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Всеизвестна истина е, че риносинузитите са едни от най-честите стра-
дания на горните отдели на дихателните пътища. Затова те са обект на ди-
агностициране и лечение от голяма група лекари – общопрактикуващи,
специалисти по детски болести и УНГ специалисти. Успехът при лечението
на тези заболявания зависи от правилно забърканата амалгама от добра
професионална квалификация, тясна колаборация между изброените
специалисти и естествено – подходящ терапевтичен арсенал. 

Още в началото на експозето си твърдо мога да заявя, че в процеса
на диагностицирането им особени предизвикателства няма. Що се от-
нася до терапията, обаче, тези предизвикателства са налице. Би тряб-
вало да има по-голяма загриженост от нас, като специалисти, а и от
обществото като цяло, при лечението на тези „банални“ заболява-
ния. Наричаме ги така, защото са чести в практиките ни и както отбеля-
зах са лесни за диагностициране. Обикновено протичат остро, етиоло-
гията им най-често е инфекциозна, предимно вирусна, по-рядко бакте-
риална. В детската възраст тези страдания са по-често срещани. Този
факт се дължи на анатомо-физиологичните особености на УНГ тракта при
децата: лигавиците, тези своеобразни имунологични „контролно–про-
пусквателни пунктове“ са по-богато васкуларизирани, лесно раними,
склонни са към по изразена оточност, а това е причината и за обтурация
на носните пътища, и за наличието на повече секрети. Като прибавим
също по-малкия обем на синусите, физиологичното нарастване на лим-
фоидните образувания на Валдайеровия пръстен през първата декада
на живота, става ясно защо дренажът на секретите е обичайно труден.
Задържането им в носоглътката ги прави притегателна хранителна среда
за всякакви инфекции. Освен това, при децата нивото на социална хи-
гиена е много по-ниско отколкото при възрастните и е напълно обяс-
нимо защо те по-лесно се заразяват с тези причинители. 

Проблемът е как тези „банални“ състояния се лекуват. Нужно е да
бъдем максимално щадящи в терапията и ориентирани към следване на
физиологичния ход на всеки един процес. Носоглътката е нашето иму-
нологично „учили ще“ и затова всякаква агресия и/или излишна те-
рапия е неблагоприятна, да не употребя по-силна дума, както в крат-
косрочен, така и в бъдещ аспект. Поради това трябва да бъдем осо-
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бено отговорни в назначаването на лечение в
детската възраст. В работата се водя от постулата
си: „Добър педиатър – спокойни старини“. 

И сега конкретно по терапията – ако риноси-
нузита е причинен от вирусна инфекция, то той
не трябва да бъде третиран с антибиотици или
химиотерапевтици. Когато обаче иде реч за бак-
териална инфекция, трябва да се възползваме от
постиженията на съвременната медицина и да
предпишем на пациента подходящ за състоя-
нието му и за причинителя антибиотик. 

Ние сме лекари и на нашата съвест лежи бре-
мето, а на професионалната ни квалификация -
възможността, да изберем подходящото лече-
ние. То трябва да бъде максимално ефективно,
максимално щадящо и максимално индиви-
дуализирано. На тези критерии отговаря хо-
меопатията. Затова аз я прилагам в моята прак-
тика вече повече от 20 години и резултатите са
добри. Още повече, че етиологията на риноси-
нузитите в детска възраст в 80% от случаите е ви-
русна, поради което конвенционалната терапия
няма как да предложи повсеместно и адекватно
етиологично лечение. И тук е мястото на хомео-
патията. Тя дава възможност на организма да се
справи с това остро състояние, да подпомогне
имунната реактивност, работейки в нейна, а не в
противоположна посока. По този начин се нама-
лява възможността за усложнения в острата
фаза, скъсява се периодът на болестта, подпо-
мага се възстановяването и може би най-важ-
ното - изгражда се адекватна имунна памет! 

А това е жизнено необходимо в нашия век –
векът на антибиотичната резистентност.

Не от вчера специалистите алармират за този
проблем, а и обществото е вече сенсибилизи-
рано по темата. Вече за никого не е тайна, че не-
нужното и безконтролно използване на анти-
биотици и химиотерапевтици води до появата на
резистентни бактериални щамове. Тук бих искал
дебело да подчертая, че хомеопатията не може
и не трябва да замести антибиотика и/или хи-
миотерапевтика и тя не претендира за това! Но
тя може да модулира имунния отговор по посока
на подобряване на неговата реактивност и по
този начин да предпази от инфекциозно заболя-
ване и/или тежко протичане на вече започнало
остро такова. 

Както и преди споменах – лекарят е този
който решава кога и какъв терапевтичен метод
да приложи. В ситуация, когато има нужда от ан-
тибиотична терапия, тя трябва да бъде предпи-
сана. Това не пречи да се приложи и хомеопатия,
защото антибиотикът атакува инфекцията, без да
покрива вече започналите патологични процеси,
свързани с „нахлуването“ на възбудителя в чо-
вешкия организъм. 

Например: ако пациентът е с риносинузит,
причинен от бактерия и заболяването се про-
явява със секрет и/или запушен нос, болка, тем-
пература – даването на антибиотик ще бъде по-
казано, но той няма да повлияе тези симптоми
директно. В такива ситуации често се изписват
допълнително деконгестанти и най-вече НСПВС,
но те нарушават имунната реактивност, а също
при някои пациенти са противопоказани заради
страничните си въздействия. Хомеопатичните
медикаменти дават възможност за справяне с
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не приятните за пациента симптоми: да се очис-
тят лигавиците от натрупаните секрети, да се на-
мали усещането за болка, температурата да
„върши“ своята работа (поставяне на причини-
теля в неблагоприятна среда и изграждане на
правилен имунен отговор!)  без да пречи на ор-
ганизма за цялостното му функциониране. Така
двете терапии могат да работят заедно и няма
нищо „еретично” в приемането на конвенциона-
лен и хомеопатичен медикамент едновременно. 

А при ринит, ринофарингит или риносинузит
от вирусно естество, няма нужда от етиологични
конвенционални медикаменти като антибио-
тици, дори те са противопоказни и може да се
действа изцяло и само с хомеопатия. 

Най-общо казано, ролята на хомеопатията в
борбата с антибиотичната резистентност е, че тя
предоставя възможност на организма да се
справи със заболяването сам, подпомогайки
имунния му отговор и формирането на адек-
ватна имунна памет без прием на медикаменти,
водещи до резистентност. 

Истинско щастие е, че разполагаме с широка
гама хомеопатични медикаменти за повлияването
на риносинузитите. Прекрасно е да познаваме
добре Материя медика за да подберем подходя-
щия медикамент за точно определеното състоя-
ния на конкретния пациент. За съжаление обаче,
не всички от отлично подготвените и работещи
лекари са запознати с хомеопатията, а дори и ние,
лекарите хомеопати, понякога сме пресирани от
времето и затруднени в търсенето на монопрепа-
рата. Тогава на помощ ни идват така наречените
специалитети. Такива са Инфлуназал и Цинаб-
син.  Винаги съм споделял, че не е нито неестест-
вено, нито непрофесионално, лекар хомеопат да
прилага специалитети. Те са с доказан ефект в
практиката на поколения лекари и са спомогнали
оздравителният процес на хиляди пациенти.

Ползите им произлизат от състава и начина
им на действие. И Инфлуназал и Цинабсин са
хомеопатични медикаменти, а известно е, че
тези медикаменти са лишени от токсичност, не
алергизират и не кумулират в организма. А какво
по-добро от това?! По начина си на действие,
най-общо казано, хомеопатичният медика-
мент е специфичен модулатор на функциите
на болния организъм.  Т.е , той работи по по-
сока на имунния отговор, регулирайки ак-
тивността му, а не против него. Това е добър и
правилен физиологичен подход при терапията
на всяко едно заболяване.

Конкретно: Инфлуназал представлява хо-
меопатичен спрей за нос съдържащ хомеопа-
тичния медикамент Луфа оперкулата в ниска по-
тенция – D4. Ефектът на Луфа оперкулата върху
носната лигавица е доказан от група експери-
ментатори още през 60–те години на миналия
век и проверен вече десетилетия в практиката.
Кои са всъщност ползите от този ефект – овлаж-
нява се носната лигавица и се регулира възпа-
лителната реакция, потиска се еозинофилната
свръхактивност. Луфа намалява отока и обструк-
цията на носното дишане, възстановява загубата
на обоняние и има изразено секретолитично
действие като активира мукоцилиарния кли-
рънс. По този начин се съхраняват функциите на
носната лигавица. Това е особено важно в днеш -
но време – във века на поголовното и безкон-
тролно използване на деконгестанти, водещи до
промяна на архитектониката на назалната лига-
вица, както и галопиращото прахово замърся-
ване. Инфлуназал е лесен и практичен за упот-
реба, липсват противопоказания. Той е подхо-
дящ за всички възрасти с търсените физиоло-
гични ефекти при остри и/или обострени ринити
и риносинузити с разностранна етиология. Тази
негова универсалност го прави изключително
полезен в ежедневната ни практика. 

Цинабсин е комплексен хомеопатичен меди-
камент в таблетирана форма, който прицелно
въздейства върху УНГ тракта, но има и добър сис-
темен ефект. Нарекох го комплексен, защото в
състава му влизат четири хомеопатични медика-
мента. Те са в ниски потенции и действат синер-
гично. Физиологичните ефекти от това взаимо-
действие са противооточен, муколитичен и иму-
номодулиращ. Клинично това се проявява с на-
маляване на болката, регулиране на секрецията,
подобряване на функцията на горните отдели на
дихателните пътища, бързо и ефективно възста-
новяване на пациента и намаляване на възмож-
ността за усложнения в острата фаза и/или хро-
нификация. Прилагам го успешно най-вече при
лечението на остри и хронични ринити, риноси-
нузити, аденоидни вегетации и синобронхиални
симптоми. Двата хомеопатични медикамента, Ци-
набсин и Инфлуназал, нерядко използвам съв-
местно при подходяща клинична картина.

С такъв лечебен подход, нашият отговор на
терапевтичните предизвикателства при риноси-
нузитите ще е несъмнено правилен и професио-
нален. И  ще следва максимата: „Минимален риск
– максимална полза!“ 
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Астмата е често срещано състояние, което за-
сяга пет процента от населението в един или друг
етап от живота. В западния свят около 10%  от де-
цата страдат от това заболяване. То със сигурност
не е присъщо само за  нашата епоха. Младият Се-
нека, виден римски държавник, философ и драма-
тург, описва астмата  като „последно издихание“.
Смъртта на тази ярка фигура от античността, която,
ако боравим със съвременните понятия, можем да
наречем  „знаменитост на епохата“, със сигур-
ност, не се дължи  на астмата!

При астма бронхиалните тръби се стесняват и
това затруднява дишането. Симптоми за наличие
на астма са стягане в гърдите, кашлица, задух и
затруднено дишане. Обикновено те се проявяват,
когато тялото трябва да работи по-усилено –  на-
пример бързо ходене, изкачване на стълби или
тичане. Домашният прах също може да предиз-
вика астматичен пристъп, ако има анамнеза за
алергия. Други предразполагащи фактори са екс-
позиция/контакт с котка, куче или кон (конска
грива). При хора, които страдат от сенна хрема,
също могат  да се наблюдават астматични сим-
птоми. Важно е да се установи  дали причината за
астмата е алергия, тъй като в този случай може да
се предложи  адекватно хомеопатично лечение.
Пациентите с астма могат да имат лична или фа-
милна анамнеза за сенна хрема и / или екзема,
тъй като тези състояния обикновено съществуват
заедно.

Конвенционално лечение
Съществуващите медикаменти могат да пред-

ложат разумен контрол на симптомите. Бронходи-
лататорните инхалатори (отпускани по лекарско
предписание) като Salbutamol (Ventolin) и Bricanyl
(Terbutaline) са предназначени да действат върху
мускулите на дихателните пътища и да улесняват

въздушния поток.  Дихателните пътища могат да
бъдат сравнени с тунели, които се стесняват, когато
пациентът страда от астма.

Бронходилататорите са „работниците“, които
разширяват „тунела“ и така въздушният поток
(„трафикът“) се увеличава. Съществуват и сте-
роидни инхалатори като Becotide (Beclometha-
sone) и Pulmicort (Budesonide). Те са „работниците“,
които  поддържат  „тунела“ хубав и широк, като
предотвратяват натрупването на „отломки“ – дей-
ствие, което се постига чрез намаляване на възпа-
лението.

При правилно приложение и ако астмата не е
тежка, инхалатори като Becotide могат да свършат
добра работа. Когато страдате от астма и  вече сте
на конвенционално лечение,  силно препоръчвам
да не спирате лечението си или да го променяте,
без  предварителна консултация  с лекар. Спира-
нето на лечението може да доведе до възпламе-
няване на астмата, а това може да бъде объркано с
хомеопатично влошаване, или  още по-лошо – то
може потенциално да бъде много сериозна за-
плаха.

Въпреки това понякога хората не харесват
идеята за приемане на тези медикаменти поради
страничните ефекти, които могат да възникнат.
Страничните ефекти на Salbutamol обикновено са
леки и стероидите, използвани краткотрайно,
рядко причиняват проблеми, но дългосрочната
употреба на стероиди, дори само при вдишване,
особено ако се използват големи дози, може да до-
веде до потенциални проблеми. Първоначално хо-
меопатичното лечение може да се използва пара-
лелно с конвенционалното лечение. Нашето жела-
ние, обаче е в крайна сметка  да намалим употре-
бата на инхалатора и  дори да го прекратим, при
условие, че хомеопатията дава толкова добри и
дори по-добри резултати от тези, получени с ин-
халатори.
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Хомеопатично лечение
Какви са хомеопатичните медикаменти за ле-

чение на астма? Астмата като всяко друго състоя-
ние може да бъде лекувана с хомеопатия на раз-
лични нива. Идеалното би било да се намери лече-
нието, което отразява Similimum (подобието) на
случая (или е  възможно най-близо до Similimum).
Под Similimum, имам предвид медикамента, който
най-добре съответства на човека не само по отно-
шение на неговите симптоми, но и по отношение
на неговата психика и начина, по който той се от-
нася към останалите хора и към живота като цяло.
Това ще предложи по-дълбока перспектива на ле-
чението. Намирането на Similimum не винаги е въз-
можно въпреки наличието на много средства за
лечение на астматичните симптоми и съществува-
нето, наред с тях, на медикаменти, които могат да
бъдат предписани за лечение на причините за
алергичната астма (хомеопатични препарати от
домашен прах, треви и полени и т.н.). Астмата е се-
риозно състояние, което се нуждае от професио-
нално лечение. В никакъв случай  не се препоръч -
ва  самолечение. 

Кратък преглед на хомеопатичните 
медикаменти, използвани за лечение 
на астма

Blatta orientalis
Това е голямата тъмна ориенталска хлебарка.

Като вид, хлебарките са нощно активни насекоми и
повечето от тях живеят във влажни места. Инте-
ресно е, че пациентите, страдащи от астма, които
се повлияват много добре от този медикамент,
често се оплакват, че състоянието им се влошава в
мухлясала и влажна среда. Възможно е да имат
алергия или чувствителност към плесени, мана и
гниещи листа. Тази група хора, често се оплаква, че
физическите усилия и изкачването (стълби, висо-
чини) водят до влошаване на  симптомите, въпреки
че това може да бъде обща констатация при астма.
Комбинацията от затлъстяване и астма показва, че
Blatta orientalis е медикамент, чиято прескрипция
заслужава да се обмисли.

Ipecacuanha
Ipecacuanha e медикамент, който може да бъде

показан, ако  астмата е свързана с гадене и / или
повръщане. Този медикамент е получен от изсу-
шени корени на вид пълзящ храст, Cephaelis (или
Psychotria) ipecacuanha, чийто родина е Бразилия,

но е култивиран и в други страни с тропически
климат. Активната съставка Emetine на Ipeca се по-
лучава от кората на корена. Еmetine е мощна от-
рова, която прeдизвиква повръщане и понякога се
предписва за облекчаване на стомаха от друга от-
рова. Традиционно  се използва като отхрачващо
средство при лечение на бронхит или псевдокруп,
тъй като стимулира бронхиалната секреция и об-
лекчава кашлицата. От хомеопатична гледна точка
пациентът Ipeca е с постоянна кашлица, задръс-
тени дихателни пътища  и повръщане. Наблюдават
се хрипове в гърдите, наподобяващи фино при-
пукване. Пациентът се оплаква, че симптомите му
се влошават  при топло и влажно време и че топ-
лината обикновено го кара да се чувства по-зле.
Предпочита  да стои на отворен прозорец и чист
въздух. Ръцете и краката му са студени и се изпо-
тяват обилно. Ipeca е широко използван медика-
мент при астматична криза при деца. За предот-
вратяване на този етап на заболяването е необхо-
дима навременна медицинска намеса.

Lobelia inflata

Lobelia inflata (индийски тютюн) произхожда
от общо известното американско растение тютюн,
което има малки сини цветчета и чийто плодове
представляват издути капсули/кутийки. „Издува-
нето/инфлацията“ на капсулите може да послужи
като символ на астмата, която този медикамент ле-
кува. Астмата е страшно преживяване, особено ко-
гато болният чувства, че не получава достатъчно
въздух в белите дробове. Както при много други
болестни състояния, това усещане води до истерия
и паника. Паниката може да доведе до още по-
трудно дишане, което предизвиква „свръх-инфла-
ция“ на белите дробове. При този вид астма не-
достигът на въздух е непропорционален на хрип-
тенето и следователно на степента на съществува-
щото стесняване на дихателните пътища. Пациен-
тите, които се нуждаят от Lobelia inflata могат да
имат чувство за стягане или буца в гърдите. Меди-
каментът  може да бъде полезен, когато астматич-
ният пристъп настъпи по време на раждане. Аст-
матичните симптоми се влошават от течение, студ
и/или влага и се подобряват от бавно дълбоко ди-
шане. Странно е, че бързото ходене също подоб-
рява състоянието на пациента.

Antimonium tartaricum
Този медикамент, подобно на Ipeca, се изпол-

зва традиционно в медицината като еметик. Из-
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ползва се и като отхрачващо средство, подпома-
гащо производството на бронхиален секрет. По-
казан е за лечение на различни заболявания,  но
тъй като страничните ефекти са чести и токсични,
това  ограничава употребата му. За щастие дозите,
които се използват в хомеопатията са безкрайно
малки и носят полза. Този медикамент може да се
използва успешно при деца и при възрастни, осо-
бено когато астмата е свързана с инфекция и
много слуз. Слузта предизвиква груб, мокър, раз-
нокалибрен звук  както при вдишване, така и при
издишване. Пациентът може  да се чувства раз-
дразнителен и да иска да бъде оставен сам. Има и
някои други симптоми като задух, който се вло-
шава от топлина и когато пациентът лежи, но те
не са много специфични.

Sambucus nigra
Изключително полезен медикамент при деца,

които страдат от астма. Бъзът е едно от най-мисте-
риозните растения в британския фолклор. Тради-
ционно чувствата към това растение са противо-
речиви – някои го смятали за приятел на вещици и
суеверието им стигало до там да не смеят да внесат
дори клонка в къщата си. Въпреки това бъзът се из-
ползва в народната медицина заради неговото за-
щитно и лечебно действие – защита срещу вещици,
предпазване от мухи и лекуване на брадавици. Ме-
дикаментът Sambucus nigra се приготвя от тин-
ктура, извлечена от листата и цвета. Съществува
легенда, че ако човек заспи под цвят от бъз, аро-
матът ще го отрови и  той никога няма да се събуди.
Може би има доза истина в това, като се има пред-
вид принципът на хомеопатията, че това, което
предизвика заболяването в същото време го и ле-
кува. Пациентът, който може да се възползва от
Sambucus, се събужда през нощта с плашещото
усещане за задушаване и дори цианоза (посиня-
ване на лицето). Може да има тежки спазми на ди-
хателните пътища, което наистина е много страш -
но като преживяване за него и за околните. Сим-
птомите на тези пациенти се влошават в полунощ
или от полунощ до 3 часа сутринта. Астматичната
атака може да бъде свързана със силно изпотя-
ване, особено при събуждане.

Natrum sulphuricum
Много полезен медикамент за лечение на

астма при деца и възрастни. Астмата може да из-
чезне в пубертета и да се появи отново след 30 го-
дишна възраст. Наблюдавани са дори случаи, ко-

гато се появява в период на скръб. Симптомите се
влошават към 4 ч. или между 4 и 5 ч. сутринта.
Влажното време – било то студено или топло –
води до влошаване. Същото се отнася за мъглата и
бурите. Влошаване може да се наблюдава и в пред-
менструалния период. 

Medorrhinum
Този медикамент може да се окаже много под-

ходящ при лечението на детска астма, особено ко-
гато астмата и екземата вървят в комбинация. За-
духът може да бъде облекчен, ако детето коленичи
на леглото, приведено, така че гръдният му кош да
докосва коленете (положение колене-гръден кош).
Влажното време влошава астмата, но престоят на
морския бряг я подобрява.

Tuberculinum
Полезен медикамент за страдащите от астма,

тъй като помага за изграждането на имунната сис-
тема и предотвратяването на повтарящи се про-
студни и инфекциозни заболявания на дихателния
тракт, които могат да предизвикат пристъпи на
астма.

И няколко специфични „индикатора“, които
могат да  насочват към конкретен медикамент:

• Хрипове, които се подобряват при оригване:
Carbo vegetabilis

• Кашлица, която се подобрява при прием на
студени напитки: Cuprum metallicum

• Симптомите на астма се подобряват през нощ -
та, когато човек лежи:  Euphrasia

• Кашлицата се влошава след нахранване: Kali
bichromium

• Подчертано кихане, което влошава или прово-
кира астматичен пристъп; кашлица, която
предизвиква сълзи:  Sabadilla.

Много известни личности от миналото и нас-
тоящето са страдали  и страдат от астма. Сред тях
са Бетовен, Чарлз Дикенс, Че Гевара, Джон Ф Ке-
неди, Елизабет Тейлър и Джуди Колинс. Въпреки
астмата всички те са водили активен, разнооб-
разен и енергичен живот – каквато е целта на всич -
ки астматично болни пациенти.

По материали от: https://www.britishhomeopathic.org/
charity/how-we-can-help/articles/children-and-teens/asthma/
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Запекът, без съмнение, е едно от най-честите
храносмилателни заболявания и всеки човек, в
даден момент от живота си, е имал или ще преми-
не през такъв епизод.

В тази статия искам да ви разкажа какво
представлява запека, какви проблеми може да
причини, какво можем да направим, за да го
предотвратим и/или да го ограничим и как хо-
меопатията може да ни помогне в това начина-
ние.

n Какво представлява запекът?

Бих определил запека като усещане за недос-
татъчно изпразване на червата. Казвам това за-
щото всяка една от изброените по-долу ситуации
може да бъде разбирана като запек:
• по-малко от три дефекации седмично,
• усещане за недостатъчна дефекация (въпреки

че е имало такава),
• трудна дефекация. 

По принцип, в тези случаи, изпражненията обик-
новено са твърди и сухи. Понякога могат да бъдат и
меки, но със същата трудност за експулсиране.

Запекът може да настъпи внезапно и да протече
в остра форма, както се случва при много хора, ко-
гато напуснат обичайната си среда (пътуване) или
когато претърпят промени в хранителните си на-
вици, или да бъде хронично и рецидивиращо със-
тояние. При бебетата често се наблюдава преходен
период на запек, когато  преминават от майчино към
краве мляко и/или при въвеждане на твърда храна.

n Симптоми и възможни усложнения при 
запек

Най-често срещаните симптоми са:

• Трудно и болезнено изхождане.
• Някои хора, особено малки деца, могат да имат

коремна болка в резултат на натрупване на
екскременти, която обикновено се подобрява,
веднага щом успеят да ги експулсират.

• Често апетитът намалява, като намаляването

зависи до каква степен червата са пълни с из -
праж нения.
Обикновено най-често срещаните усложнения

не са сериозни, но внимание – някои от тях могат да
се нуждаят от медицинска намеса и дори операция.
Такива са:
• Анална фисура, която представлява разкъс-

ване на кожата, която покрива ануса. Тя може
да стане много болезнена, като предизвика
сил но затруднена евакуация и по този начин
утежни самата констипация. Обичайно е да
кър ви и да оцветява изпражненията, нещо,
което се случва и с хемороидите.

• Задържане на eкскременти. Понякога се на-
трупва твърде голямо количество и пациентът
не може да ги изхвърли сам. Това обикновено
се наблюдава при много възрастни пациенти и
малки деца.

• Ректален пролапс. Понякога е възможно през
ануса да излезе част от червото поради напъ-
ните, които човек прави, за да изхвърли из-
пражненията.

n Причини за появата на запек

Ще опиша някои ситуации, които могат да бла-
гоприятстват появата и продължителността на за-
пека. Едновременно с това има хора, които страдат
от запек без никаква видима причина и водят здра-
вословен начин на живот. Този запек бихме могли
да го наречем конституционален. При него хо-
меопатията със своята визия за индивидуалния
терен на всеки пациент може да допринесе много.
Но затова ще говорим по-късно.
• Неподходящ хранителен режим, беден на

растителни фибри и течности.
• Заседнал начин на живот и липса на физи-

ческа активност. Внимавайте с децата, които
имат повече „виртуална активност“ (конзоли,
мобилни телефони, компютри…) отколкото ре-
ална.

• Определени медикаменти. Аз съм от тези,
които смятат, че е необходимо да се четат лис-

КАКВО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИМ И
ОГРАНИЧИМ ПРОБЛЕМА СЪС ЗАПЕКА (КОНСТИПАЦИЯТА)
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товките на медикаментите.
• Заболявания. Някои от тях са сравнително

често срещани като хипотиреоидизъм или диа-
бет, а други по-рядко като лупус или множест-
вена склероза. Само запек, без други сим-
птоми, не бива да ни кара да мислим за из-
броените болести, но ако има и други нераз-
положения, трябва задължително да се кон-
султираме с лекар, особено ако се е появил от
скоро и съвпада с други нови симптоми. 

• Значими промени в навиците, често свър-
зани с емоционални аспекти, като например
смяна на жилището или нова работа и работна
среда.

• Трудни емоционални ситуации също могат
да отключат запек и това е особено релеван-
тно при децата.

• Други ситуации, по принцип нормални в жи-
вота, като бременност, менопауза или просто
остаряване, също могат да благоприятстват
появата на запек.

n Какво можем да направим за да предот-
вратим  или да избегнем появата на запек?

Както казах по-горе, има хора, които, въпреки
че имат добри навици, страдат от запек. Това не оз-
начава, че добрите навици, в повечето случаи, не мо-
гат да подобрят чревния транзит. Така че нека ги
разгледаме:
• Диета, богата на фибри. Това означава уве ли -

чаване на консумацията на зеленчуци, бобови
и пълнозърнести храни. И забележете, не ци -
ти рам плодове. Правя го, защото, противно на
това, което се смята, плодовете не са толкова
богати на фибри. Те са много важни храни
поради много причини, наред с останалото, че
са много богати на вода, но не и заради съ дър -
жанието им на фибри.

• Избягване на преработени и рафинирани
храни. Всъщност това са храни, които никога
не е трябвало да започваме да произвеждаме
или да консумираме, защото са абсолютно не -
нужни и са източник единствено на дис фун к -
ции и заболявания в нашето тяло. Аз нас то я вам
да ги избягвате винаги, когато можете.

• Обръщайте внимание на хидратацията. То -
ва не означава, че трябва да пиете минимум
два литра вода на ден. Човек с вегетарианска
диета или диета, богата на растителни про -

дукти, може да не се налага да пие извън
храната, освен в ситуации на интензивна
топлина или физически упражнения. От друга
страна, ако Вашата диета се основава на
преработени храни и меса, тялото Ви ще се
нуждае от допълнителен прием на значително
количество вода.
Винаги имайте предвид, че най-добрата вода

е тази, която постъпва в организма с храната.
• Редовни физически упражнения. Спомняте

ли си логото на онази кампания, която беше
модерна преди години? (Да остареем колкото
се може повече! Ха, ха). Който си движи кра-
ката, си движи сърцето… и червата.

• Придобиване на добри чревни навици. Едно
от най-важните неща е да се приучим, особено
в детска възраст, да не потискаме желанието
за изпразване на червата; когато има позив
трябва веднага да се отиде в тоалетната.
За някои  хора може да е от полза да имат точ-

но определени часове за хранене и разбира се за
ходене до тоалетната.
• Внимание към медикаментите, които при-

емаме. Някои от тях могат да бъдат конкретна
причина за запек.

n Конвенционални терапии

Лаксативи, клизми, медицински процедури, а по-
някога дори и хирургична намеса, са основните оп-
ции, които имаме на разположение от конвенцио-
нална гледна точка. И, разбира се, ако запекът е по-
следица от диагностицирана болест, тя трябва да
бъде лекувана.

Няма да се спирам повече на конвенционалното
лечение. Лекарят и пациентът ще решат, кое е най-
подходящото. Това, което ще направя е да обогатя
опциите за лечение с нашите хомеопатични меди-
каменти. Както винаги, #ХомеопатиятаДопринася.

n Хомеопатия и запек

Хомеопатичните медикаменти, които можем
да използваме, за да помогнем на тези пациенти, се
делят на две категории - конституционни или те-
ренни медикаменти и симптоматични медика-
менти. И обяснявам.

Както ви казах и преди, всички знаем, че има
хора, които имат склонност към запек и това, в
някои случаи, е независимо от навиците им. Тези
хора могат да споделят подобна склонност, но от
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друга страна, са много различни в други аспекти
на своята природа и всеки от тях ще се нуждае от
специфичен хомеопатичен медикамент, адаптиран
към личния му терен.

Например eдин констипиран пациент с добър
апетит и склонност към наднормено тегло, спокоен,
разсъдлив, по-скоро трезв отколкото емоционален,
организиран и постоянен в навиците си, зиморничав
и склонен към настинки през зимата, вероятно ще
се нуждае от CALCАREA CARBОNICA, докато слаб
пациент, но с добър апетит и запек, разбира се
неспокоен, дори понякога възбуден, с неп ред -
видими промени в настроението, с тенденция към
екзема, с акне и рецидивиращ херпес, и с голямо
желание за солени храни, ще се нуждае от различен
хомеопатичен медикамент, в случая NATRUM MURI-
ATICUM.

И така, ще имаме медикаменти като споменатите
и други като: GRAPHITES, LYCOPODIUM, NUX VOMI-
CA, SULFUR, SEPIA или KALIUM CARBONICUM, които
действат при запек, но при тяхната прескрипция към
пациента ще се подхожда от глобална гледна
точка.

И обратно, други медикаменти ги избираме
като имаме предвид особените характеристи на
запека при всеки пациент.  Те могат да придружа-
ват, ако смятаме за необходимо, теренните меди-
каменти или могат да се използват самостоятелно,
ако лекуваме определена клинична картина.

Някои от тези симптоматични медикаменти
са:
• ALUMINA 

Запек с липса на желание за дефекация. Из праж -
ненията се изтласкват с голямо усилие, въпреки че
могат да бъдат с мека консистенция.

• BRYONIA
Пациентът се нуждае от големи усилия, за да

изхвърли изпражненията. Обикновено запекът се
съпровожда от липса на желание за дефекация, но
в този случай екскрементите са сухи и твърди.

• COLLINSONIA
Екскрементите са обемни и много трудни за

експулсиране. Характерно е, че са придружени от
хемороиди с тенденция към кървене.

• MAGNESIA MURIATICA
Екскрементите са сухи, твърди, подобни на тези

на овца.

• OPIUM
Подобно на Alumina, той е голям медикамент за

запек при бебета и много възрастни пациенти.
Пълна липса на желание за дефекация, а екскре-
ментите са черни, много сухи и твърди.

Голям медикамент за запек, който настъпва
след като пациентът е изпитал силна уплаха. Спом-
ням си за едно дете, при което запекът беше нас-
тъпил след ухапване от куче.

Заедно с RAPHANUS NIGER, той е голям меди-
камент за стимулиране на чревния транзит след
коремна хирургия.

• NUX VOMICA
Голям конституционен медикамент за пациен-

ти, които страдат от запек, които имат желание за
дефекация, но когато отидат в тоалетната не мо-
гат да направят нищо.

Това далеч не са всички медикаменти. С тази ста-
тия бих искал само да посоча какви възможности
предлагат нашите хомеопатични медикаменти за ле-
чение на запека.

n В заключение:

• Хомеопатичните медикаменти могат да бъдат
основен стълб при лечението на запека като
подходът бива конституционален и симпто-
матичен.

• Този стълб винаги ще бъде част от глобалното
лечение, като здравословните навици играят
първостепенна роля.

• Винаги се имат предвид и други медицински
действия, ако е наложително, още повече че
те без проблем винаги могат да бъдат комби-
нирани с нашите хомеопатични медикаменти.

• Хомеопатичните медикаменти действат като
възстановяват нормалния чревен ритъм. Тях-
ното действие не е като това на лаксативите, а
помага за възстановяване на нормалната
дейност на червата.

• Можем да ги използваме безопасно при бе-
бета, включително новородени, бременни
жени, много възрастни хора и полимедики-
рани пациенти.
И както винаги казваме:
#ХомеопатиятаДопринася

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/
prevenir-mejorar-estrenimiento-homeopatia/
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