволна от хомеопатич-
ното лечение. Сега се страхува от постнатален гинеко-
логичен преглед...

МАДАМ ЛИНДЗИ П.
Госпожица П. е млада първескиня на 23 години. Няма

особени антецеденти и бременността ù протича без-
проблемно. Оплаква се единствено от тежест в краката.
Проследяваме я в рамките на подготвителните  курсове
за раждане, на които присъства сама. Тя никога не спо-
менава нищо за бащата на своето бебе. 

От края на 38-та гестационна седмица, проследяваме
бременността поради установена патология в сърдеч-
ния ритъм на фетуса, установена чрез Доплерова ехо-
кардиография.  Има един пръст разкритие, спонтанни и
неравномерни контракции, които не са болезнени. 

Идва сама за преглед в кабинета. Предписваме  ù ре-
цептата за системна употреба. Проследяваме бремен-
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ността в кабинета до 40-та гестационна седмица. В края
на този период я посещаваме у дома ù в рамките на мо-
ниторинга върху плода и се срещаме с майка ù, с която
живее заедно. Откриваме че между двете съществува
дълбока емоционална връзка. Именно с майка си тя пла-
нува да отиде в родилния дом, а майката е приготвила
всичко необходимо за раждането. Пациентката ни по-
казва пътеката под къщата, където се разхожда сутрин,
за да активизира контракциите и да се порадва на утрин-
ната свежест.  

Решаваме да ù предпишем медикаментът Pulsatilla 15
CH, една доза глобули в същия ден и друга в началото на
родилния процес. Тя приема дозата същия ден в 16 часа,
а първите контракции настъпват в 3 часа сутринта. При-
стига в родилния дом в 6 часа и 30 минути с 4 см раз-
критие и ражда бързо в 9 часа и 10 минути момченце,
което тежи 4 000 гр. Тя дори не успяла да вземе втората
доза.  

При този клиничен случай, медикаментът Pulsatilla,
който бе добавен към системната рецепта, изглежда по-
могна на пациентката да роди по-лесно. Вероятното
обяснение е, че при  мадам П. това бе медикаментът за
чувствителен тип. При избора на Pulsatilla се базирахме
върху  потребността на мадам П. от свеж въздух и дви-
жение, които се потвърждават от ежедневните ù раз-
ходки сутрин, за избягване на горещините през деня, и
най-вече от връзката ù с майка ù, която показва, че мла-
дата жена има нужда от обгрижване. Освен това мадам
П. по характер е свенлива, резервирана и нежна, което
обосновава прескрипцията на медикамента във високо
разреждане. (12),(14)

МАДАМ ВЕРОНИК Б.
Мадам Б. е пациентка на 29 години, бременна с пър-

вото си дете. Омъжила се е в 7 месец на бременността,
наскоро се е преместила от Гваделупа и не работи. Про-
следяваме я с оглед подготовката ù за раждане.

Мадам Б. не изпитва тревожност. Тя е организирана
жена, която никога не се оплаква. Желае, ако е въз-
можно, да роди преди майка ù, която е пристигнала за
раждането да отпътува обратно. При нея, обаче, се
вижда т.н. „маска на бременността“. 

В края на 38-та гестационна седмица ù предлагаме
системната рецепта. Шийката на матката е с разкритие
от един сантиметър, къса и твърда, а бебето е слязло
леко надолу.  В края на 39-та гестационна седмица, ший-
ката на матката е непроменена, пациентката има болез-
нени контракции, които понася. По време на консулта-
цията започва да въздиша, че майка ù ще трябва да от-
пътува  без да може да види бебето. Решаваме да моди-
фицираме прескрипцията. Заместваме Gelsemium sem-
pervirens с Ignatia amara 15 CН, по 5 гранули вечер и до-
бавяме Sepia officinalis 15 CH, една доза веднага и една
доза при постъпване в родилния дом. 

Тя пристига в родилния дом в края на 40-та гестаци-
онна седмица с равномерни контракции, разкритие от 2

пръста и все още неизгладена шийка. Взема втората доза
Sepia officinalis. Два часа по-късно шийката на матката
е значително променена. Разкритието вече е 6 см, кон-
тракциите са по-чести и по-болезнени и пациентката
настоява за епидурална упойка. Ражда нормално в 2
часа и 30 минути без добавяне на окситоцин. По правило
поставянето на епидурална упойка забавя видимо ма-
точната динамика, поради което се явява  необходимост
от добавяне на окситоцин в перфузията.

Бебето е момиченце, което тежи 3 730 гр и баба му е
щастлива да го посрещне на бял свят. 

При мадам Б. на първо време избрахме системната
прескрипция. Познавахме тази пациентка от четвъртия
месец на бременността. Затова седмица по-късно, по
време на консултацията решихме да модифицираме
прескрипцията, за да я нагодим към личността  и усеща-
нията ù. В действителност тя е жена „на дълга“, която не
се оплаква, свикнала е да върши нещата сама, без стра-
нична помощ и освен това имаше „маска на бремен-
ността“. 

Личността на тази пациентка говори, че  Sepia offici-
nalis е нейният медикамент за чувствителен тип и освен
това, в Материя медика четем: влошаване при успокоя-
ване, търсене на самота и хлоазма по време на бремен-
ността.(10) Избрахме да ù предпишем една доза глобули в
15 СН, в същия ден и друга преди  започване на родил-
ния процес. 

Също така заменихме Gelsemium sempervirens с Ig-
natia amara. Въпреки решимостта на тази пациентка да
не показва чувства, забелязахме силна тревожност.
Речта ù бе накъсана от въздишки и изпитваше непри-
ятно усещане от  факта, че на майка ù ще ù се наложи да
отпътува без да е видяла бебето. Това ни накара да по-
мислим за Ignatia amara. В действителност Ignatia
amara е показана при  тревожност.  Сред етиологичните
съответствия откриваме досада, неприятно усещане, а
въздишките са част от съпътстващите симптоми на ме-
дикамента. 

При тази пациентка добавихме медикамент за чувст-
вителен тип и сменихме един от останалите медика-
менти. Времето прекарано с мадам Б. по време на бре-
менността ù ни помогна да опознаем нейната  личност,
да намерим подходящия медикамент за чувствителен
тип и да открием, че страда от тревожност. Наблюде-
нието на пациентката и разпитът играят основна  роля в
хомеопатичната прескрипция.  

5. Заключение
Прескрипцията на медикаменти за системна упот-

реба, на пациентки в последния месец на бремен-
ността, е една осъществима  и без странични ефекти
възможност, която подобрява условията за раждане.

Тази прескрипция е търсена от значителна част от па-
циентките. Тя е полезна когато пациентката е прегледана
в спешната помощ на родилния дом или в края на под-
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готвителния курс за раждане. Тя няма алопатичен екви-
валент и предпазва от вредно самолечение или изпол-
зване на тинктури, които са опасни.

Благодарение на  нашата специализация по хомеопа-
тия, все по-често прибягваме към персонализирана пре-
скрипция, тъй-като системната не е достатъчна. Във
всички случаи пациентките са изключително доволни от
хомеопатичното лечение.

Хомеопатията благоприятства дилатацията на ший-
ката на матката, съкращава времето на родилния про-
цес и предпазва от постпартални усложнения.

Като изхождаме от системната прескрипция, можем
да правим съответни промени при всеки отделен кли-
ничен случай, да търсим медикамент за чувствителен
тип и да предлагаме алтернативи било в лечението, било
в разрежданията. 

На всяка пациентка в деветия месец на бременността,
ако тя желае,  може да бъде предложена  специфична кон-
султация. За оценка на нейното физическо и психологи-
ческо състояние е необходимо, обаче, бременността да
бъде преразгледана в по-отдалечена перспектива. 

Медицинските грижи биха били още по-добри, ако па-
циентката е обгрижвана и в родилна зала, но за целта е
необходимо да има подготвени акушерки и мотивирани
пациентки. 

„Има нещо, което е така да се каже гузната съвест
на чистата съвест, нещо невидимо, което ни изпълва,
нещо необяснимо, чието отсъствие ни кара да чувст-
ваме безпокойство, нещо, което не съществува, но
което е най-важното между всички важни неща...“
V.Jankélévitch. (19)
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В КРАЯ НА  БРЕМЕННОСТТА

Caulophyllum thalictroides 9 CH
По 5 гранули сутрин

Actaea racemosa 9 CН
По 5 гранули сутрин

Gelsemium sempervirens 15 CH
По 5 гранули вечер

Да се модулира според 
клиничния случай

– Степента  на разреждането
– Медикаментът за чувствителен тип

СИСТЕМНА РЕЦЕПТА
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За Мелани Ханеман е пи-
сано много – и хубаво и
лошо. Едва в съвремието,
обаче, на тази изключи-
телна за своето време жена:
умна, талантлива, еманци-
пирана, упорита, трудолю-
бива и безкрайно отдадена
на хомеопатичната кауза
се отдава дължимото.

Представяме ви нейна много  кратка биографична
справка. 

Родена е в една от най-старите френски благород-
нически фамилии в Париж, на 2 февруари 1800 г.
Дъщеря на граф Йозеф Д'Ервили и Мари Жозеф Герт-
руд Хейлрат, Мелани получава добро домашно обра-
зование като ползва привилегиите на либералната Ре-
публиканската аристокрация.

След бурна свада с майка си, която силно ù завижда,
се премества в дома на учителя си по живопис Гийом
Гийон Летиер през 1815 г. 

Образованата млада благородничка, талантлива и
успешна художничка и поетеса, остава в Париж през
20-години на 19-ти век. Вниманието ù към хомеопа-
тията е привлечено от лично заболяване и същевре-
менно от забележителното лечение през 1832 г. на епи-
демията от холера в Париж от д-р Фредерик Фостър
Харви Куин, виден английски хомеопат, ученик на Ха-
неман и лекар на принца на Белгия – Леополд.

Мелани получава превод на 4-то издание на Орга-
нон от 1829 г.,  което прочита и което почти веднага я
вдъхновява да пътува до Кьотен, за да се срещне и да
се лекува при неговия автор. Тя пристигна на 7 октом-
ври 1834 г. и след кратко дискретно ухажване, от 18-ти
януари 1835 г. вече е и тайно женена за Ханеман.

Те се преместват в Париж през юни 1835 г. и Хане-
ман започва да практикува през август същата година,
подпомаган от Мелани, която постепенно става за-
вършен хомеопат и неговата „най-блестяща  ученичка”.

Много скоро тя започва да участва в клиничната дей-
ност, като поема  грижата за безвъзмездно лечение на
бедните. Прецизните прескрипции на Мелани помагат
за излекуването на много трудни и тежки случаи, за удив-
ление на мнозина, включително и на самия Ханеман,
който споделя успехите ù дори с Константин Херинг.

Тяхното известно сътрудничество продължава до за-
боляването и смъртта  на Ханеман  скоро след като той
навършва 88 години, през април на 1843 г. Преди
смъртта си, през юли същата година, той ù поверява
своята практика, както и резултатите от последните си
експерименти, въплътени в непубликуваното 6-то из-

дание на Органона. Волята на Ханеман е то да бъде
публикувано само, когато светът е готов за това.

Мелани продължава практиката на Ханеман, докато
срещу нея не започва наказателно преследване за не-
законно практикуване на медицина и фармация, по-
ради липса на подходяща квалификация, независимо че
работи с помощта на двама лекари и един фармацевт.

Въпреки закъснялата ù диплома, издадена от Ака-
демията по хомеопатично лечебно изкуство Алънтаун
в Америка и протестът на много от известните ù прия-
тели и пациенти, тя е съдена, призната за виновна, гло-
бена и ù е забранено да упражнява професията. В тече-
ние 25 години тя дискретно лекува пациенти без срещу
нея да бъдат предприети каквито и да са действия, а
през 1872 г. получава официално разрешение да прак-
тикува медицина. 

Тя се сблъсква с  ревността на парижките лекари от
всички школи. Алопатите се възмущават от самона-
деяността ù да продължи практиката на Ханеман;  мла-
дите хомеопати – от мъка, че решава техните „неско-
посани случаи”, а професионалната гилдия като цяло
– за очевидното ù нежелание да даде разрешение за
публикуване на последния Органон.

Поради факта, че хомеопатичните практики  по
онова време  имат „хибриден“ характер, някои спъвали
Мелани в желанието си да предпазят паметта на Хане-
ман от присмеха, който са очаквали да настъпи поради
използването на новите LM разреждания.

Тя многократно бива атакувана от онези, които же-
лаят да закупят или да публикуват последното издание
на Органон. Бьонингхаузен предава доверието ù, с
преждевременното публикуване в периодичния печат
на някои доказателства, но всички последвали опити
на други хора да го публикуват остават напразни.

Нейните молби за възнаграждение за трудната за-
дача по подреждане и  редактиране на последното из-
дание се считат за прекомерни и никога не са из-
пълнени.

И така последната редакция на Органон остава не-
публикувана до закупуването ù от д-р Ричард Хeйл. Той
успява да убеди семейство Бьонингхаузен да му про-
дадат този труд, след което бива нескопосано преве-
ден и издаден през 1921 г.

Френско-пруската война унищожава  имуществото,
което носи някакви доходи на Мелани и я принуждава
да практикува още по-агресивно, въпреки възмож-
ността да се пенсионира и да живее в комфорт с
дъщеря си и зет си, Бьонингхаузен младши.

Остава в Париж и умира сама през май 1878 г. По-
гребана е до Ханеман в Монмартър, Париж. През 1898
г. тялото на Ханеман бива ексхумирано и погребано в
гробището Пер ла Шез, Париж, и нейните тленни
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ИНДИВИДУАЛИЗИРАНО ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ И ФЛУОКСЕТИН ЗА УМЕРЕНА 
ДО ТЕЖКА ДЕПРЕСИЯ ПРИ ЖЕНИ В ПРЕМЕНОПАУЗА И ПОСТМЕНОПАУЗА: 

РАНДОМИЗИРАНО, ДВОЙНО-СЛЯПО, ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРАНО И С ДВОЙНО 
СИМУЛИРАНА КОНТРОЛНА ГРУПА ПРОУЧВАНЕ*

останки са преместени с него.
Времето помогна приносът на Мелани Ханеман за

хомеопатията и нейното отношение към великия  Ха-
неман да бъдат подобаващо оценени, въпреки че все
още има какво да се желае.  Най-после за тази смела и
интелигентна жена не се мисли като за самонадеяна
търсачна на богатство и узурпаторка, която се  възпол-
зва от сенилността на гения. 

Нейните писма и дневници   разкриват  един  пер-
фектен колега на Ханеман, който буквално го осво-
бождава от жалкото примирение, извежда го от дълбо-
ката немска провинция и го  вдъхновява  да изпълнява
работата си до висота, която едва сега започва да се
разбира. Това е жената, която до смъртта си брани и
защитава неоценимото научно наследство на 
Маестрото.

РЕЗЮМЕ
Предистория
Периодът на перименопауза се отнася до онзи интервал

от живота на жената, при който менструалния цикъл става
нередовен, а рискът от депресия се повишава. Хомеопа-
тията се използва широко за лечение на депресия, но лип-
сват клинични проучвания за нейната ефективност при
жени в период на пре- и постменопауза. Целта на настоя-
щото проучване е да се направи оценка на ефективността
и безопасността на индивидуализираното хомеопатично
лечение при жени в пре- и постменопауза. 

Методи/Дизайн
Проведено е рандомизирано, плацебо-контролирано,

двойно-сляпо, трираменно проучване с двойно симули-
рана контролна група и с 6-седмично проследяване. 

Проучването е проведено в обществена болница в Мек-
сико сити, в отделението по хомеопатия.  

Включени са сто тридесет и три жени в период на пре- и
постменопауза с диагноза тежка депресия, съгласно опре-
делението и диагностичните критерии на DSM-IV  (умерени
до тежки депресивни епизоди). Резултатите са: промяна в
средната обща оценка сред групите по 17 точковата скала
на Хамилтон за оценка на депресията, теста за самооценка
на Бек и климактеричната скала на Грийн след 6 седмици
на лечение, отговор и ремисия.

Данните за ефективност са анализирани по метода на
Бонферони.

Резултати
Измерванията по скалата на Хамилтон показват, че след

6-седмици лечение ефективността при хомеопатичната

група е била с 5 пункта по-висока отколкото тази при пла-
цебо групата. 

Процентите на повлияване  и ремисия съответно са 
54,5 % и 15,9 %. 

Съществува значителна разлика между групите само по
определяне степента на реакция, но не и по степента на
ремисия.

Разликата между Флуоксетин и плацебо групите е от 
3,2 пункта. 

Няма различия между групите според теста за само-
оценка на Бек. 

Според  климактеричната скала на Грийн ефективността
на лечение при хомеопатичната група надвишава плацебо
групата с 8.6 пункта.

Пак по климактеричната скала на Грийн няма разлика
между групата, лекувана с Флуоксетин и тази с плацебо.

Заключение
Хомеопатичните медикаменти и флуоксетинът са ефек-

тивни и безопасни антидепресанти за климактерични
жени.

Хомеопатията и флуоксетинът се различават значително
от плацебо само при определяне на реакцията.

Хомеопатията, но не и флуоксетинът подобряват симп-
томите на менопауза по климактеричната скала на Грийн. 

* Macías-Cortés EdC, Llanes-González L, Aguilar-Faisal L, 
Asbun-Bojalil J (2015) Individualized Homeopathic Treatment and 

Fluoxetine for Moderate to Severe Depression in Peri- and Postmenopausal
Women (HOMDEP-MENOP Study): A Randomized, Double-Dummy, 
Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. PLoS ONE 10(3): e0118440. 

Doi: 10.1371/journal.pone.0118440
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