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Мнозина се страхуват от екзотична ваканция – акули (на о.Реюнион); ин-
фекциозни заболявания – малария, денге, чикунгуния (CHIKV); отровни змии
– ням кротал  (Lachesis) или индийска кобра (Naja); паяци – „черна вдовица“
(Latrodectus). За тях остава пребиваването в родината с  нашата прекрасна
природа. Рисковете за здравето ни, породени от външни фактори, несъм-
нено са по-малки, но не и незначителни. Предлагаме ви списък, непретен-
диращ за изчерпателност, както и няколко съвета за лечение.

1. Комари

nПревенция
Превенцията започва с предпазване от тези ин-

секти – защитни дрехи, кремове, отблъскващ
спрей. Тази превенция, дори  да се окаже много
ефикасна не замества противомаларично лечение,
ако то е необходимо.

• Ledum palustre 5 CH и Caladium seguinum 5 CH, по три гранули от всяко
два пъти дневно

• Poumon histamine 15 CH, по 5 гранули дневно.
Не е гарантирано, че тези медикаменти задължително ще ни предпазят от

ухапване от комари, но ефектът от последното е силно смекчен. 

n Лечение
• При сърбящи папули – Apis 15 CH, по 5 гранули, три пъти дневно.
• При инфектирани и болезнени папули – Ledum palustre 5 CH и 

Tarentula cubensis 9 CH, по три гранули от всяко, три пъти дневно.

2. Акари тромбикули 
Става дума за представители на семейство пая-

кообразни. Имат 8 крачета.
Възрастните са безобидни, но ларвите отделят

слюнка, която предизвиква силна кожна реакция.
Най-често се срещат в сенчести  и влажни ливади,
близо до вода, главно от юли до септември.

n Симптоми
• Малка, червеникава папула с размери от 2 до 3 мм в диаметър, огра-

дена с по-светъл ореол от 1 мм, появяваща се няколко часа след ухап-
ването;

• Силен сърбеж след 20 до 30 часа, когато ларвите започват да се отде-
лят. Те могат да останат и до 7 дни. Трябва да подчертаем, че  именно
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слюнката на ларвите, а не ухапването, предиз-
виква сърбежа.
n Превенция
• Psorinum 15 CH, по една доза на всеки 15 дни

през лятото.
n Лечение
• Rhus toxicodendron 9 CH и Croton 9 CH по три

гранули от всеки медикамент се редуват на
всеки час. 

• Локална дезинфекция с вода и сапун „Марси-
лия” и крем с календула.

3. За акарите и „Псората“

Етиологията на „Псората“ или на хроничния псо-
ричен модус на реакция, исторически почива
върху понятието за инфекция от скабиес (краста).
Медикаментът Psorinum се приготвя на основата
на лизат от кожните лезии на крастата, взет от па-
циенти, които още не са подложени на лечение. 

Връзката между крастата и алергията може и да е
изглеждала като  „грешна“ хипотеза на Ханеман и
учениците му, но  от позицията на днешните, макар
и непълни, знания  за алерген-специфичните IgE ан-
титела и за механизма на алергиите, специалистите
по еволюционна медицина стигат до  мисълта, че
значението и функцията на тези антитела би могла
да бъде обяснена еволюцинно като „борба“ с екто-
паразитите като акари, въшки, бълхи и дървеници.
Тези автори съветват да се проучи IgE отговора от
алергични хора, заразени с ектопаразити. 

От моя страна, имах възможността да наблюда-
вам мнокократно възникването на алергична ре-
акция, в течение на няколко дни до седмици, при
пациенти с краста, въшки или акари тромбикули.
Ето и два примера от практиката ми:

1. Клиничен случай 
Пациент на 50 години отключва криза на остра

уртикария с оток и неразположение след прием на
скариди. Преди това никога не е имал прояви нито
на хранителна нито на респираторна алергия. Казва
ми, че в предходните дни се е лекувал от краста, с
която се инфектирал по време на пътуване.
n Лечение
• Уртикарията се повлия много добре от една

доза Sulfur 9 CH, Apis 9 CH и Poumon hista-
mine 15 CH.

• Следващото лечение беше Psorinum 15 CH,
две дози месечно в течение на два месеца.

Пациентът не е имал никакви алергични прояви
след това.

2. Клиничен случай 
През септември, в началото на учебната година,

момче на 12 години има банален рино-фарингит.
Майката му дава Allium cepa 5 CH и Mercurius
solubilis 5 CH едновременно с етерични масла.
След няколко дни нещата се комплицират със спаз-
модична коклюшоподобна кашлица, която е ре-
зистентна към Drosera 15 CH и Coralium rubrum
9 CH, предписани по телефона. Дните минават и
кашлицата става астматична. Най-после виждам
момчето, което започва зле учебната година.   

Обективно установявам видими симптоми на
бронхообструкция – „свиркащо“ дишане . Детето е
изтощено, а кашлицата  особено силна през нощта.
При прегледа откривам и въшки, които е хванал в
края на ваканцията, по време на почивка, органи-
зира от UCPA*. Според майка му: „сега е с глава
пълна с въшки“. Детето не е имало никакви алер-
гични прояви до момента.
n Лечение
Предписвам етиологично лечение против въш-

ките;  Ipeca 9 CH, четири пъти дневно и Poumon his-
tamine 15 CH сутрин и вечер, и една доза Sulfur 9
CH, последвана от една доза Psorinum 15 CH, два
пъти месечно в течение на два месеца. 

Детето е излекувано за два дни от бронхооб-
струкцията и въшките и от тогава не е имало по-
вече алергични прояви.

4. Гъсеници на боровата процесионка

Борова процесионка
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Внимание – опасност! Считаше се, че ареалът им
е Големия Югозапад, но на практика вече са на
прага на област Париж и настъпват на север и
изток. Не ги докосвайте, дори не се доближавайте
или нападайте, защото стотиците хиляди жилещи
косъмчета, които изхвърлят във въздуха пред-
ставляват опасност за очите, бронхите и даже за
храносмилателния ни тракт.
n Симптоми
Възпалителната алергична реакция е много

силна.
• Кожа: болезнен обрив с пруритус.
• Очи: конюнктивит.
• Горни дихателни пътища: кихане, фарингити,

затруднено дишане.
• Храносмилателен тракт: хиперсаливация,

повръщане.
При всички случаи:
• Bombyx processionnare 15 CH, по 5 гранули,

три пъти дневно.
• Apis 9 CH и Poumon histamine 15 CH, по три

гранули от всеки медикамент, два пъти дневно.
Допълнително:
• При конюнктивит: Kalium iodatum 9 CH, по 5

гранули, три пъти дневно.
• Фарингит: Belladonna 9 CH и Sabadilla 5 CH, по

три гранули от всеки медикамент, три пъти
дневно.

• Хиперсаливация, повръщане: Ipeca 9 CН, по
три гранули дневно.

5. Ливаден дерматит

Той няма нищо общо с инсектите, паякообраз-
ните и акарите, въпреки че лезиите понякога на-
веждат на тази мисъл.

Всъщност става дума за фотодерматоза, причи-
нена от контакт с фототоксични растения (най-вече
Сенникоцветни, главно хераклеум, целина, мор-
ков, пащърнак, магданоз) на слънце и при потна
кожа. 
n Симптоми
Обрив със зачервяване, с формата –  „отпечатък“

на стръкчетата трева, на мястото, което е било в
контакт с тревата и изложено на слънце, едновре-
менно с наличие на влага (пот, водни бани…) Тези
лезии стават булозни и се сливат в хода на обрива.
n Превенция
Hypericum 15 CH, по една доза всеки на всеки 15

дни.
n Лечение
• Muriaticum acidum 9 CH и Croton 9 CH, реду-

ват се по три гранули на всеки час.
• Локална дезинфекция с вода и сапун „Марси-

лия“, и крем с календула.

• Cantharis 9 CH, по 5 гранули три пъти дневно,
ако обривът е булозен и парещ.

6. Кърлежи

Кърлежите и рискът от боре-
лиоза (Лаймска болест) са про-
блем, който постоянно се об-
съжда в множество статии в
здравните издания и телевизи-
онните емисии.

n Превенция
Избягвайте ухапване и/или махнете бързо

кърлежите. 
Приема се, че рискът от предаване на болестта е

пропорционален на времето на фиксация на за-
разения кърлеж. Когато кърлежът се махне през
първите 24 часа рискът е ограничен: той достига
100 % след 72 часа.

• Носете добре покриващи тялото ви дрехи.
• Внимателно оглеждайте цялото си тяло (осо-

бено частите, покрити с косми и гънките).
• Наблюдавайте общото състояние през след-

ващите седмици.
• В случай, че откриете един или повече кър-

лежа, отстранете ги внимателно с фина пин-
цета или, още по-добре, с уред за изваждане
на кърлежи, който се продава в аптеките, за да
избегнете оставането на главата в кожата. 

• Не използвайте етер или алкохол, защото те
могат да провокират стрес при акара и да го
предизвикат да хапе още по-силно или да из-
хвърля още по-голямо количество потенци-
ално инфектирана слюнка.

• Добре позната техника за туристите е прила-
гането на мокра кърпичка с течен сапун и там-
пониране с памук за 15 до 20 секунди. Кърле-
жът залепва върху памука.

n Симптоми

Мигриращ еритем
Мигриращият еритем,

под формата на кръг, под-
обен на мишена, с център
мястото на ухапването,
може да се появи в рамките
на няколко дни.

• Такъв кръг се появява в 60 % от случаите.
• Неговото изчезване, което винаги е спонтанно

и настъпва в рамките на няколко дни, не озна-
чава че е настъпило излекуване.

• Може да бъде придружен от общи, псевдо
грипни симптоми.

Вторична фаза
След 4 до 6 седмици могат да се появят:
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• Неврологични симптоми, като лицева или
очна парализа.

• Възпаление и болки в ставите – колене, лакът,
рамо.

Третична фаза
• Характеризира се с хронифициране на пред-

ходните симптоми, към които може да се до-
бавят акродерматит, кардиологични симптоми
и множество други симптоми, които днес ни
карат да предполагаме, че причината може да
се корени и в други инфекциозни агенти.

В случай, че симптомите персистират повече от
три седмици при прилагано лечение, трябва да се
потърсят ко-инфекции, предавани чрез ухапване
от кърлежи  (бартонела, бабезия, ерлихия, хлами-
дия…)

n Серологични тестове
• В ранната фаза, серологичните тестове са не-

гативни в 50 % от случаите, поради което се
налага наблюдение в течение на много сед-
мици. Антителата се появяват със закъснение
само в един от два случая през първите три
седмици след ухапването, докато през вто-
ричната и третичната фаза те достигат до 70 %
от случаите.

• Единствено при позитивен ЕLISA тест се на-
лага прилагане на теста Western blot за пот-
върждаване на резултатите. 

• Серологията трябва да се разглежда само от
гледна точка на клинична картина. По правило
трябва да се въздържаме от лечение при асим-
птоматична серопозитивност.

n Системно лечение, ако диагнозата е пот-
върдена

• Doxycyclin 2 x 100 mg дневно  или
• Amoxicillin 3 до 4 gr. дневно в течение на 21

дни.
• Ако има съмнение за ко-инфекция, трябва да

се предвиди второ лечение за 3 седмици с
друга молекула: Clarithromycin 2 x 500 мг
дневно или Erythromycin 4 x 500 мг дневно. 

n Хомеопатично лечение
Още с появата на първите симптоми
• Luesinum 15 CH по една доза (вж. по-нататък

еволюционния модел).
По време на първичната и вторичната фази, ле-

чението е комплементарно на антибиотичното,
което по отношение на действителните симптоми
е слабо ефикасно:

– Грипен синдром:
• Всички класически медикаменти за грипен

синдром и по-специално: Rhus toxicodendron

9 CH и  Eupatorium perfoliatum 9 CH, редуват
се по 5 гранули, 4 пъти дневно.

– Ставни болки:
• Belladonna 9 CH и Bryonia 9 CH, редуват се по

5 гранули, 4 пъти дневно.
– Лицева парализа (неврит на лицевия нерв):
• Curare 15 CH, по 5 гранули, три пъти дневно:

диплопия, птоза.
• Gelsemium 9 CH, по 5 гранули, три пъти

дневно: моторна парализа с вирусен произ-
ход.

• Cadmium sulfuricum 9 CH, по 5 гранули, три
пъти дневно: болезнени парестезии по лицето
с вирусен произход.

– Акродерматит
• Luesinum 15 CH по една доза седмично в тече-

ние на един месец.
• Phytolacca 9 CH и Fluoricum acidum 9 CH, по

три гранули от всяко, три пъти дневно.

n Хронично заболяване
Все повече пациенти се оплакват от хронични

нарушения, които отдават на стара, не лекувана
или зле лекувана, борелиоза.

Клиничната картина обединява артралгии, ми-
алгии и хронична астения. Към тях може да се до-
бавят функционални разстройства от всякакъв ха-
рактер, което кара тези болни, както и болните с
фибромиалгия, да обикалят различни специа-
листи, включително психиатри, и да умножават ле-
ченията. 

В действителност Борелия е спирохета, подобно
на Трепонема палидум, която причинява сифилис
и може да се констатира сходство в еволюцията на
Лаймската болест и сифилиса:

• еволюция в три фази;
• неврологични, ревматологични, дерматоло-

гични, кардиологични нарушения;
• склероза, индурация.

n Следователно, оправдано е при тези паци-
енти да бъдат използвани медикаменти от т.н.
луетична еволюционна линия.

• Luesinum 15 CH по една доза седмично:
– остео-артрит,
– сухи дерматози и дерматози с фисури,
– невралгии,
– нарушения в поведението, безсъние, фобии,

психична нестабилност.
• Phytolacca 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно:
– невралгии, болки в костите,
– артралгии,
– нарушения в поведението.

ПРИЯТНА ВАКАНЦИЯ НА ВСИЧКИ! n

Източник: La Revue du CEDH, numéro 38
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 Производство на енергия в организма – синтез на АТФ

 Повилява вегетативната нервна система
 основно успокоително средство – стрес, подсъзнателно напрежение

 регулира функцията на гладката мускулатура – спазми, колики,  
контракции по време на бременност, тензионно главоболие, крампи

 биохимично средство на жлезите

 Изгражда периоста на костта и емайла и дентина на зъбите
 Повилява вискозитета на лимфата

Шуслерови соли 
за цялото семейство

на най-изгодна цена за дългосрочно 
лечение и профилактика

вече и в опаковка от

Шуслерова сол №7 Magnesium phosphoricum D6
СПАСТИЧНА БОЛКА, нервност, напрегнатост, безсъние
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Въпреки че в много случаи използването на кон-
венционални медикаменти (например: антибиотик
при гнойна ангина) е задължително, наличието (у
дома или в куфара при пътуване)  на  някои хомео-
патични медикаменти ще ни бъде изключително по-
лезно, а понякога може да се окаже и незаменимо.

Важното е да имаме на разположение различни
медикаменти, които считаме, че ще ни бъдат по-
лезни, за да не се налага да ги поръчваме, в случай
на нужда, защото ранното лечение е от съществено
значение за постигане на ефективен резултат.

За тази цел, раздавам на моите пациенти списък с
хомеопатични медикаменти, подобен на онзи, който
преди години нарекох  „Основен хомеопатичен спра-
вочник за празнични и почивни дни”. Това са момен-
тите, когато за пациента обикновено е трудно да  на-
мери своя лекар или аптеката не работи.

Тук не е мястото да говорим за дозировка. Въпреки
това, искам да обърна внимание на разреждането,
което трябва да имаме. За болшинството от острите
патологии е полезно да имаме на разположение ме-
дикаментите, описани по-нататък, в разреждане 7СН.
Искам да обърна внимание на факта, че разрежда-
нето на хомеопатичния медикамент не е най-важ-
ното нещо. При остра патология на практика можем
да използваме всякакво разреждане, защото, както
вече подчертах, най-важното е ранното лечение.

В действителност, ако гърлото започне да ни боли
и виждаме, че имаме изразен еритем на фаринкса,
приемът на Belladonna, независимо от разрежда-
нето, още от първия момент, в който сме почувствали
болката, ще предизвика незабавна регресия, като е
възможно това да стане с приема още на първата
доза. Ако обаче нямаме на разположение медика-
мента в определеното разреждане и трябва да оти-
дем да го търсим в аптеката, или още по-зле, трябва
да го поръчаме, той на практика няма да ни послужи
за нищо, защото заболяването вече е в друг стадий и
изисква друг медикамент.

Нещо, свързано с дозировката, което често бива
бъркано от пациенти не добре запознати с хомеопа-
тията, е необходимостта от често повторение на до-
зите до получаване на необходимото подобрение.
При остър процес,  едно- или двукратният прием, не
служи за нищо. 

При остри или свръхостри състояния, като напри-
мер изгаряне, повторенията трябва да са на всеки 15

минути или дори по-често, като постепенно се раз-
реждат с настъпване на подобрението. Това е т. н.
златно правило в дозировката при хомеопатично ле-
чение. Никога не бива да се страхуваме от токсичност
при хомеопатичните медикаменти, нито пък практи-
чески е вярно, че честото повторение ще утежни ня-
каква болка.

След като сме посочили тези кратки, но същест-
вени правила, преминаваме към описанието на два-
десетина медикамента, които ще ни окажат огромна
услуга.

МЕДИКАМЕНТИ

Aconitum napellus – Основен медикамент при за-
болявания, настъпващи след излагане на студ, осо-
бено ако този студ е настъпил внезапно и ако става
дума за сух студ. (В случай че студът е влажен, става
дума за мъгла или пациентът е „подгизнал“, медика-
ментът е Dulcamara). Изключително полезен  при си-
туации на прекалено охлаждане от климатик (на-
пример в самолет) или при рязка промяна на вре-
мето. Когато пациентът започне да усеща студ и да
трепери, може да бъде асоцииран с Nux vomica, в съ-
щата дозировка, с чест прием, докато човекът се
стопли (тогава е още по ефикасен). Може да се при-
ема и превантивно, преди влошаване на времето,
специално при  имунологично уязвими деца. 

Allium cepa – При настинки в начална фаза, с
течни секрети от носа, с кихане. Същото може да се
каже за епизоди на алергичен или вазомоторен
ринит, с подобна симптоматика. В случай на нас-
тинка или грипни синдроми, може да се асоциира с
други медикаменти, посочени в този списък.

Apis mellifica – При изгаряне, ухапване от насе-
коми или уртикария, както и при оток от алерги-
чен произход. Въобще всичко, което протича с
кожен или ставен оток. Важна модалност е подоб-
рение на симптоматиката от студ.

При този медикамент ми се струва, че най-удач-
ното разреждане е 30 СН. Приемите трябва да са
много чести до получаване на подобрение (в някои
случаи, при много ранно започване на лечението,
подобрението може да настъпи, още с първата доза,
дори докато пациентът е все още с гранулите в ус-
тата.) 

МАЛКА ХОМЕОПАТИЧНА АПТЕКА ЗА ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ
— С Ъ В Е Т И —

Д-р Ксавие Диес Лямбрич, Испания
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Arnica montana – Съществен медикамент при
травми с какъвто и да е произход (с или без рана
на кожата). Също така представлява интерес при
възстановяване след хирургична интервенция, в
дозировка четири пъти на ден, по време на първите
10 или 15 дни (в зависимост от вида на операцията).
Ускорява лечението и резорбцията на хематоми
и облекчава болките след операция. В случай, че
нямате  на разположение този медикамент, то може
да  използвате в почти всички случаи Ledum pa-
lustre, особено  при нараняване на очите и долните
крайници.

Arsenicum album – В случай на гастроентерит
(„добър другар“ по време на пътуване). При заболя-
ване от стомашно-чревен грип най-добрият медика-
мент е Baptisia tinctoria. Диарията не намалява драс-
тично, но пациентът се възстановява постепенно,
което му позволява да елиминира причинителя на
болестта. При много обилна диария China rubra e от-
лично допълнение, което помага да се компенсира
загубата на телесни течности (в допълнение към пра-
вилната хидратация, разбира се). 

Causticum – При загуба на глас и парализа на ли-
цето „от студ” (в този случай е подходящо да се асо-
циира с Aconitum napellus, особено при внезапно из-
лагане на студ). Много интересен медикамент при
мускулни контрактури, които се подобряват от пос-
тепенно движение.

Belladonna – Основен хомеопатичен медикамент
във всяка хомеопатична аптечка, защото показа-
нията му са много. При фебрилни процеси, най-общо
казано, стимулира бързото възстановяване на паци-
ента. С безспорно действие при заболявания на фа-
ринкса в началната им фаза. Показан е също при
други локализирани инфекции като отит. Добър ме-
дикамент при кожна  еритема, като случаи на изга-
ряния или ухапване, които протичат с лек и дифу-
зен едем (Apis mellifica). Представлява интерес  също
при спазми както на гладката, така и на напречно-
набраздената мускулатура (мускулно-скелетни
контракции или висцерални спазми,  чревни, бъб-
речни  или жлъчни колики).

Bryonia alba – Медикамент, показан при суха каш-
лица, особено когато се влошава или се появява при
движение. Също при артралгия със същата модал-
ност.

China rubra – Този медикамент ни помага при за-
губа на органични течности. Основният симптом е
физическа астения, умора. Разбира се, в тези слу-
чаи, трябва да се проучи причината и да се предложи
правилно заместващо  или симптоматично лечение.

Coca – Полезен медикамент при височинна бо-
лест, при пътуване в територии с голяма надморска
височина (над 2 500 м). Най-добри резултати се по-
лучават, ако медикаментът се приема в разреждане

30 СН и превантивно по няколко пъти дневно, две
седмици преди пътуването и до завръщане на по-
малка надморска височина. При височинна болест е
необходимо да се приема по-често, например на
всеки половин час.

Cocculus indicus – Има две основни показания,
като и двете са свързани с пътуване. Първото е при-
лошаване в транспортно средство (Borax – с ко-
раби и самолети; Tabacum, както и Cocculus с пътно-
транспортни средства), особено при деца. Второто е
за преодоляване на часова разлика или в случай
на лишаване от сън по различни причини (нощни
смени, учене, грижа за болни хора и т.н.) 

Corallium rubrum – При катарални състояния на
носа и гърлото, които протичат с влажна и продук-
тивна кашлица.

Eupatorium perfoliatum – При грипни състояния
или, най-общо казано, при пациенти с генерализи-
рана болка с друг произход (фибромиалгия…)

Ferrum phosphoricum – При отит (най-интерес-
ният медикамент за лечение и превенция) и при па-
циенти със склонност към епистаксис. Добър ком-
плементарен медикамент при пациенти, преболеду-
вали от пневмония.

Gelsemium sempervirens – Един от най-добрите
хомеопатични медикаменти за лечение на грип за-
едно с Eupatorium perfoliatum. Силно отпаднал па-
циент, с температура и вцепенение, с катарални със-
тояния на лигавиците. Също така представлява инте-
рес при тревожни пациенти със склонност към тре-
мор, вътрешен и външен, психичен блокаж, както и с
фобии, които отключват този процес.

Hepar sulphur – Медикамент за супурации на ко-
жата или лигавиците, особено активен, когато се
асоциира с Pyrogenium. Най-честите разреждания
обикновено са 15 или 30 СН, защото помагат за на-
маляване на количеството гной, като и за реабсор-
бцията на вече образувалата се. (Когато става дума за
абсцес, който вече се е развил е необходима хирур-
гическа намеса, заедно с евентуално приложение на
антибиотично лечение.) По тази причина, също е по-
лезен при ечемик на окото и други гнойни патоло-
гии с различна анатомична локализация.

Ignatia amara – Медикамент за тревожност, с усе-
щане за буца или стягане в гърдите или в епигастри-
ума, от функционален тип. Фундаментален в стре-
сови ситуации.

Ipeca – Основният симптом за прескрипцията му е
гадене и/или повръщане. То може да бъде резултат
от храносмилателно разстройство като гастроенте-
рит, или да бъде причинено от кашлица (много инте-
ресен медикамент при фарингит, ларингит, трахеит
или бронхит с еметична кашлица). Добър медика-
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Принц Чарлз предложи решение на нараства-
щата криза, породена от прекомерното изпол-
зване на антибиотици при животни и хора.  Пред
международна среща на учени и представители на
правителството в Лондон, той заяви, че лекува
собствените си крави и овце с хомеопатия.

В присъствието на главния медицински
директор на правителството на Обединеното

ПРИНЦ ЧАРЛЗ: ИЗПОЛЗВАМ ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ЖИВОТНИ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА  АНТИБИОТИЦИ 

Дам Сали Дейвис, главен медицински директор на Обединеното кралство и  известен скеп-
тик към хомеопатията, която бе сред делегатите на Конференцията на глобалните лидери,
посветена на антимикробната резистентност в контекста на подхода “Едно здраве“*  ( Лон-
дон, 12 май 2016 г.), чу изказването на Негово Кралско Височество Принц Чарлз**, че лекува
кравите си с алтернативна медицина.

мент за бронхиална астма, когато присъства подобна
кашлица.

Kalium bichromicum – Необходим медикамент
при катарални състояния с плътен, компактен,
влакнест, жълтеникав или зеленикав секрет. Изклю-
чително полезен в педиатрията. С неговото пред-
писване би била избегната ненужната прескрипция
на антибиотици.

Kalium iodatum – Медикамент за синузит, главно
фронтален. Показан при главоболие с катарален
произход.

Ledum palustre – Освен вече посоченото показа-
ние за травми (Arnica), има показание за ухапване
от насекоми (Apis mellifica), главно комари. Основ-
ната му роля е превенция от ухапване (не предпазва
от малария, защото не гарантира, че насекомото
няма да ухапе, но действа като вид „антихистамин“ и
„пречи за появата на неприятното червено петно).

Mercurius solubilis – При простуда с отделяне на
плътен, дразнещ секрет, с температура и потене.
Традиционно се използва при гнойни ангини, но като
се има предвид, че основният показан медикамент е
съответният антибиотик за избягване на усложнения.
Прекрасен медикамент за букална лигавица, показан
при гингивит и стоматит. Като цяло, заедно с Borax,
е един от най-добрите медикаменти за афти в устата
(и по-специално за превенцията им). 

Nux vomica – Освен цитираното показание при
усещане за студ (Aconitum), по принцип е един от
най-добрите медикаменти за гастрит или диспеп-
сия. Добър медикамент при стрес. Подобно на Bel-
ladonna може да се използва при висцерални
спазми. 

Rhus toxicodendron – Показан при херпес сим-
плекс, локализиран както около устата, така и на
други места. По тази причина е показан при вари-
цела (намалява прурита, скъсява еволюцията на про-
цеса и помага за избягване на усложнения). Изпол-
зва се също при  мускулни контрактури, които се под-
обряват от постепенно движение, подобно на Caus-
ticum, въпреки че Rhus tox е много чувствителен към
влага и промени на времето.

Staphysagria – Медикамент за прорезни рани, с
отчетливи ръбове (при хирургична интервенция или
инцидентни порязвания с нож). Основен медикамент
при психологични проблеми – сдържана ярост.
Също така с чудесно действие при пациенти, стра-
дащи  от екзема или кожни заболявания, в резул-
тат на  описаното чувство, породено от конфликт със
заобикалящата среда.

Източник: 
http://www.prescribohomeopatia.com/index.php?option=com_

content&view=article&id=178:medicamentos-del-botiquin&catid=40

* Концепцията за „Едно здраве” се базира на схващането, че здравето на хората е свързано със здравето на животните и околната среда.
** „Негово Кралско Височество  Принц Чарлз отдавна е застъпник на устойчивото земеделие и производство на храни, често говори за изключителното

значение на опазването на природните екосистеми и предупреждава за опасностите от  прекалената употреба на антибиотици.“ ( От уебсайта на Не-
гово Кралско Височество Принц Чарлз.)
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кралство, Дам Сали Дейвис, която преди известно
време заяви пред парламентарната комисия, че
използването на хомеопатия при хора е „глупост”
и че тя  „не спира да се учудва, че хомеопатията е
подкрепяна от Националната здравна служба”,
принцът обясни на делегатите, представляващи 20
нации и организации, защо  се е обърнал към
хомеопатичните медикаменти за лечение на
животни.

„Една от причините, поради която превърнах
моята ферма в органична  или агро-екологична
система преди повече от 30 години, при която
успешно използвахме хомеопатични – да, хомео-
патични – терапии за моите говеда и овце, бе
част от програмата за намаляване на употре-
бата на антибиотици”, каза той.

Принцът не съобщи подробности и не остана за
въпроси, но говорител на Кларънс Хаус, по-късно
заяви: „В семейните ферми хомеопатията се
прилага, в зависимост от заболяването, в
комбинация с традиционната медицина за
намаляване на зависимостта от антибиотици.”

Отдавна са известни, както доверието на принца
в използването на хомеопатични медикаменти
при хора, така и подкрепата му за хомеопатията в
Националната здравна служба. Тази подкрепа
предизвиква спорове  с лекари и учени. Скепти-
ците твърдят, че употребата на медикаменти съ-
държащи „капка“ активно вещество, разредено в
толкова много вода, така че в тях е останала един-
ствено  и само „паметта” за веществото, не е осно-
вана на доказателства.  Други експерти допускат,
че хомеопатията има само плацебо ефект за паци-
енти, които вярват, че тя ще им помогне.

Кравите и овцете, обаче,  едва ли биха могли да
се възползват от това, въпреки че групата HAWL
(Хомеопатия за фермери), която обучава фермери
как да прилагат хомеопатия и е спонсорирана от
принца, твърди че хомеопатията помага на стре-
сирани животни. 

„Вече е прието схващането, че проблемите, по-
родени от стрес в следствие на отбиване, транс-
портиране, раздяла и т.н, водят до заболявания.
При лечение заболяванията не само могат да
бъдат  избегнати,  но това може да доведе  до по-
вишаване на животинската продукция” е посо-
чено в неговия уебсайт. Той признава, обаче, че на-
учните доказателства за хомеопатичните медика-
менти при животни е оскъдна. 

Според Департамента по околна среда, храни и
земеделие (Department for Environment, Food &
Rural Affairs – DEFRA) вече има 500 фермери  и 38

ветеринарни лекари, обучени да прилагат хомео-
патия. Говорителят на DEFRA заяви, че за да могат
да бъдат продавани в Обединеното кралство, ме-
дикаментите за животни трябва да бъдат предва-
рително регистрирани съгласно Наредбите за ве-
теринарните медикаменти, което гарантира тях-
ната безопасност и подходящо етикетиране.

Британската ветеринарна асоциация (БВА),
водещ представителен орган на ветеринарните ле-
кари в Обединеното кралство, обаче, отхвърля хо-
меопатията. 

„БВА не може да подкрепи използването на хо-
меопатични медикаменти или други продукти,
които имат  терапевтични претенции, но нямат
научно доказана ефикасност. Липсата на тера-
певтичен ефект  може да доведе до сериозни нару-
шения на здравето на животните и хуманното
отношение към тях, което би било контрапро-
дуктивно за здравето и благосъстоянието на жи-
вотните.“ казва Джон Блекуел, старши вицепре-
зидент на асоциацията. 

Категоричното осъждане от принца на свръх-из-
ползването на антибиотици при отглеждането на
животни и при хората, обаче, е приветствано от
широката общественост.

„Като се има предвид потенциално катастро-
фалния сценарий пред който сме изправени, ми е
трудно да разбера как можем да продължаваме да
използваме антибиотици при здрави животни в
селското стопанство, много от които са
използвани и в хуманната медицина” казва той.
„Бихме ли добавяли ежедневно антибиотици в
нашата собствена храна, питам се аз, за
превенция на евентуално заболяване?”

Сали Дейвис, главен медицински директор на
Обединеното кралство, която посети двукратно
фермата на принца, за да се възхищава на подхода
му към устойчиво земеделие и минимална упот-
реба на антибиотици, каза, че е много щастлива, че
той спонсорира Лондонската среща.

„Той е фермер, отдаден на органичното земеде-
лие, цял живот  е имал хуманно отношение към жи-
вотните и е използвал минимално антибиотици,
заяви тя. „Благодарение на неговото спонсорство
успяхме да организираме тази среща на истински
професионалисти от цял свят“. 

Попитана какво мисли за използването на хо-
меопатията, тя отговори: „Аз не съм ветеринар.“

Източник: 
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/may/12/prince-charles-use-

homeopathy-in-animals-to-cut-antibiotic-use


