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Подаграта е заболяване, което се характеризира с: 
Хиперурикемия;   повтарящи се пристъпи на остър възпалителен ар-

трит;  нефролитиаза; образуване на  подагрозни тофи; увреждане на ин-
терстициалната тъкан на бъбреците.

1. ПРЕГЛЕД

Причини
• Хранителни ексцесии – храна, богата на пурини (червено месо, дивеч,

риба, морски дарове).
• Алкохолни ексцесии, най-вече бира и уиски.
• Затруднена екскреция на пикочната киселина.
• Продължителен и системен прием на диуретици и аспирин.
• Стрес – намаляване на производството на антиоксидантни вещества

в организма, поява на свободни радикали, които атакуват клетката,
„утаяване“на мъртвите клетки и образуване на пикочна киселина.

Еволюция
• При ранно диагностициране и лечение на заболяването броят на

подагрозните пристъпи може да бъде намален.

Клинична изява
• Остър подагрозен пристъп.
• Локализация в метатарзофалангеалната става в основата на големия

пръст на крака, но понякога може да засегне и други стави.
• Настъпва рязко, най-често през нощта.
• Силна, нетърпима болка, която се влошава при най-малкия контакт,

усещане за студ.
• Поява на оток.
• Кожата, която покрива болната става често добива виолетов цвят.

Патофизиология – хиперурикемията се дължи на:
• Излишък от хранителни вещества.
• Прекомерно активен ендогенен синтез на пикочна киселина.
• Затруднена екскреция на пикочната киселина.

Пациенти в риск
• Пациенти, които страдат от бъбречни заболявания (нефролитиаза)

или от:
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– Хипертония.
– Метаболитни синдроми.
– Диабет.
– Затлъстяване.
– Хиперхолестеролемия.
– Хипертриглицеридемия.
– Фамилна обремененост.
– Пациенти, които приемат системно медика-

менти и най-вече диуретици и аспирин.

Диагностика
• Измерване на съдържанието на пикочна ки-

селина в кръвта и урината.
• Пункция в ставната кухина и изтегляне на си-

новиална течност за доказване наличието на
кристали от пикочна киселина. 

Лечение – цели
• Лечение на остър подагрозен пристъп.
• Превенция на повтарящи се подагрозни при-

стъпи.
• Лечение на усложненията.
• Лечение на свързаните заболявания (хипер-

тония, хиперхолестеролемия, хипертригли-
церидемия).

2. ХОМЕОПАТИЧЕН ПОДХОД

От хомеопатична гледна точка подаграта е при-
съща за псоричния модус на реакция.

Признаци:
• Редуване.
• Периодичност.
• Метастази.
Що се отнася до етиологията на заболяването

трябва да отбележим, че наследствеността играе
важна роля. Подаграта е болест на развитите стра -

ни, където се наблюдава нарастване на интоксика-
цията поради консумацията на храни, богати на пу-
рини, на захарни изделия, на хранителни добавки,
алкохол, а така също и наличие на повече стрес по-
ради заседналия начин на живот, което води до на-
малено отделяне на токсини и последващото им
натрупване в организма. 

В анамнезата на болния до подаграта се нареж-
дат хиперхолестеролемията, хипертриглицериде-
мия и захарния диабет.

От гледна точка на хомеопатията в еволю-
цията на подаграта можем да разграничим три
фази:

– Латентна псора
Когато хиперурикемията съществува без кли-

нична изява, еволюира бавно и без декомпенса-
ции.

– Маркантна псора – с изявени остри кли-
нични прояви 

Появява се под формата на подагрозен при-
стъп, когато организмът се опитва да отстрани на-
трупаните токсини. Наблюдава се поява на вне-
запни, остри, възпалителни реакции, локализи-
рани на ниво стави и най-вече в основата на голе-
мия пръст на крака.

– Декомпенсирана псора
Среща се при по-възрастни пациенти, които

прогресивно губят своята жизненост. Заболява-
нето постепенно хронифицира. Организмът губи
способността си да елиминира токсините поради
непрекъснатите интоксикации. Забелязва се нас-
тъпване на зиморничавост, умора, предразполо-
жение и преход към дегенеративни ставни забо-
лявания.
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Подагра, която не е диагностицирана навреме
и която е пренебрегвана, може да еволюира към
луетичната диатеза, при която се появяват де струк-
тивни изменения на ниво стави.

3. СТРАТЕГИИ ЗА ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Независимо дали заболяването се проявява
като остро или хронично всяка прескрипция
трябва съдържа:

– Медикаменти за дренаж.
– Медикаменти с локално действие.
– Фонови медикаменти за чувствителен тип.
– Медикаменти за хроничен начин на реакция.
Когато големите отделителни органи (бъбреци,

бял дроб, черен дроб, панкреас, дебело черво)
биват редовно стимулирани, теренът на пациента
се изчиства от токсични вещества и настъпва бър -
зо и стабилно оздравяване.  

МЕДИКАМЕНТИ ЗА ДРЕНАЖ ПРИ ПОДАГРА
– Urtica DH 3
– Uva ursi DH 3
– Solidago DH 3
– Sarsaparila DH 3

МЕДИКАМЕНТИ С ЛОКАЛНО ДЕЙСТВИЕ ЗА
ЛЕЧЕНИЕ  НА ОСТЪР ПОДАГРОЗЕН ПРИСТЪП
ARNICA
– След физическо натоварване.
– Микротравматизъм.
– Виолетова, едематозна, изключително болез-

нена при докосване, става.

RHUS TOXICODENDRON
– Тъмно червен оток.
> при постоянно бавно движение, топли ком-

преси.
< при обездвижване.

BRYONIA
– Локален едем.
> при абсолютна почивка и горещи компреси.
< при най-малкото движение.

APIS
– Пристъп, който настъпва внезапно.
– Блед, прозрачен розов оток, придружен от

болки под формата на парене и боцкане.
> при прилагане на студени компреси.

LEDUM PALUSTRE
– Кризата се отключва, когато времето е топло

и влажно.
– Засяга главно големия пръст на крака.
– Ставата е подута, бледа или със слабо виоле-

тови отенъци.
– Усещане за студ при докосване.

< през нощта, при затопляне в леглото и при
движение.

> при студени процедури (Кракът се потапя с
студена вода, в която е добавен лед.)

LACHESIS
– Силно изразен оток на ставата.
– Силна, пулсираща болка.

• Подчертана хиперестезия при контакт.
• Виолетово оцветяване на подутата става.

– Eтилов терен.

COLCHICUM AUTUMNALE
– Болки в метатарзофалангеалната става в осно -

вата на големия пръст на крака.
– Подуване на ставите.

• Усещане за студ в областта на стомаха, с га-
дене и диария.

– Виолетов отенък на едема.

ТЕРЕННИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
– На подагрозни пристъпи.
– На ставни деформации.
– На бъбречни усложнения.

LYCOPODIUM
n В разреждане 15-30 СН, по 10 гранули сед-

мично или на 14 дни, при пациенти, които страдат
от:

–  метаболитни нарушения на пикочната кисе-
лина с тенденция към холелитиаза и нефроли-
тиаза. 

– Придружаваща храносмилателна патология
(диспепсия, жлъчна дискинезия, хепатостеатоза).

SULFUR
n В разреждане 15-30 СН, по 10 гранули сед-

мично или на 14 дни, при пациенти, които:
– са склонни към хранителни ексцесии и преко-

мерна употреба на алкохол.
– Наличие на анамнеза за кожни заболявания

(екзема, прурит).

CALCAREA CARBONICA
n В разреждане 15-30 СН, по 10 гранули сед-

мично или на 14 дни, при пациенти, които:
– са с набито телосложение (ниски и масивни),

предразположени към нефролитиаза.
– Зиморничави. 
Дълбокото действие на тези медикаменти е под-

крепено от медикаменти с локална полярност:

LEDUM PALUSTRE
n В разреждане 5 CH.
При плеторични пациенти, с конгестивен фа-

циес.
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Пристъпът е локализиран в големите пръсти на
краката, но може да засегне глезенната и колян-
ната стави.

BERBERIS VULGARIS
n В разреждане 6 DH.
– Насоченост – бъбреци.
– Благоприятства елиминирането на уратни ка-

мъни.

BENZOICUM ACIDUM
n В разреждане 5 CH.
– Олигурия, при която урината е много тъмен

цвят и силна миризма.
– Локализация на ниво Ахилесово сухожилие.

LITHIUM CARBONICUM
n В разреждане 5 CH.
– При много тъмна урина с червеникав цвят.
–  Възможно е наличие на подагрозни тофи.

Лечението трае от 3 до 6 месеца в зависи-
мост от клиничната симптоматика на пациента.

Препоръчителен хранителен режим:
• Храни, с ниско съдържание на пурини.
• Обилна консумация на плодове и зеленчуци.
• Обилна консумация на течности около 2

литра дневно: предимно вода, плодови со-
кове, сок от зелен ечемик.

• Диета.

4. КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Нашето проучване включваше 40 пациенти, ди-

агностицирани с остър подагрозен пристъп. То се
проведе в периода 2008 – 2012 година. Бяха про-
следи следните параметри:
• Ниво на пикочната киселина в кръвта.
• Интервали, през които настъпва подагрозния

пристъп.
• Сила на болката при остър пристъп.
• Настъпили усложнения.

Първа група
Констатирахме, че при пациентите от група 1

(лекувани с нестероидни противовъзпалителни
средства – НСПВС, колхицин, обезболяващи, ало-

пуринол), развитието на заболяването бе след-
ното:

– Нежелани лекарствени реакции (12 пациента):
диария след прием на колхицин, пироза след упот-
ребата на НСПВС, поради което болните се отказ-
ваха от лечението.

– При отказ от алопатично лечение, нивото на
пикочната киселина отново се покачваше.

– Поради нежеланите лекарствени реакции на
алопатичните медикаменти не успявахме да пре-
кратим пристъпа.

– В крайна сметка прибягвахме до хомеопа-
тично лечение.

Втора група
• Всеки пациент бе детайлно консултиран с

лекар хомеопат: приложеното след това ле-
чение следваше предписание по схемата на
Херинг.

• След като направихме статистически анализ
на използваните медикаменти констати-
рахме, че почти системно сме предписвали
Ledum palustre, Apis, Bryonia, Colchicum като
„симптоматични“ медикаменти, а като „фо-
нови“ медикаменти в повечето случаи –
Sulfur (15 случая), Lycopodium (4 случая) и
Sepia (2 случая, и двата жени).

• При лечение на хроничните случаи винаги
асоциирахме фонови медикаменти с дрена-
торни медикаменти. Фоновото лечение про-
дължи от 3 до 6 месеца.

РАЗВИТИЕ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО ПРИ ЛЕЧЕНИЕ
Нашето проучване показа, че след 6 месечно ле-

чение  е постигнат следният ефект:
Значително намаляване на нивото на пикочната

киселина в кръвта.
Разреждане на подагрозните пристъпи до почти

пълното им изчезване.
Забележимо намаляване на силата на болката.
Усложнения: трима пациенти са развили неф-

ролитиаза по време на лечението.

4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 53 • ноември • 2017



брой 53 • ноември • 2017    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 5

5. КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

n Пациентът Н.И. на 48 години се консултира в
кабинета през 2008 година по повод:
• Болки, локализирани на ниво големия пръст

на крака и коляното, които са особено силни
през нощта.

• Подуване, масивен оток на коляното с белез-
никав цвят.

• Засилено куцане.
n Фамилна анамнеза – наследствени фак-

тори
Баща: подагра.
Майка: хипертония и оклузия и стеноза на ка-

ротидната артерия.
n Лична анамнеза
• Хепастеатоза.
• Нефролитиаза.
• Плантарна микоза.
• Екзема по кожата на главата и лицето. 
n История на заболяването
Настоящото заболяване се отключва в началото

на 2007 год., придружено от изброените по-горе
симптоми. Болният идва на консултация след като
е диагностициран с подагрозен артрит, хепастеа-
тоза,  хиперхолестеролемия и хипертриглицери-
демия въз основа на анализ на клиничната сим-
птоматика и лабораторни изследвания.

– CYE: 25/55
– Пикочна киселина: 92 mg/l
– Креатинин: 18,2 mg/l
– Гликемия: 99 mg
– Общ серумен холестерол: 2,80 g/l
– Серумни триглицериди: 4,68 g/l
– ASAT: 40 UI
– ALAT: 60 UI
Предписано е следното лечение: НСПВС, колхи-

цин, симвастатин, урикозурични средства. След ле-
чението се наблюдава подобрение на симптома-
тиката. Общото състояние е добро. След два ме-
сеца пациентът отново има подагрозен пристъп:
отново е подложен на алопатично лечение, но има
тотална непоносимост към колхицин. 

Така пациентът идва на консултация в нашия ка-
бинет със споменатите в началото оплаквания.

Болката се усеща:
< при движение.
< през нощта+++.
< при затопляне в леглото.
> при покой.
> при студени бани с добавен лед.

n Общ преглед
• Наднормено тегло 178 см, 93 кг, зачервен,

плеторичен фациес, обилно потене (на ниво

глава, врат, тяло) с лош мирис. 
• Хранителни предпочитания: месо, пикантни

храни, захарни изделия (по-зле понасяни към
11 часа).

• Усещане за парене на ниво глава, ръце и
крака.

• Екзема на лицето.
• Безсъние между 2 и 3 часа.
• Храносмилателен апарат: леко увеличен

черен дроб с абдоминален метеоризъм.
• Сърдечно-съдова система: ритмична сър-

дечна дейност. АН 160/95 mmHg.

n Лабораторни изследвания
– CYE: 20/45
– Пикочна киселина: 105 mg/l
– Общ серумен холестерол: 2,90 g/l
– Триглицериди: 5,20 g/l
– ASAT: 40 UI
– ALAT: 60 UI

n Диагностика
• Остър подагрозен пристъп.
• Хипертриглицеридемия. 
• Хиперхолестеролемия.

n Терапевтичен подход
1. Лечение на острия подагрозен пристъп с цел

справяне с възпалителния процес и болката.
2. Прилагане на Ketonal® (ketoprofene) – инжек-

ционно – 1 ампула/дневно в течение на 10 дни +
Tramadol 50 mg, капсули в зависимост от силата на
болката.

n Хомеопатично лечение
• Ledum palustre 5 CH, по 5 гранули на всеки 2

часа;
– Гореща и подута става.
– Болка
< през нощта и от топлината на леглото.
> при покой и студени компреси.

• Apis mellifica 30 CH, по 5 гранули на всеки 2
часа:

– Прозрачен оток.
– > при студени компреси.

• Sulfur 30 CH, по 10 гранули (1 доза) на всеки
14 часа, в неделя при:

– Плеторични индивиди.
– Хранителни ексцесии (захарни изделия,

месо).
– Кожни заболявания, придружени със сърбеж

(екзема, микози).

Този медикамент за конституционен тип се ре-
дува с:
• Lycopodium 30 CH, един път седмично, по-

ради:



– Нефролитиаза с образуване на камъни, съста-
вени от пикочна киселина.

– Хепатостеатоза с метеоризъм.
– Хиперхолестеролемия.

n Диетичен режим
• Изключване на месото и захарните изделия

от храненето.
• Консумация на 2 литра вода дневно.

n Гемотерапия
• Fraxinus excelsior bourgeons MG D1, 50 капки

дневно, сутрин:
– Дренатор
– За намаляване на хиперурикемията.
• Betula verrucosa seve MG D1, 50 капки

дневно, на обед:
– За намаляване на хиперурикемията.
• Olea europaea MG D1, по 50 капки дневно,

вечер:
– За намаляване на холестерола и триглицери-

дите.

n Еволюция
– Това лечение продължи 3 месеца. Пациентът

си връща контрола и се намира в:
– В добро общо състояние.
– С намалена болка и възможност да спи.
– Подуването и куцането, причинено от ста-

вите, значително се е подобрило.

Пациентът продължава с гемотерапията, към
която добавяме:
• Ledum palustre 5 CH, по 5 гранули, 2 пъти

дневно.
• Sulfur 30 CH, по 10 гранули, в неделя, които

се редуват Lycopodium 30 СН.

Пациентът клинично е добре, без оплаквания
след 3 месеца и констатираме, че:
• Пикочната киселина, триглицеридите и хо-

лестеролът са се върнали в нормалните гра-
ници.

• Болният е отслабнал с 8 килограма.
• Общото му състояние е добро.
• Подагрозните пристъпи са изчезнали на-

пълно.
Продължаваме лечението с конституционните

медикаменти: Sulfur 30 CH, по 10 гранули, които се
редуват с Lycopodium 30 CH, в неделя.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. При остър подагрозен пристъп най-добри
резултати се получават през първите 10 дни
при асоцииране на алопатични медикаменти

(НСПВС, обезболяващи – II-ро ниво – Tra-
madol) с хомеопатични медикаменти. Целта е
възможно най-бързо справяне със сил-
ната болка.

2. Поради нежеланите лекарствени реакции на
алопатичните медикаменти, броят на бол-
ните, които желаят да се лекуват с хомеопа-
тични медикаменти, нараства.

3. Подаграта се отнася към псоричния модус на
реакция. Тази патология се характеризира с
редуване, периодичност и хроничност на
симптомите. 

4. Хомеопатичното лечение, добавено към хра-
нителния режим и акупунктурата, има ос-
новна роля за намаляване на болката и въз-
палителния процес при подагрозен пристъп.

5. Пациентите, които са спазвали хранителен
режим и са провели хомеопатично лечение,
не са имали нито един нов подагрозен при-
стъп.

6. Нормализирането на нивата на пикочна ки-
селина в кръвта настъпва след около 5-6 ме-
сечно лечение.

7. Хомеопатичното лечение е ефективно, ев-
тино, без нежелани лекарствени реакции и
намалява прескрипцията и употребата на
алопатични медикаменти. n
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   Остри, внезапни силни 
ирадииращи невралгични 
болки (лицева невралгия) 
след излагане на студ.

Събужда се със силна уплаха 
един-два часа след заспиване

Дозировка по 1 доза Aconitum D30 3-4 пъти дневно

  Силно безпокойство, 
панически състояния, 
страх от смъртта.

Панически състояния със сърцебиене, 
страх от предстояща смърт

                                                                                         
                

              
            

          
        

     

в D потенции

dhu-globuli.bg

Гореща линия на DHU!

Ако не можете да намерите вашето лекарство в D потенция на Немския хомеопатичен съюз, 
обадете се на тел. 02 861 40 00 (в работно време от 10 - 17 ч.)

Aconitum   Самакитка D 6 D 30 D 1000

При ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОСТРИ възпалителни заболявания с внезапно, интензивно начало, гореща и суха 
кожа. Внезапни реактивни синдроми вследствие на:  внезапни промени в температурата

 внезапен страх, шок  внезапно повишаване на кръвното налягане

Внезапни стенокардни симптоми, провокирани от силен студ, страх:

Фебрилни състояния с внезапно начало

Тези състояния често са с:

  обща възбуда + тревожност
 световъртеж, астения
   усещане за изтръпване и боцкане в областта 

на езика, устните, лицето и крайниците
 суха и зачервена кожа
 силна жажда
 парещи длани на ръцете

Настинки и грип с внезапно и силно покачване на 
много висока температура до 40˚C, която се редува 
с втрисане със студени тръпки, зачервена суха кожа, 
без изпотяване.

Остър ларингит, трахеобронхит с внезапни 
интензивни пристъпи на суха кашлица, свързани със 
затруднено дишане, след излагане на силен студ или 
вятър.

Дозировка по 1 доза Aconitum D6 на всеки час

Неврологични показания

Дозировка по 1 доза Aconitum D30 дневно

  Оплаквания след шоково състояние 
или злополука.

  Вторична аменорея вследствие 
на рязък студов или емоционален 
фактор (страх).

NB!

Aconitum D6   

Aconitum D30  

  Рязко повишаване на кръвното налягане със зачервяване и неспокойство.
  Пароксизмална тахикардия; криза на стенокардия.

Съпътствани от безпокойство и страх от предстояща смърт! Дозировка по 1 доза Aconitum D30 3-4 пъти дневно
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Когато се вгледаме в своето тяло осъз -
наваме размера и сложността на движенията,
които то е в състояние да  осъществява.
Понякога изпълненията на танцьор или гим -
настичка  изглеждат като научна фантастика.
Как е възможно те да извършват подобни
движения? Е, в общи линии, благодарение на
ставната тъкан, която изгражда нашия скелет.
Мускулите генерират силата и енергията, която
благодарение на ставите се превръща в дви -
жение.

В организма има много и различни стави, но
всички те имат нещо общо помежду си, а
именно, че  са плъзгащи се конструкции. За да
има движение е необходимо една повърхност
да се плъзне върху друга повърхност, при
което се получава триене. За предотвратяване
на преждевременното износване или възпа-
ление, при постоянното триене, на което под-
лагаме ставите, организмът ги е изградил от
специални тъкани като хрущяли и ги снабдил с
вискозни лубриканти, които позволяват макси -
мално движение с минимално триене.

Какво представлява артритът? Ами вид
ставно възпаление. Това е генерично понятие,
което ни казва  какво се случва в ставата, но не
ни обяснява каква е причината.

Артритът може да бъде травматичен, ко -
гато се появява вследствие на удар или  пре -
товарване на ставата, може да бъде ин фек -
циозен, когато причината е коло низация на
бактерия в ставата, може да бъде мета -
болитен, когато възпалението се при чинява
от натрупване на пикочна кисе лина. Раз -
личаваме също и ревматичен артрит, когато
възпалението е резултат на дис баланс в
имунната система, което кара нашите соб -
ствени защитни сили да атакуват ставите ни,
сякаш са враг.

Както се вижда, причините за възпалението
на ставите са много, а някои от тях, като тези,
които причиняват ревматоидните заболя ва -
ния, остават неизяснени и до днес.

В целия този контекст на ставни възпа ле -
ния, хомеопатията се явява като инструмент за
ефективно и безопасно лечение.

Артритът се нуждае от постоянно и повта-
рящо се лечение, а е добре известно, че кон-
венционално използваните противовъзпали-
телни медикаменти и имуномодулаторите съз-
дават сериозни проблеми, свързани с поноси-
мостта в средносрочен и дългосрочен план.
Някои пациенти не могат да ги понасят дори от
самото начало. Хомеопатичните медикаменти
ни дават възможност да забравим за този про-
блем.

Освен сигурен, един медикамент трябва да

КАК ХОМЕОПАТИЯТА 
МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ ПРИ АРТРИТ*

Д-р Гийермо Басаури, Испания
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бъде също и ефикасен. Какво може да ни даде
хомеопатията в този смисъл? С нашите меди-
каменти можем да действаме на две основни
нива. От една страна „симптоматичен“ подход:
основно лечение на болката и сковаността. 

Тук идва и разликата с конвенционалните ме-
дикаменти. Нашият подход в лечението на сим-
птома е индивидуален. Какво означава това?

Ще използваме например медикамент като
Rhus Toxicodedron за намаляване на болките и
сковаността, когато те намаляват при раз-
движване или както казваме при затопляне на
ставата. 

Bryonia, обратно е медикамент, който ще
предпишем на пациенти, чиято болка се за-
силва при най-малкото движение, а се подоб-
рява при покой.

Когато ставният проблем засяга нерв, имаме
на разположение медикаменти като  Hyperi-
cum, Colocynthis или Magnesia Phosphorica, а
и много други.  В терапевтичния арсенал вли-
зат също медикаменти като Dulcamara, който
е много полезен при пациенти, които се влияят
от климатични промени, например влага. При
условие, че тази модалност не съществува, ме-
дикаментът не е необходим.

Друг пример са Apis Mellifica или вече
цитираната  Bryonia. Те са показани, когато
болката и скованността на ставата са придру-
жени от оток или вътреставен излив. Както
виждате при хомеопатичния подход не съ-
ществува понятието „едно и също противовъз-
палително за всеки пациент“. Ние се опитваме
да създадем „дреха по мярка“ за всеки пациент,
за начина, по който той  страда от своето въз-
паление.

Хомеопатията, обаче, позволява постига-
нето и на още едно ниво в лечението, което е
особено интересно в случая с ревматичните
заболявания. При тях, нашата собствена
имунна система е тази, която води до разви-
тието на ставни възпаления без определена
причина.

Нашите собствени защитни сили атакуват

собствените ни стави, сякаш са враг, и стигат
дори до разрушаването им. Хомеопатията
предлага медикаменти, които модулират и
връщат равновесието при този анормален, не-
премерен отговор на имунната система.  И раз-
бира се, отново по индивидуален начин.

Ще вземем предвид всички конкретни
аспекти: от това как пациентът  чувства бол -
ката (за което вече говорихме) до физиката му,
неговите минали и настоящи заболявания,
заболяванията на неговите родители и род -
нини, неговия характер и темперамент, пред-
почитанията му към топлина или студ, начина,
по който спи,  неговото храносмилане,  дали
пие много или тялото му не понася алкохол ...
Т.е всичко онова, което ни дава възможност да
разберем по-добре пациента и  да проведем
лечение „по мярка“. Интересно, нали?

И така стигаме до последния аспект. Хомео-
патията е ефикасно средство за лечение в ръ-
цете на лекаря, но не е единственото. Лекарят
е този, който трябва да прецени какви медика-
менти и техники са подходящи за всеки отде-
лен пациент, за да му гарантира възможно най-
добро качество на живот. Хомеопатията, фи-
зиотерапията, остеопатията, акупуктурата, ле-
чебните упражнения и конвенционалните ме-
дикаменти – всички те са възможности в ръ-
цете на лекаря. Въз основа на какъв критерий
следва да бъде избрано едно или друго лече-
ние? Отговорът е: максимална ефикасност и
максимална сигурност. Хомеопатията и ней-
ните медикаменти отговарят на този критерий.

Силно вярвам и моята вяра е базирана на
моя опит, че хомеопатията прави лекаря по-
добър, защото му дава сигурни, ефикасни и
приспособими към заболяването на всеки па-
циент,  медикаменти. Ако аз съм пациент, който
страда от ревматично заболяване, бих желал,
освен всички други възможности, моят лекар
да бъде в състояние да ми предложи хомеопа-
тични медикаменти.

*Статията е написана по молба на Асоциацията на пациен-
тите, страдащи от артрит, Саламанка, Испания. 

Източник
http://www.hablandodehomeopatia.com/comopuede-

ayudarnos-la-homeopatia-en-la-artritis/. 


