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Човек не се ражда поспалан, той става такъв. Моят тридесет годишен
опит като педиатър показва, че повечето поведенчески нарушения при
детето имат по един или друг начин връзка с родителите. В някои случаи
тези склонности се базират на генетични причини, в други са повлияни
от взаимодействията на детето с околната среда. Следователно, ро-
дителите са едновременно и проблемът, и решението, когато се касае за
лечение на нарушения на съня при детето.

1. Нормален сън
Сънят се определя като нормален или анормален в зависимост от етапа

на развитие на бебето или детето. По принцип бебета добиват способ-
ността да спят по-дълго време след третия месец от раждането си. На тази
възраст определяща е връзката между храненето и съня. По принцип 
приетата стратегия за този период от живота се състои в увеличаване чес-
тотата на храненията през деня, намаляване на  дневния сън и установя-
ване на ритуал за лягане, който отпуска и успокоява бебето, за да може то
да заспи спокойно.

Кърмаче, което е заситило глада си през деня, няма причини да се съ-
бужда, за да се храни през нощта и много бързо научава предимствата на
дългата нощ и непрекъснатия сън. Производството на мелатонин е стиму-
лирано и регулирано ежедневно от постоянните цикли (вариращи в зави-
симост от сезона) на светлина и тъмнина. Бебетата, които биват излагани
на силна светлина през деня, а вечер са оставени на индиректно, меко и
много слабо  осветление показват склонност към по-продължителен и без
прекъсване сън. Този аспект е много съществен при полагане на грижи за
хоспитализирани бебета (родени например преждевременно и настанени
в интензивни неонатологични  отделения)2.

Съвместен сън
Споделеният сън (когато бебето спи в едно легло с родителите си) е ин-

тересно явление, за което по принцип не изказвам мнение, освен ако из-
рично не бъда помолен за това, защото става въпрос за грижливо обмис-
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лен личен избор: понякога, защото подобно реше-
ние се налага на родителя (родителите) тъй-като
детето заспива или спи само когато е в контакт с
майката или бащата.

Много важно е да познаваме етапите на нор-
малното протичане и физиологията на съня на бе-
бетата, за да влияем благоприятно върху здравето
на всяко едно от тях и върху хармонията в семей-
ството. Най-големият проблем, който срещам в
моята практика по отношение на съня на бебета е,
когато родителите не могат да разберат или да
приемат, че бебе на три месеца, което едва започва
да има по-продължителен сън, може изведнъж да
се събуди гладно посред нощ. Подобно поведение
е нормално, но не бива да се превръща в навик.

Бебета бележат бърз нервно когнитивен на-
предък, поради което лесно могат да се разсейват
по време на дневните хранения. Така обемът на
приеманата през деня храна намалява, а през
нощта се появява необходимост от ново хранене.

Решението е да се осъзнае това явление и ро-
дителите да се окуражават да поддържат страте-
гия на хранене, която гарантира пълноценни
дневни хранения с внасяне на необходимите ка-
лории. Освен това подобно поведение ще им даде
увереност и ще премахне изкушението да се връ-
щат към хранителен режим, характерен за първите
месеци от живота на бебето, когато нощните хра-
нения са необходими.

Хомеопатичните медикаменти могат да под-
държат вродените био-ритми на индивида на сън,
бодърстване и глад. Бебетата, които прогресивно
намаляват своя порцион от мляко през деня и
които се събуждат нощем, за да  ядат лакомо, могат
да се възползват от Lycopodium 15 CH, даван в ран-
ния преди обед, особено ако показват склонност
към продължителна дрямка в края на деня и съ-
буждане в лошо настроение, което трудно се под-
дава на успокоение. Phosphorus e друг интересен
избор за малките среднощни лакомници, които
страдат привечер от колики.  

Този период, който е много подходящ за придо-
биване на добри навици за сън, крие още една
опасна клопка. Става дума за едно явление, което
се наблюдава между 4-ти и 10-ти месец. Аз го на-
ричам „ангелски глас“: бебето се събужда през
нощта и започва да гледа около себе си, често като
издава звуци. Родителят, който отива да види какво
се случва, е силно впечатлен когато вижда детето
си посред нощ с широко отворени очи, но напълно
спокойно.

Най-важното е да осъзнаем, че става дума за
нормален етап от развитието. Тези бебета нямат
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нужда да бъдат вземани на ръце и хранени, ако не
плачат. Често казвам на родителите: „Нали не ис-
кате вашето дете да стигне до извода, че барът
е отворен 24 часа?“

Бебето ще черпи спокойствие и комфорт от
съня, ако  придобие здравословни и правилни на-
вици. Често, обаче, в живота се намесват различни
фактори: ваканции, посетители, периоди на забо-
ляване, които могат да нарушат установения ритъм
на сън. И тук най-доброто лекарство е превен-
цията. Опитайте са максимално да спазвате уста-
новения ритъм и навици за сън на бебето, незави-
симо от промените.

В случай че детето (или родителя) обърне деня
в нощ, поради настъпили промени в нормалната
организация на съня, помислете за Cocculus indi-
cus 15 CH преди лягане в течение на една до че-
тири седмици.

2. Нарушения на съня3

В конвенционалната медицина модерният
израз днес е „хигиена на съня“. Благоприятни ус-
ловия за сън могат да бъдат създадени с прием ве-
черно време на храни, богати на протеини и най-
вече, храни богати на триптофан (например пу-
ешко месо, риба, ядки, мляко, яйца, сирене), на въг-
лехидрати с ниска плътност, както  и намаляване
на много сладките храни и кофеина.

В часовете преди лягане е добре да се избягва
силното осветление в къщата, експозицията на
светлина на екрани – телевизионни, на компютър

или мобилен телефон. Всички ние, включително и
децата, трябва да избягваме прекалената стимула-
ция, която се дължи на ярки образи, смущаващи
истории или стресиращи дейности (неприятни
разговори, неподходящо съдържание от Интер-
нет). Трудно е, обаче, да се следват тези добри съ-
вети при претрупаната от стимуланти и технологии
заобикаляща среда  в училище, в професията или
семейството. 

Хомеопатията дава отлични резултати при ле-
чение на нарушенията на съня, независимо дали
са свързани с развитието на детето или със заоби-
калящата го среда. Тази медицина предлага както
специфични, така и глобални възможности. Най-
общо казано изборът на  адаптиран теренен меди-
камент често води до пълна промяна в живота на
пациента – и тъй-като прекарваме от 25 % до 40 %
от нашето съществуване в сън, този ефект ще за-
сегне също и качеството на съня.

НАРУШЕНИЯТА НА СЪНЯ МОГАТ ДА БЪДАТ
РАЗПРЕДЕЛЕНИ В ТРИ КАТЕГОРИИ:
– ТРУДНОСТИ ПРИ ЗАСПИВАНЕ
– СЪБУЖДАНЕ ПРЕЗ НОЩТА
– НЕСПОКОЕН СЪН

ТРУДНОСТИ ПРИ ЗАСПИВАНЕ

Страхът – от тъмнина, чудовища или крадци –
без съмнение е основна причина децата да не
могат да заспят сами.

В тази област ефективни конвенционални ме-
дикаменти се срещат рядко, да не кажем че не съ-
ществуват такива, докато хомеопатията разполага
с много и отлични медикаменти.
n Вече споменахме някои от теренните лечения,

подходящи за деца, които страдат от колики
или биват обземани от страхове с настъпване
на нощта. Подходящи за деца, които страдат от
тревожност или страхове, са една или две дози
Argentum nitricum или Gelsemium 7 или 9 СН,
късно след обед или с настъпване на вечерта.

n Нашата материя медика ни посочва някои ме-
дикаменти – Causticum, Arsenicum album, Pul-
satilla и Phosphorus – които са отличен избор
за дете, което се страхува да остане само в тъм-
нината.

n За по-голямо дете, което е уморено до изтоще-
ние, но неспособно да заспи, имайте предвид
Ignatia amara 15 CH преди лягане.

n Когато е невъзможно да успокоите вашето
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бебе, което има пристъпи на ярост в момента, в
който го слагате в леглото Chamomilla vulgaris
30 CH може да донесе спокойствие и да ута-
ложи гнева на детето, за да може да заспи. 

n Друга вариация на тази тема е изчезване на же-
ланието за сън в момента, в който пациентът си
ляга да спи през нощта. Тя е показание за
Ambra grisea.

n Още една група необичайни поведения е в със-
тояния да наруши заспиването: ритмични дви-
жения при заспиване. Някои деца си удрят гла-
вата в ритъм върху възглавницата или дюшека,
или се обръщат непрекъснато от една на друга
страна (Medorrhinum, Cina);  трети страдат от
чувството на неспокойните крака, подобно на
възрастните (Zincum metallicum).

n В някои крайни случаи това явление може да
приеме формата на миоклонични контракции
при заспиване, при които детето понякога се
събужда с подскоци4. Ние разполагаме с от-
лични медикаменти за тези симптоми: семей-
ство Картофови (Solanaceae) – Belladonna,
Stramonium и Hyoscyamus niger.

НОЩНО СЪБУЖДАНЕ И НЕСПОКОЕН СЪН

Тук още веднъж хомеопатичните медикаменти
се отличават от фармакологичните лечения по
това, че наистина са сигурни и надеждни при  едни
от най-впечатляващите нарушения на детския сън
– нощните ужаси.

Детето, най-често между 18 месеца и 3 години,
се събужда внезапно с крясъци. То е дезориенти-
рано, бори се и дори не си дава сметка за при-
съствието на родителя си (паника). Този страховит
епизод може да продължи от пет до двадесет ми-
нути, след това сякаш някой е натиснал бутон, то
заспива отново, а на следващата сутрин няма ни-
какъв спомен за случилото се.
n Семейство Картофови са безценни в този слу-

чай, а приемът на Stramonium 30 CH преди ля-
гане е много ефикасен избор. Трябва да се знае,
че тези деца рискуват да развият други видове
сомнамбулизъм с възрастта (ходене и говорене
на сън, например). В този случай трябва да се
повторят медикаментите, които в ранно
детство са дали добър положителен резултат. 

n Моето “сънотворно“ лечение за  заспиване,
след среднощно събуждане, бе подсказано от
д-р Жак Буле. Той асоциира Ignatia amara 15 CH
и Coffea cruda 15 CH, по 3 гранули от всеки ме-

дикамент, взети заедно. Това лечение дава
добри резултати при всички възрасти.

Съществува още един ефикасен подход в хо-
меопатичната терапия: прескрипция в зависимост
от часа в денонощието. Той почива на идеята, че
хомеопатичните медикаменти влизат в силен ре-
зонанс с циркадните ритми, а това допринася за
възстановяване на хомеостазата на нарушеното
физиологично равновесие, което се намира в ос-
новата на нарушенията на съня или на физиоло-
гичното разстройство. 

Добре известно е, че медикаменти като Aconi-
tum napellus (полунощ), Arsenicum album (1 часа
през нощта) и Nux vomica (3 часа през нощта) дават
добри резултати при лечение на медицински на-
рушения и нарушения на съня, които се усещат
най-силно около тези часове на нощта. 

В книгата „Хомеопатично мементо“, в раздела,
посветен на съня5, се обсъждат различни медика-
менти, включително и такива, които въздействат
върху посочените проблеми. Моят опит показва,
че по-добрият вариант е да ги предпишете в раз-
реждане 9 или 15 СН преди лягане, отколкото ко-
гато  пациентът  се събуди. 

За решаване на проблемите, свързани с нару-
шения на съня при детето, е необходимо да се раз-
полага с целия инструментариум на добрия кли-
ницист: да се изслуша  пациента и демистифицира
ситуацията, да се покаже емпатия, да се демон-
стрира отношение, че „заедно, можем да решим
проблема“  и най-вече да се дадат адаптирани хо-
меопатични съвети, за да може пациентът да си
върне спокойните дни (и нощи, разбира се).
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Увреждания на лигавици и кожа с гъсти, обилни, лепкави 
секрети със склонност към кървене. Разязвявания с 
правилно очертани ръбове и характерна периодичност и 
повторяемост на симптомите.

ДОЗИРОВКА на Kalium bichromicum D12, D30

При ОСТРИ СИМПТОМИ

Kalium bichromicum D12 по 1 доза на всеки 2-3 часа

Kalium bichromicum D30 по 1 доза 2 пъти на ден

Доказано средство при:

Възпаления на лигавици с гъсти, 
обилни, вискозни секрети, водещи до 
разязвявания

Кашлици с гъсти разтегливи храчки

Ларингити със силна дрезгавост на гласа 

Синузити с болка, тежест или парене в 
основата  на носа с обилни, влакнести 
секрети

Полипи и крусти, които кървят при 
опит да се отделят

Афтозен стоматит с дълбоки улцерации 
с ясно очертани ръбове и склонност към 
кървене

Варикозни язви с правилно очертани 
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Блуждаещ артрит с  болки, с внезапно 
начало и край

Лумбаго, ишиас с точковидни болки, 

подобряващи се от натиск
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Редица  международни научни  изследвания за лече-
нието с хомеопатия на екзема при деца дават положи-
телни заключения за удовлетвореността и за качеството
на живот на пациентите. В публикуваните статии се из-
казва единодушно мнение за необходимостта от про-
веждане на повече изследвания защото:

• Съществува потенциал за намаляване на употре-
бата на конвенционални медикаменти, включи-
телно кортикостероиди за локална употреба.

• Хомеопатичните медикаменти не са скъпостру-
ващи, лесни са за приложение и поносимостта на
пациентите към тях е висока.

• Пациентите често съобщават за подобрение на
симптоми на привидно несвързани медицински
състояния, когато екземата им е лекувана холис-
тично.

• Отчитат се икономически предимства предвид на
това, че намаляват посещенията на родителите в
здравните заведения.

• Децата, лекувани с хомеопатия, често показват на-
малена склонност към кожни заболявания и разви-
тие на астма (и алергичен ринит) когато пораснат.

Какво представлява екземата?
Екзема и дерматит са термини, използвани за

описание на общо кожно раздразнение. Екземата често
се проявява в цели семейства, особено при онези с
генетично предразположение към други алергии –
например към сенна хрема или бронхиална астма.

Как изглежда екземата?
Обикновено кожата е суха и сърбяща, а някои учас-

тъци може да изглеждат червени и напукани. При
обостряне на екземата, кожата може да отделя течност.

Термините нумуларна екзема, нумуларен дерма-
тит и дискоидната екзема описват едно и също със-
тояние: хронична екзема, при която засегнатите кожни
участъци са с дисковидна форма, с големината на
монета. Те могат да бъдат сухи и лющещи се или да сек-
ретират течност.

Себорейният дерматит / екзема се проявява под
формата на жълтеникави люспи по скалпа или лицето,
макар че понякога може да засегне и други части от тя-
лото.

Кои участъци биват засягани?
Екзема по пръстите: може да бъде контактен дерма-

тит, причинен от алергени.
Екзема на устните: може да настъпи, когато човек

има екзема на друго място, най-често атопичен терен.
Екзема по лицето: при бебета с фамилна обремене-

ност с атопичен дерматит.
Екзема по врата: при бебета и малки деца може да

бъде провокирана и поддържана от течащи лиги; най-
често също на фона на атопия.

Екзема по краката: когато бебетата започнат да пъл-
зят  често се наблюдава екзема по коленете на местата,
където кожата влиза в контакт с килими и др., а при по-
големи деца в гънките на коленете; също най-често на
фона на атопия.

Какви мерки могат да се вземат за 
намаляване сухотата на кожата?
Съществуват различни хидратиращи лосиони и кре-

мове. Повечето пациенти добре реагират на тях.
Много родители говорят за постоянното търсене на

кремове за бебета и съобщават, че  кокосовото масло за
екзема не възпалява кожата толкова, колкото другите
кремове. Какъв крем да бъде избран обаче е личен
избор на всеки пациент, след консултация с лекар.

Кои са възможните външни причинители 
на екзема?
• Вълнени и груби тъкани, например килими, ше-

вове и/или дантели на дрехи.
• Домашен прах в килими може да раздразни някои

деца.
• Хлорирани плувни басейни.
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• Пясък.
• „Медикаментозни“ и парфюмирани продукти.
• Сапуни, пяни и горещи вани.
• Рязка смяна на температурата.
• Прегряване на седалката на колата.
• Тренировки, които водят до силно  изпотяване.
• Сух въздушен поток от отоплително тяло или

климатик.

Лечение на екземата от съвременната 
медицина
В съвременната медицина, се казва, че екземата не

може да бъде излекувана, но обикновено може да се кон-
тролира.

Това подчертава важността на научните изследвания
за проучване възможността за използване на хомеопа-
тични медикаменти за лечение на това заболяване.

Заключения от международни изследвания
2016 г. Резултати от дългосрочни и краткосрочни из-

следвания върху хомеопатичното лечение на деца с ато-
пичен дерматит показват, че 75,8 % от  тях са получили
подобрение. При следващ преглед  след 5 до 10 години
се оказва, че 40% от децата, които са страдали от две до
три атопични заболявания при първото посещение, са
напълно излекувани. Тези резултати потвърждават, че
хомеопатичната медицина дава положителен терапев-
тичен отговор при деца с атопични заболявания.1

2013 г. Всяко едно от 5 деца, посещаващо хомеопа-
тичен кабинет страда от атопична екзема. Проучване,
проведено в Берлин, си поставя за цел да сравни хо-
меопатичното с обичайното конвенционално лечение
на деца с атопична екзема. След 36 месеца лечение не
са отбелязани значими различия между двете групи. Па-
циентите от хомеопатичната група са се срещали два
пъти повече с лекуващия лекар, отколкото тези от кон-
венционалната. Следователно разходите са свързани с
лекарския хонорар. Средно родителите на децата от хо-
меопатичната група са по-възрастни, с по-високи доходи
и по-добро образование от тези на децата в конвенцио-
налната група.2

2012 г. В това проучване пациентите спонтанно са по-
търсили хомеопатично лечение. Тежестта на заболява-
нето е оценена въз основа на сърбежа, общото и психо-
логичното състояние на пациента и качеството на него-
вия сън. Проследени са четиридесет и двама пациенти.
Проучването показва, че в  общата медицинска прак-
тика, хомеопатичните медикаменти могат да се раз-
глеждат като ефективен избор за пациенти с атопичен
дерматит.3

2012 г. Обещаващи са и резултатите от осемгодишно
проучване върху деца, проведено в Италия. Предвари-
телните данни  потвърждават положителния терапевти-
чен ефект на хомеопатията при деца с атопичен дерма-
тит. Тези резултати дават основание да се мисли, че  тен-

денцията за поддържане на кожните проблеми и раз-
вието на астма (и алергичен ринит) в зряла възраст на-
малява.4

2011 г. Много пациенти изпитват безпокойство,
включително чувство на срам и стигматизация поради
козметични проблеми. Тези проблеми създават услож-
нения в междуличностните отношения и са вид предиз-
викателство към възможностите за намиране на работа.
Затова природосъобразното  лечение на екземата е от
значителен интерес за дерматолозите. В това проучване
изследователите са констатирали, че тежестта на забо-
ляването на участниците съществено е подобрена. Така
също е намаляло използването на конвенционални ме-
дикаменти за лечение на  кожните им проблеми. Пре-
димствата от включването на хомеопатични медика-
менти в конвенционалната  дерматология са: тяхната
ниска цена, наличносттта им в аптечната мрежа, лесното
им приложение, поносимостта от страна на пациента и
намаляването на  употребата на стероиди. Освен това,
ако  екземата  бива лекувана холистично с хомеопатични
средства, често  пациентите отчитат подобрение на 
симптоми, причинени от привидно несвързани меди-
цински състояния.5

2009 г. Пациентите,  участвали в това проучване,
страдат от продължителни кожни заболявания. Тежестта
на заболяването и качеството им на живот са се подоб-
рили чувствително след включване на хомеопатично ле-
чение, докато ползването на здравни услуги и конвен-
ционални медикаменти е намаляло значително. В това
проспективно обсервационно проучване са участвали
225 деца, на които наред с продължаващото конвен-
ционално дерматологично лечение, в течение на 2-го-
дини, е прилагано и хомеопатично такова.6

2005 г. Това проучване е проведено при реални ус-
ловия в 103 медицински практики, които прилагат хо-
меопатия, в Германия и Швейцария. Анализирани са дан-
ните от всички пациенти  на възраст > 1 година, които
идват на консултация с лекар за първи път. Изследвани
са общо 3 981 пациенти. Значителни подобрения на ка-
чеството на живот са наблюдавани при възрастни и
малки деца, докато при юношите почти няма промени.
Млада възраст и по-тежко заболяване на изходно ниво
са факторите,  които предразполагат към по-добър те-
рапевтичен успех. След периода на хомеопатично лече-
ние, тежестта на заболяванията и качеството на живот
показват подчертано и  устойчиво подобрение. Получе-
ните резултати дават основание да се мисли, че хомео-
патията може да играе положителна роля в дългосроч-
ната грижа за пациенти с хронични заболявания.7

2003 г. Това проучване е проведено със 17 пациенти,
страдащи от най-тежката и неподатлива на лечение,
форма на атопичен дерматит. Те са подложени на инди-
видуализирано хомеопатично лечение като допълнение
към конвенционалната дерматологична терапия  в те-



чение на 6 месеца до 2 години и 7 месеца. Въпреки, че
всички пациенти предварително са преминали лечение
с конвенционални методи и различни психологически
подходи, медицинското им състояние не е показало осо-
бено подобрение. След използването на хомеопатия,  е
отчетено 50 %  подобрение  на цялостното състояние на
всички пациенти, намаляване на сърбежа при 15 от па-
циентите, подобрение на нарушенията на съня при 10
от 13 пациенти, удовлетворение от ежедневието при 9
от 12 пациенти, подобрение на изпълнението на работ-
ните задължение при 7 от 11 пациенти и удовлетворе-
ние от междуличностните отношения при 10 от 14 паци-
енти.8
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Живеем в  бурно и забързано общество,  което
влияe и върху децата. Мисля, че по този въпрос всички
ще се съгласим.

Никога преди не са слагани толкова етикети върху
поведението на децата под формата на диагнози.  Този
процес  може да бъде оприличен на „напъхване в чувал“
на различни заболявания, често с трудно разграничими
симптоми. Днес всяко нещо си има своето име, било то
понякога дори и не много точно, а и патологиите в съв-
ременния свят не могат да избегнат тази доминираща
наименователна  тенденция.

Но докато поставянето на наименование  е сравни-
телно лесно, то съвсем не стои  така въпросът с лече-
нието. Фармакологичната терапия, по отношение на по-
вече или по-малко интензивните поведенчески и емо-
ционални проблеми при децата, не се е променила осо-
бено много през последните 30 години. Да, диагности-
цират се по-често, но това не означава че се справяме с
проблема по-добре.

Конвенционалната фармакология не се използва в
практиката с изключение на лечението на хиперактивни
деца на възраст над 6 години или значими патологии
като обсесивно-компулсивни разстройства, агресивност,
силен аутизъм… Обикновено тя е противопоказна било
поради нежеланите странични реакции, било поради не-
възможността да се дефинира точно отключващата при-
чина на заболяването.

Дори при хиперактивните деца, които ще останат та-
кива през целия си останал живот, въпреки терапията,
прилагана в детството, за прескрипцията на медика-
менти, рекламирани отначало като безвредни, вече се
изискват  изследвания  като: ЕКГ, периодичен контрол на
кръвното налягане и телесното тегло.

Не ви ли се струва малко прекалено да се лекува само
в детството едно разстройство, което персистира през
целия живот на човека?  Не е ли това  начин да интегри-
раме тези пациенти в сегашната педагогическа система
до момента, в който достигат възраст, когато никой не
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може да се оплаче на родителите им заради тяхното по-
ведение?

Друга терапевтична възможност за лечение на
емоционални и поведенчески проблеми представляват
психолози, учители, ресурсни преподаватели, както и
центровете за психично здраве и тези за здравни
услуги в различните автономни области. Те са една
необходима услуга, но ограничена по форма и време.
Посещенията при психолог на всеки 2-3 месеца за ле-
чение на остър емоционален стрес на практика се
оказват безполезни.

Рядко минава ден в медицинския център, където ра-
ботя, без някой родител да засегне въпроса за поведен-
чески проблем или емоционален стрес при неговото
дете.

Когато не е показано медикаментозно лечение,
единствената алтернатива е да се изчака 2-3 месеца,
след което да се посети център за психично здраве.
Много родители отхвърлят подобна алтернатива поради
стигмата за детето, която се предполага от подобно по-
сещение. Друг вариант е консултация с психолог или
частен педагог. Тези специалисти, от своя страна, често
се обръщат към педиатри с молба да снижат фарма-
кологично нивата на тревожност, които блокират детето.

В много случаи, както сподели с мен една приятелка
– учителка, в един и същи клас съжителстват лекувани
и не лекувани деца, деца с Аспергер и деца с висок
коефициент на интелигентност. Тази ситуация се уп-
равлява много трудно, дори с помощта на ресурсните
учители. 

След като веднъж сме описали актуалната ситуа-
ция и сме стигнали до посочените заключения какво
следва да направим? Какъв отговор можем да дадем
на родителите на такива 6-7 годишни деца?

Медикаментите, които предлага хомеопатията,
дават отговор на тези клинични ситуации. Те са ефи-
касни и с бързо действие, когато са прецизно предпи-
сани, а също така нямат нежелани лекарствени реакции.
Многогодишната ми практика го е доказала.

Да разгледаме някои примери от практиката, които
се отнасят до споменатите ново -възникнали нарушения.

• Училищен тормоз: Напълно актуално разстрой-
ство, при което Staphysagria може да помогне за
смекчаване на гнева и усещането за преживяна
несправедливост. 

• Раздяла на родителите: Много  често при нея де-
цата биват използвани като разменна монета. В
тези случаи могат да се използват например: 
Natrum muriaticum, Pulsatilla, Silicea…  

• Остри емоционални раздели. Емоционалната
раздяла, подобно на депресията при подраст-
ващи, може да бъде лекувана ефективно с Natrum
muriaticum.

• Разрушителното поведение у дома или в
училище, с гняв, агресия и обиди, е показание за
използване на медикаменти като: Mercurius
solubilis , Hepar sulfur и други.

• Безсъние от положителни емоции като училищ-
ни екскурзии, рождени дни, празникът на тримата
влъхви. (Любим празник на децата в Испания, свър-
зан с много подаръци – Б.ред.) В този случай Coffea
и Passiflora са добри съюзници, за да се улесни
сънят. Успешно се прилага и Chamomilla.

• Безсъние от негативни емоции при чувстви-
телни деца успешно се лекува с: Ignatia amara,
Hyosciamus niger и др.

• Ревност: Чест повод за консултация в педиатри-
чния кабинет. Lachesis, Hyosciamus niger…

• Хиперактивност: Tarentula hisp., Anacardium ,
Aethusa cynapium, Dopaminum наред с много
други, позволяват в много случаи да се спести
приложението на конвенционални медикаменти
с техните нежелани реакции.

• Предварителна тревожност: предварително
безпокойство от очаквани събития. Gelsemium и
Argentum дават отлични резултати при лечение на
подобни ситуации.

• Никнене на зъби: Chamomilla, Belladona, Cina….
са само някои от медикаментите, които ще ни
спестят прибягването до аналгетици.

Това са само някои от примерите за консултация на
родителите с лекар, специалист по детски болести. Ние,
педиатрите знаем, че справянето с тези проблеми много
често се оказва неефективно когато се следват устано-
вените конвенционални пътеки. От друга страна, наше
задължение е да отговорим на родителските изисквания
по най-ефективния и безопасен начин.

Защо да не прибегнем тогава до хомеопатичните ме-
дикаменти? Не бива да се колебаем. С тях ще постигнем
необходимата сигурност и ефективност, независимо от
възрастта на детето и най-важното – ще предотвратим
неговите страдания.

Източник: www: hablandоdehomeopatia

*Д-р Хорхе Манреса е педиатър и университетски преподава-
тел от 25 години. Той е преди всичко един изключително любозна-
телен човек. Работи в Здравния център в Картахена (Мурсия) и има
частна практика. Д-р Манреса би искал да разкаже на своите колеги
и на всички, които желаят да го чуят,  за удовлетворението, което му
носи  ежедневната работа с хомеопатичните медикаменти. Води
курсове в различни университети, участва в семинари, конгреси и
всякакви други форуми, които му позволяват да споделя своя опит.
За себе си той казва: „Аз съм неуморим!“
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