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КОРОНАВИРУС И ХОМЕОПАТИЯ

В контекста на разразяващата се пандемия COVID-19,  СЗО и здравните
власти в различните страни -засегнати и застрашени от заразата, изля-
зоха с препоръки и мерки към населението, които задължително и не-
изменно включват:

• Избягване на места, където се събират много хора
• Често миене на ръцете, използване на хидроалкохолен гел дезин-

фектант
• Кашляне в лакътя, избягване докосването на лицето
• Ограничаване на контактите
• Грижа за уязвимите членове на обществото

В различните страни тези противоепидемични мерки са различни по
тежест и ограничения, но като цяло нашето лично и обществено пове-
дение би трябвало да бъде подчинено на девиза:

„ Да защитаваме другите, за да защитим и себе си! “

Спазването на тези насоки и добрите практики ще ограничат и заба-
вят разпространението на вируса, а това е приоритетно при пандемиите,
с оглед даване на възможност на здравните системи да се справят с екс-
тремните натоварвания.

Как хомеопатията, която е медицински метод, строго посветен на
конкретния инидивид, може да ни помогне?

Не можем да говорим за специфична профилактика и превенция с
хомеопатични медикаменти. Хомеопатията се базира на индивидуалния
подход. Хомеопатични медикаменти не се предписват на пациент,
който няма симптоми.

Всяка епидемична болест, която протича в дадено време, има един и
същ причинител (в случая вирус), който заразява и разболява голям брой
хора (епидемия), а симптомите им са сходни. Следователно е възможно,
в зависимост от клиничната картина, да се дефинират един или повече
медикамента, които съответстват не само на болния индивид, а на са-
мата епидемия. Това се нарича genus epidemicus.

През последните няколко седмици хомеопатите по света, чрез своите
медицински асоциации, набелязаха няколко хомеопатични медика-
мента, които могат да бъдат от полза при проява на тази инфекция.



Във всички случаи, обаче, на първо място
трябва да се прилагат основните хигиенно-
диетични мерки, а в допълнение към необ-
ходимата конвенционална терапия могат да
се предписват и хомеопатични медика-
менти.

ARSENICUM ALBUM
За този медикамент се заговори много след

изявленията на индийските власти.
Той е показан от две гледни точки:

• Съответства на глобалната тревожна атмос-
 фери, която засяга всички слоеве на об щест-
вото и влияе на пациентите: тревожнаст, страх
от болестта, страх от смъртта, страх от бол-
ница.... Една доза, например в 15 СН.

• Нека не забравяме, че този поликрест е ле зио-
нен медикамент за тежко протичащо заболя-
ване с трудности в дишането и склонност към
едеми.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
Познат е в контекста на сценична „треска“ и

тревожност, но също така е чудесен медикамент
за температура и грипен синдром със слабост и
склонност към обнубилации, каквато е често
срещаната клинична картина при пациенти с ко-
ронавирус.

BRYONIA ALBA
Известен и прилаган често медикамент за гри-

пен синдром с висока температура, държаща се
на плато, главоболие и суха, дразнеща, до болез-
нена кашлица. Може да бъде полезен при тази
инфекция не само в дебюта на заболяването.

PHOSPHORUS
Този  хомеопатичен медикамент може да се

използва като допълнение към конвенционал-
ните лекарства в контекста на белодробна кон-
гестия и/или пневмония. Следователно би могъл
да бъде полезен при усложнения от коронави-
русната инфекция. Логично е, че ниските и ам-

бивалентните разреждания с тяхното органо -
тропно действие ще са показани.

Посочените медикаменти са резултат на кон-
сенсус, базиращ се на практиката на клиницис-
тите хомеопати по света и доброто познаване на
Материя медика, но този списък е отворен и не
претендира за изчерпателност.

В резюме можем да посочим:

Тревожност и страх: ARSENICUM ALBUM

Температура и грипен синдром:
GELSEMIUM SEMPERVIRENS и 
BRYONIA ALBA

Белодробни усложнения: 
ARSENICUM ALBUM и PHOSPHORUS

Ето и някои обичайни, но основни, нало-
жени от практика мерки:
• сън, 
• намаляване на стреса, 
• подходяща диета и 
• физически упражнения. 

И в заключение:
Тази епидемиологична обстановка е тежко

предизвикателство в личен и обществен ас-
пект, но несъмнено е и една възможност да
преразгледаме ценностите и навиците си за пос-
тигане на нужното екологично равновесие, а
това е ключът към недопускане и справяне с епи-
демиите. 

И нека да вярваме, че ние като народ, който от
хиляди години населява тези земи на кръстопът
и е устоял на какви ли не инфекции и епидемии,
пренасяни от Далечния изток до Пирeнеите, от
Африка до Скандинавия, и този път, с повече
разум, взаимно уважение, самодисциплина,
зачитане и прилагане на медицинските дос-
тижения ще се справим успешно.

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова
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Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.
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Какво представлява болката: усещане, емоция
или идея? Дали е биологичен продукт или продукт
на културата?

Мелани Терстром

Лумбалната болка – едно голямо 
неизвестно…за лекарите
Лумбалгията (болката ниско долу в гърба) е бо-

лезнено усещане в лумбосакралния отдел, което
оказва влияние върху нормалната подвижност на
засегнатата област.

Болката ниско долу в гърба е много често сре-
щана причина за консултация в първичната меди-
цинска помощ и спешните кабинети. 80% от хората
страдат поне веднъж в живота си от болка в дол-
ната част на гърба, а 7-10% изпитват хронично по -
добна болка.

В Испания болката в гърба оглавява списъка с
най-честите хронични здравословни проблеми.
Според данни на Националната здравна система2

18.6% от испанците страдат от болки в гърба.
Лумбалната болка е значим здравен проблем

поради големите си последствия за икономиката
и обществото. Той е една от основните причини за
отсъствие на работа. При лумбалгията  възниква
връзка между мускулните и психосоциалните фак-
тори, които пораждат поведения на въздържане,
страх и мускулна атрофия. По този начин се съз-
дава порочен кръг, който благоприятства хрони-

фицирането на болката и последвалото увреж-
дане. Понастоящем болката в долната част на
гърба се счита за една от водещите причини за ин-
валидизиране в световен мащаб.

Коя е причината за лумбалната болка?
В 80% от случаите на лумбалгия не е възможно

да се установи конкретната лезия, която причи-
нява проблема.3-10. Само в 10-15% от случаите е
възможно да бъде установена неговата етиология.

Въпреки широко разпространеното мнение, че
причината са дегенеративни заболявания и трав-
матизъм, болшинството от случаи се дължат на
лоша стойка или придобити нездравословни на-
вици. 

По тази причина, въпреки честото използване
на допълнителни тестове, в 80-85% от случаите се
установява липса на корелация между получените
резултати и клиничната история, което води до
поставяне на диагнозата неспецифична лумбалгия.3

Милиони хора по света получават 
неправилно лечение при лумбална
болка.
Макар че повечето епизоди на лумбална болка

са краткотрайни, рецидивите и тяхното хронифи-
циране водят11 през последните 25 години в ин-
дустриализираните общества до значително уве-
личение на разходите и инвалидизациите. Очаква
се  разпространението на заболяването да про-
дължи да нараства поради затлъстяване и заста-
ряване на населението.

Проучванията, ръководени от Рейчъл Бухбин-
дер12, показват, че в допълнение към увеличава-
нето си, заболяването е зле разбирано и не добре
контролирано от медицинска гледна точка, което
не само обуславя високите разходи за здравео-
пазване, но в много случаи ненужното страдание
на пациентите.

Бухбиндер, отправя спешен апел за глобални

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЛУМБАЛГИЯ
Д-р Хосе Игнасио Торес, Испания
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действия в световен мащаб и предлага 5 основни
точки, по които трябва да се работи за справяне с
този вече епидемичен проблем:

1. Национална и международна координация
за насърчаване на промените в здравните и
социални услуги и работната среда.

2. Разработване на медицински отговори, ос-
новани на доказателства.

3. Избягване на вредни и безполезни лечения.
4. Популяризиране на здравни кампании за

справяне с погрешните схващания за при чи-
ните и прогнозата на лумбалната бол ка, както
и на ефективността на различните лечения.

5. Финансиране на прецизни научни изслед ва-
ния с цел превенция на лумбалната болка.

Очевидно е, че лумбалната болка трябва да се
лекува в първичната медицинска помощ като обу-
чението на пациента и консултациите, които му по-
магат да остане активен и работоспособен, пред-
ставляват първа линия на лечение.

Реалността, обаче, е много различна. Много па-
циенти получават лечение в спешните отде ления,
където ги съветват да си починат и да спрат да ра-
ботят и където често се извършват проти вопока-
зани образни тестове и се предписват анал гетици,
включително опиоиди, които не са пре поръчи-
телни за лечение на болки в долната част на гърба.
В повечето случаи пациентите реа гират на прости
физически и психологически терапии, които ги
поддържат активни и им поз воляват да останат на
работа.

Защо лумбалната болка хронифицира?
Противно на това, което може да се мисли, най-

важните прогнозни фактори за хронифициране на
лумбалната болка13 не са свързани с физически
или органични фактори, нито с дегенеративни или
травматични компоненти, а с психосоциални фак-
 тори като:  ниска социална класа, ниски очаквания
за възстановяване, пасивност, негативни убеж де-
 ния и липса на усещане за контрол върху болката.

И най-изненадващото е, че в много случаи отри-
 цателните убеждения възникват при взаимо дей-
 ствие със здравни специалисти, така че хронифи-
цирането на инвалидизиращата лумбална болка
може да бъде отчасти ятрогенно14.

За жалост това заболяване се наблюдава много
често. Почти ежедневно го лекуваме в нашите кон-
султации, но понякога липсата на време, комуни-
кационни ресурси и предварително създадени и
погрешни идеи за леченията му водят до неговото
хронифициране. Следователно, най-добрите ин-

струменти на лекаря в тези случаи са активно из-
слушване, подходяща информация и насърчаване
на пациента за справяне със заболяването, което
ще помогне за избягване на хронифицирането му.

При наличие на по-интелигентна и приятелска
здравна система към професионалисти и паци-
енти, на среда без бързане и ненужна медикация
(системно използване на лекарствени средства), на
по-малко познавателна, но по-емоционална
среща, несъмнено биха помогнали за предотвра-
тяване на хроничната лумбалгия, намаляване на
разходите, ненужните тестове, вредните лечения и
ненужните страдания.

За доказателство няколко истински примера от
ежедневната практика:

Ти, самият си медикамент.
Ранен час в кабинета преди обяд. Млада жена на

25 години идва на консултация, защото не е отишла
на работа поради продължаващи болки в долната
част на гърба.

Питам я как се чувства и защо е необходимо да
ходи при друг лекар за продължаване на болнич-
ните. Отговаря ми, че още я боли и трябва да бъде
освободена, защото отскоро работи в хотел и не
може да разочарова шефката си.  

Изслушвам я. От скоро е в Мадрид, много ясно
разбира своите възможни и има ясна визия каква
работа желае. Не, настоящата работа съвсем не ù
харесва.

След нормален физически преглед и предвид
неефективността на аналгетиците, казвам: Главата
Ви казва на тялото Ви, че се нуждаете от болки в
гърба, за да напуснете тази работа.

След кратка тишина тя отговаря: Интересно,
Докторе! Моята приятелка Кармен преди малко
ми каза абсолютно същото.

Давам ù болнични и се сбогуваме топло с 
взаим но пожелание за хубав ден.

Както почти винаги, решението на проблемите е
в самия пациент. Просто трябва да слушате ак-
тивно, за да го намерите.

Една дискова херния може да бъде
случайна находка.
Спомням си за един изумителен ден от моята

практика. 28 годишен младеж с диагноза лумбал-
гия приемаше опиоиди във високи дози, анксио-
литици, също във високи дози, и НСПВС, но въ-
преки това страдаше от силна болка.

Познавах го добре. Бяхме работили заедно пре -
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ди месеци за преодоляване на проблема му с тре-
вожността, когато боледуваше баща му.

Сега, обаче, лечението, медицинските тестове и
страхът го бяха приковали в капана си, докато меж-
дувременно губеше отлични възможности в рабо-
тата си.

Беше много трудно да намаля приема на лекар-
ства, които бяха ненужни и предписани без необ-
ходимата научна аргументация и да го накарам да
проумее, че наличието на дискова херния не е
свързано с болката.

И двамата разбирахме, че мозъкът е много
могъщ. В този случай тревожността беше останала
в гърба му. Първият симптом на рака, който го
беше оставил без баща, беше метастаза  в лумбал-
ния дял на гръбначния стълб. 

Вероятно загубено време. Или може би спече-
лено. Защото му послужи да проумее, че причината
за неговото страдание не беше дисковата херния
и че най-доброто лечение беше да разбере сам
себе си.

Най-резултатни в случая бяха физическата актив-
ност, физиотерапията и изслушването от лекар,
който се интересува от него като Човек. Знаех, че е
много повече от болка. Беше един страдащ гръб.
Знаех откъде идва болката му: беше изгубил баща си.

Здравните специалисти трябва да са наясно за
връзката между своите нагласи и убеждения и на-
гласите, убежденията и клиничното лечение на
своите пациенти с лумбална болка15. За мен беше
очевидно, че лекарите му бяха предали своите
страхове за настоящата болка и бъдещата ù про-
гноза. Знаем обаче, че резултатите от магнитния
резонанс (ЯМР) имат по-малко значение16 за про-
гнозиране на болката в гърба в бъдеще, отколкото
психологическите фактори.

Затова е необходимо на пациента да се тран-
смитират сигурност, доверие, оптимизъм, бази-
рани на научни доказателства. Това ще претоврати
поредния хронично болен пациент.

Непоносима болка
На своите 87 години беше преживяла всякакви

трудни моменти, но тази болка беше нещо ново.
Болка в долната част на гърба, която не премина-
ваше нито денем, нито нощем.

След като я изслушах внимателно и локализи-
рах точното местоположение на болката във вто-
рия лумбален прешлен, я попитах за интензив-
ността ù, като използвах аналогова визуална скала.
Отговорът бе обичайният – че много я боли.

Рентгенографията на гръбначния стълб в лум-
балната област потвърди подозрението ми за
сплескване на прешлените.

Макар и рядко, наличието на болка в долната
част на гърба понякога означава, че присъства по-
вече или по-малко сериозен органичен проблем
като вторична фрактура, травма или остеопороза,
(както в случая с тази пациентка), тумор, инфек ци-
озно заболяване или неврологичен процес. След
изслушване на историята на пациента и фи зически
преглед, лекарят може да довърши диаг ностичния
процес и да оцени необходимостта от допълни-
телни изследвания.

Затова при тази пациентка назначих рентгеног-
рафия на лумбалния дял на гръбначния стълб,
която показа сплескване на прешлените, както на-
сочваха симптомите и физичесикя преглед.

Знаех, че ни очаква дълъг път на болка и пре  -
дотвратяване на нови фрактури и бях готов да я съ-
пътствам и да облекча болката ù с подходяща за
нуждите ù аналгезия. Защото тази болка в долната
част на гърба има органичен компонент.  В такива
случаи са необходими тестове и мощни обезболя-
ващи.

Лечение на остра и хронична 
лумбална болка
Някои общи препоръки, въз основа на съвре-

менните проучвания, които лекарите трябва да от-
правят към своите пациенти с остра и хронична
болка в долната част на гърба са:
• Локално затопляне и физически упражне-

ния.  Необходима е адекватна информация.
Противно на старите схващания, почивката е
противопоказана, тъй като тя отслабва и атро-
фира мускулите на гърба. В случай че пациентът
е в състояние да се справи с нивото на болката,
най-добре е да продължи с обичайните си зани-
мания. Когато болката е над приемливото ниво
или се засилва 24 часа след извършване на фи-
зическата дейност, е препоръчително да се на-
мали количеството на упражненията, докато
болният не усети, че е в състояние да се справя
с нея17. Много пациенти с неспецифична болка в
долната част на гърба не се нуждаят от лекар-
ства или друга терапия освен информация, съ-
вети как да се грижат за себе си и своевременни
прегледи. Най-подходящата информация и съ-
вети са:
– Острата лумбална болка обикновено бързо

бива преодолявана, независимо от терапията.
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– Повечето от медикаментите, които могат да
бъдат предписани, имат слабо въздействие
върху болката, но притежават нежелани ле-
карствени реакции.

– Две неща, които можете да направите за себе
си: да продължите да се движите и да при-
лагате локално затопляне в началния пе-
риод на остра болка. Вие ще се възстановите
много бързо, ако правите тези две неща.
Мисля, че трябва да изчакаме с останалите
лечения и да видим как ще се чувствате след-
ващата седмица, когато отново дойдете на
преглед.

• Да не се предписват радиологични изслед-
вания при неспецифична лумбалгия без алар-
миращи симптоми преди да минат 6 сед-
мици18,19, защото:
– Няма връзка между радиологичните находки

и болката.
– Предизвиква пряка и косвена ятрогенеза.

При едно проучване е наблюдавано, че в
рамките на три месеца пациентите, на които
е направена рентгенография, са имали по-
вече болки и функционални ограничения20.

– Образната диагностика при болки в гърба
без индикации за сериозни съпътстващи със-
тояния не подобрява клиничните резултати21.

– Много рядко резултатите от ЯМР се препок-
риват в значителна степен22 със симптомите
на пациента. Практиката показва, че  прила-
гането на това изследване по-скоро генерира
ятрогенеза.

• Необходимо е да се има предвид слабата ефек-
тивност на аналгетиците при остра болка в
долната част на гърба. Тези медикаменти трябва
да се предписват само на пациенти с остра
и/или инвалидизираща болка или на такива,
които не са дали отговор на нефармакологични
лечения.

• Парацетамолът не е ефективен при лече-
нието на болки в долната част на гърба, сле -
дователно не трябва да се използва като лече-
ние при остра лумбална болка23. НСПВС имат
недостатъчна ефикасност и само един от 6 па-
циенти се повлиява положително.24 Те обаче
трябва да се разглеждат като първа линия на
фармакологично лечение като се предписват
във възможните най-ниска доза и най-кратък
период от време. Предписването на слаби опи-
оиди с или без парацетамол, при липса на
ефект от НСПВС, е противопоказно или се по-
нася зле от пациентите с остра болка в долната

част на гърба25. Не трябва да се предписват
опиоиди при хронична болка в долната част
на гърба, тъй като в практиката те не показват
превъзходство спрямо неопиоидните аналге-
тици25 и освен това имат сериозни странични
ефекти. Трябва да се избягва и рутинната пре-
скрипция на опиоиди при остра лумбална бол -
ка. При хронична лумбална болка  не трябва да
се предписват също антидепресанти или ан-
тиконвулсанти. Габапентиноидите имат същата
ефективност като плацебо26 и не трябва да се из-
ползват за хронична болка27 поради сериозните
им неблагоприятни ефекти.

Роля на хомеопатичните медикаменти
при лечение на лумбалгия

След като е известна ниската ефективност на
фармакологичните лечения, но като се има пред-
вид, че в някои случаи както при острата, така и
при хроничната  лумбалгия може да се налага из-
ползването на лекарства,  хомеопатичните меди-
каменти могат да се окажат добър избор.

Моят опит сочи, че може да се използва широк
кръг от медикаменти, в зависимост от причината,
обстоятелствата и характеристиките на болката.28

Етиологични медикаменти. Arnica monta -
na, Ledum palustre, Hypericum perforatum биха били
подходящи медикаменти при травматизъм.

При случаи на продължителен или силен стрес
може да помогне Nux vоmica. При ситуации на емо-
ционален травматизъм с фрустрация и сдържан
гняв – Staphysagria и Colocynthis.

Обстоятелствата на подобрение или влоша-
ване (т.н.модалности) и вида на болката ще ни по-
могнат да изберем медикаменти като: Rhus toxico-
dendron, Ruta graveolens, Causticum, Bryonia или Ka-
lium bichromium.

При болки в долната част на гърба при бре-
менни жени често е полезно използването на Ka-
lium carbonicum поради характерното за него по -
добрение при болка в седнало положение. Ед-
новременно с това  е препоръчително нещо, което
да притиска гърба като например възглавница.
Това е понятно при този тип болка, защото тя е от-
ражение на типичната лумбална хиперлордоза на
жената по време на бременност.

При спазматична болка, особено при лумбоци-
алгии, ефективни могат да бъдат медикаменти като
Magnesia phosphorica, Dioscorea villosa или Colocyn-
this. Същото се отнася за Chamomilla в случай, че
болката е много интензивна и пациентът се движи



непрекъснато поради нервността, която тя му при-
чинява.

Медикаменти като Ammonium muriaticum и
Gnaphallium могат да се имат предвид, когато бол-
ката се подобрява съответно в седнало и изпра-
вено положение.

Лечението на пациенти с остра болка в долната
част на гърба изисква изслушване и диалог, както и
адекватна информация, която да им помогне да раз-
берат, че в повечето случаи проблемът ще отшуми
само след няколко дни при физическа активност и
затопляне на мястото. При хронична неспецифична
лумбалгия, най-важното е  пациентът да бъде на-
сърчаван към самостоятелна физическа дейност,
което ще помогне за избягване на ятрогенезата. 

Комплементарното приложение на хомеопа-
тични медикаменти както при остра, така и при
хронична лумбалгия може да бъде интересен ва-
риант, защото спомага за индивидуализиране на
проблема и неговото лечение.
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АРНИКА В СЛЕДОПЕРАТИВНИЯ ПЕРИОД. 
КАКВО ПОКАЗВАТ НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Д-р Хосе Енрике Ейсаяга, Аржентина

Arnica montana e много често срещано по ал-
пийските ливади диво растение с характерен цвят.
Използва се от векове като локално противовъз-
палително средство. При поглъщане има известна
токсичност и е в състояние да предизвика хемора-
гичен гастроентерит.

Ханеман го въвежда в хомеопатията през 1796 г.
именно за лечение на гастроентерит със сим-
птоми, подобни на тези при отравяне с растения.
[1] Много скоро обаче употребата му в хомеопа-
тията се насочва към лечение на травми с обра -
зуване на хематоми и, като цяло, за ускоряване на
възстановяването след операция и след раждане.
Днес може да се каже, че Arnica е може би най-по-
пулярният хомеопатичен медикамент сред паци-
ентите. Оше повече, че сравнително често хирур-
зите и акушер-гинеколозите го препоръчват, въ-
преки че това е единственото, което знаят за хо-
меопатията.

Наскоро бе публикуван в журнал по хирургия
[2] систематичен преглед на всички научни публи-
кации, които оценяват експериментално дей-
ствието на хомеопатичния медикамент Arnica и на
Bromelina, ензим, извлечен от ананас. Автори са

двама американски хирурзи. 
Авторите твърдят, че са анализирали 20 експе-

риментални научни труда върху медикамента Ar-
nica, прилаган в постхирургичния период. Опера-
циите са разнообразни: пластика на лице, клепач
или нос, отстраняване на сливици и трети кътник,
хистеректомия, карпален тунел, смяна на аортна
клапа,  стрипинг на вена сафена, операция на ко-
ляно и халукс валгус. Авторите стигат до заключе-
нието, че Arnica, приет орално, е ефективен за ус-
коряване на възстановяването след хирургично
лечение, особено при екхимози.

В това изследване има няколко неща, които
трябва да подчертаем. Първото, както беше посо-
чено е, че е направено от хирурзи и е публикувано
в списание по хирургия, което намалява възмож-
ността за субективни пристрастия при анализа.
Второто е, че за пореден път, аргументът „няма на-
учни изследвания в хомеопатията“ се оказва фал-
шив и показва липса на информираност. И накрая,
поразително е, че авторите смятат, че Bromelina,
който между другото също e ефективен при съ-
щите показания като Arnica, е хомеопатичeн ме-
дикамент, а това не е така. Ето го и поредното до-
казателство за дълбокото непознаване на хомео-
патията – дори и сред медицинската общност.
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