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От опит знам, че нару -
шенията на съня и при де-
цата, и при възрастните са
честа причина за меди цин -
ска кон сул тация. Едно от
тях, по-спе циал но детските
кошмари, притеснява роди -
те лите, но намира не осо-
бено практични и бързи
решения в конвенционална -
та медицинска практика.
Като  педиатър и хомеопат
с дългогодишен опит бих

искал да изтъкна ефективната, безопасна и най-вече персонализирана
възмож ност, която дават хомеопатичните медикаменти.

Нека се поставим на мястото на родителите, които ще решат да проче-
тат тази публикация и съм категоричен, че това, което търсят, са отговори
на проблем, който възниква често вкъщи и за който не са намерили по-
добро решение, освен  това просто да изчакат да мине време.

Би било полезно да отговорим на следните два въпроса, които роди-
телите често си задават:

Защо се случва това на моето дете? Баща му страдаше от същото.
Дали не е наследствено?

Защо хомеопатичните медикаменти биха помогнали при този
проблем?

Да започнем с първия:
Защо това се случва на моето дете?
Най-просто можем да разделим съня на две основни фази: не-REM сън

и REM сън.
Наименованието REM- сън идва от движенията, които извършват очите

в тази фаза („Rapid Eye Movements” т.е. „Бързи движения на очите“). Тя слу -
жи преди всичко за консолидиране на паметта, запазване или забравяне
на информация. Това е фазата, в която се появяват сънищата, както и кош-
марите.
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Не-REM сънят е моментът на съня, който тя-
лото използва физически за почивка.

Тези REM и не-REM фази се редуват през
нощта, така че възрастен, който спи 8 часа, има 5-6
цикъла на редуване.

Кошмарите, както и нощните ужаси, в медици-
ната се наричат парасомнии и са онези наруше-
ния на съня, които се характеризират с необи-
чайни събития или поведение, свързано със съня,
с различните му фази или с моментите на преход
сън-бодърстване.

КОШМАРИТЕ, са неосъзнато проявление по
време на сън на чувства на несигурност, тревож-
ност, страхове или притеснения. Те са ярки сънища,
които предизвикват чувство на страх и карат де-
тето да се събуди уплашено през нощта. То си
спомня какво се е случило. По принцип го събуж-
дат от REM сън, така че са по-чести във втората по-
ловина на нощния сън.

При децата  кошмарите обикновено започват
между 3 и 6 годишна възраст и намаляват след 10
годишна възраст. Смята се, че момичетата в юно-
шеска възраст и девойките имат по-често кош-
мари отколкото юношите и младежите. Някои
хора имат кошмари в зряла възраст или през
целия си живот.

Според проучване с 390 двойки двуяйчни и  ед-
нояйчни близнаци, екипът на д-р Бих Хонг Нгуен от
Центъра за нарушения на съня в болницата Сакре-
Кьор в Монреал, Канада посочва, че генетичните
фактори влияят значително върху кошмарите, без
да се подценяват и факторите на околната среда.
Еднояйчните близнаци имат почти идентични ге-
нетични конформации (съответствия), докато дву-
яйчните близнаците не. Точната причина за кош-

марите не е известна, въпреки че се знае, че са по-
чести когато има фамилна анамнеза.

При повторяемост, те могат да бъдат признак
на сънна апнея или проява на пост-травматично
стресово разстройство. То може да възникне след
виждане или преживяване на травматично съби-
тие, което включва заплаха от смърт или нараня-
ване.

Няма причини родителите да се притесняват от
случайни кошмари, но да – те могат да бъдат при-
чина за консултации или психологическа намеса
поради страничните ефекти, до които могат да до-
ведат при някои деца, като: страх от лягане, заспи-
ване сам, раздразнителност, безпокойство, дневна
сънливост или физическа умора и т.н.

Бих искал да коментирам друга ситуация, която
може да възникне при някои деца (по-често – при
момченца) по време на сън и която също тревожи
родителите. Това са  НОЩНИТЕ УЖАСИ. Те са по-
редки от кошмарите и настъпват при внезапно съ-
буждане, което обикновено се случва в първата
трета от съня. Придружени са от викове и симп то -
ми като:
• Изпотяване, ускорен пулс, зачервено лице,

разширени зеници.
• Промени в поведението като: впечатление за

силен страх, втренчен поглед, широко отво -
рени очи, ритане и удари. Детето трудно се уте-
шава, става от леглото, има агресивно поведе-
ние….
Някои автори защитават тезата, че съществува

наследствен компонент в нощните ужаси.
Нека да разгледаме разликите между кошмари

и нощни ужаси:
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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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НАСОКИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КОШМАРИТЕ
Създавайте винаги релаксираща обста-

новка преди лягане.
Предложете  спокойствие. Родителите трябва

да знаят как да успокоят децата след епизода. Не го
затрупвайте с твърде много встъпителни обясне-
ния (например, опитайте се да му покажете, че чу-
довища съществуват само във въображението му).

Важно е да отидете при детето, да го изслушате,
но без да влизате в подробности относно съдър-
жанието на съня, без да показвате излишна загри-
женост или тревога за случилото се.

Поговорете за съня. От полза е да помолите
детето на следващата сутрин да опише съня си.
Какво се случи? Какво сънува? Какво те уплаши?
След това трябва да му напомните, че кошмарите
не са истински и да го окуражите да измисли щаст-
лив край на кошмара, да му направи рисунка, да
„поговори“ с лицата от кошмара или да го опише в
дневника си. Понякога креативността може да
бъде от голяма полза.

Контролирайте стреса. Когато налице са
стрес и тревожност, говорете за това. Специалист
психолог, ако се налага, би могъл да помогне.

Предложете мерки, които да гарантират си-
гурност на детето: да спи с домашния любимец, с
любима играчка или завивка, със запалена лампа,
с отворени врати на детската и вашата спални.

Новите технологии изобщо не създават спо-
койни условия за сън, а благоприятстват събуж-
данията с или без кошмари. Телевизия в стаята на
детето е грешка. Когато детето играе или „чати“ в

леглото си с мобилния телефон или конзолата в 11-
12 през нощта също е грешка. Нека контролираме
тези фактори, защото водят до възбуда. 

Необходим сън в часове на различни въз-
растови групи

Възраст Сън
Новородено 16 часа

3 месеца 15 часа
12 месеца 14 часа

2 години 13 часа
5 години 11 часа
9 години 10 часа

14 години 9 часа
18 години 8 часа

Нека не приемаме тези цифри буквално, а като
препоръка и да ги съпоставим с часовете, в които
децата ни спят. Нека опитаме почивката да започва
с разумен график, включващ достатъчен сън и без
неблагоприятни фактори, които могат да го про-
менят.

Защо хомеопатичните медикаменти ще ви
помогнат при този проблем?

Терапевтичното показание за даден хомеопа-
тичен медикамент се основава на връзката (в
някои вещества) между неговата токсичност и те-
рапевтичен капацитет.

Така например, съществуват вещества, чиято
токсикология включва симптоми, подобни на кош-
мари, нощни ужаси, делириуми, халюцинации и др.
Тези вещества, разредени до степен на изключване
на странични ефекти при приложението им, могат
да бъдат използвани с терапевтична цел.
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КОШМАРИ НОЩНИ УЖАСИ
Обикновено детето се събужда по време на Въпреки че е възможно детето да се надигне
епизода и помни съдържанието на съня си. в леглото, да плаче и крещи на сън, е много

трудно да бъде събудено. Не си спомня нищо.
Съдържанието на съня се помни много Не си спомня нищо или споменът
прецизно. е изключително смътен.
По време на сън няма движения, нито биват Възможна е появата на звуци или
издавани звуци, тъй като липсва мускулен тонус. думи, тъй като има мускулен тонус.
В случай че се чуе някакъв звук или дума това 
означава край на кошмара.
При събуждане детето изпитва тревожност, Усещане за силна тревожност.
асоциирана със спомена за сюрреални образи.
Появяват се в REM фазата на съня. Появяват се в не-REM фазата на съня.
Обикновено се наблюдават през втората Наблюдават се през първата половина
половина на нощта. на нощта.
Започват между 3-та и 6-та година на детето. Започват между 4-та и 12-та година.
Интензивността им намалява с увеличаване Обикновено изчезват с времето и 
на възрастта. не се нуждаят от фармакологично лечение.
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Тe са сигурни, ефективни, съвместими при
нужда и с конвенционалните медикаменти. Те мо -
гат да бъдат прилагани вечер, а при необходимост
и сутрин. 

Да разгледаме няколко примера:
• Kalium bromatum. Това е добро средство за ле-

чение на нощни ужаси. Детето  може да скърца
със зъби, да вика и да се движи по време на сън.
То се събужда трудно и много често, на следва-
щата сутрин почти нищо не си спомня. Движение
на ръцете и пръстите, сякаш свири на пиано, е
много характерен симптом.

• Hyosciamus niger. Детето е нервно и раздразни-
телно, има кошмари, непрекъснато мърда, говори,
смее се, мърмори на сън. Възможно е и да скърца
със зъби. Това може понякога да съвпада с етап,
когато детето е неспокойно, прави всичко въз-
можно да привлича внимание и показва ревност.

• Stramonium. Детето се страхува изключително
много от вода, кучета, нараняване,  тъмнина, ос-
таване само през нощта и се плаши много лесно.
Децата имат и нощни ужаси. Този е един от ос-
новните медикамент при пациенти с неспокоен
сън, сънливост или кошмари, които, при събуж-
дане, изпитват ужас, крещят, не разпознават ни-
кого и се вкопчват в най-близко стоящия до тях.

• Phosphorus. Картините на кошмари или сом-
намбулизъм обикновено са резултат от уплаха
при свръхчувствително и изключително страх-
ливо дете (страх от болести, смърт, буря, оста-
ване само и т.н.), което се събужда стреснато и
търси компания и комфорт.

• Aconitum. Картината се отключва основно от
два  фактора. Единият е уплаха, като детето става
много тревожно, силно неспокойно, страхува се
от смъртта, от тъмнината и е възможно да стане
раздразнително и агресивно.

• Coffea cruda. Детето проявява психическа свръх-
възбудимост. Появяват се много идеи, има го-
ляма физическа и психическа активност както
преди лягане, така и сутрин. Много е интересно,
че  тези деца, които се събуждат твърде рано,
имат желание да играят.

• Chamomilla. Това е раздразнително дете, ядо-
сано, капризно, не иска да му се говори или да
бъде докосвано, иска даден предмет и когато му
го дадат, го хвърля и иска друг. Когато е ядосано,
не приема никакви  аргументи и единственото
нещо, което го успокоява е, да бъде прегърнато
и разхождано. Може дори да си удря главата в
стената, ако не стане неговото.

• Gelsemium.  Много полезен медикамент, когато
детето има проблеми със съня или има кошмари,
тъй като изпитва известно безпокойство от очак-

вано събитие (Нощта на Влъхвите, навечерието
на парти или екскурзия, изпит, публично пред-
ставяне и т.н.). Страхува се, че няма да знае как
да отговори, ще „блокира“. Ръцете му треперят.
Понякога детето изпитва потребност да уринира
или дефекира често поради нервното си състоя-
ние.

• Belladonna. Има неспокойни сънища, които му
причиняват много страх:  ужаси, кошмари, пада-
ния, крадци и убийци. Говори, вика, оплаква се и
пее на  сън. Когато има делириум изпъква наси-
лието.

• Silicea. Като цяло тези деца са срамежливи, не-
сигурни, изключително страхливи и се плашат
много лесно. Те имат много ниска самооценка и
са много педантични. По време на сън говорят,
плачат, смеят се и проблемите се появяват глав -
но при пълнолуние и новолуние.

Това е пример за множеството възможности,
които хомеопатичните медикаменти имат при ле-
чението на парасомниите. Личността и поведението
на детето, наличието на стрес или тревожност, не-
говите текущи и минали състояния и особено начи-
нът, по който протичат епизодите на тези разстрой-
ства, представляват много полезна информация за
лекаря хомеопат, която ще му  позволи да предложи
подходящото индивидуално лечение, целящо раз-
реждане и изчезване на епизодите.

Понякога лечението трябва да бъде придру-
жено от консултации с психолог или терапия от
специалист по психично здраве, особено в случай
на пост-травматичен стрес, при който (и почти из-
ключително само в този случай) е показана упот-
ребата на конвенционални медикаменти.

Консултация с лекар хомеопат
Клиничният подход към смущенията в съня,

както при детето, така и при възрастния, както и
към емоциите, изисква много пълна информация,
която надхвърля съдържанието на настоящата ста-
тия. Необходима е консултация, която трябва да се
проведе в лекарския кабинет. Тя предполага нали-
чие на достатъчно време, за да се разбере какви са
нарушенията, на какво се подчиняват и какви са
особеностите на детето. Следователно става въ-
прос за персонализирано лечение, съобразено с
индивидуалността на нашето дете.

Желая сладки сънища на вас и вашите деца!

Литература
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/34-
sueno.pdf
https://enfamilia.aeped.es/vida-sana/fases-sueno
https://enfamilia.aeped.es/noticias/sueno-en-ninos-dispositivo-
s-electronicos

Източник:
https://www.hablandodehomeopatia.com/?s=trastornos+de+sueno
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Хомеопатията се използва във ветеринарната
практика още от създаването ù през 19-ти век, при
това без ветеринарните лекари да участват истин-
ски в зловредния дебат, на който сме свидетели по-
настоящем в хуманната медицина във Франция.
Дебатът в хуманната медицина е на двеста години,
но засяга изключително малко ветеринарните ле-
кари и собствениците на животни, които търсят
преди всичко ефективни и удачни медицински ре-
шения. Ветеринарите отдавна си научиха уроците
от практиката и запазиха от тази терапия само
онова, което е доказало своята ефективност при
животните като в това отношение бяха подпомог-
нати икономически от животновъдите.

Особености на хомеопатията в 
опазване на здравето на животните
Хомеопатията се цени особено много в живот -

новъдната практика (говедовъдство, коне въдство)
и интензивното животновъдство (птицевъдство,
свиневъдство, говедовъдство) защото е ефективна
и без странични ефекти; без отпадни продукти в
организма (месо), в продукцията (мляко) и в окол -
ната среда (1). Хомеопатичните медикаменти са
евтини и съвместими с животновъдството. Това са
очевидни предимства, които силно интересуват
стопаните на 21 век, които се занимават с тра ди -
ционно или промишлено животновъдство.

Нетоксичността на хомеопатичните меди -
каменти е обусловена от техния производствен
процес,  законово регламентиран от Европейската
фармакопея (също и от Американската агенция по
храните и лекарствата). Този процес се състои от
два етапа, които включват една изходна активна
субстанция:

• 1-ви етап: последователни разреждания към
100 (центизимални разреждания), последвани
от 2-ри етап,

• а именно етапа на серийните разклащания „су-
кусии“ или т.н. динамизация.

Изходните фармакологично активни субстан-
ции принадлежат на животинското, растителното,
химическото или минералното царство. Можем да
кажем, че първоначално това са отрови, но в про-
цеса на производството ще бъдат силно разредени
и динамизирани. И така хомеопатичните медика-
менти се приготвят като се започне от разреждане
10-4, посочено в приложение II на Европейския рег-
ламент за „Максимално допустими граници на ос-
татъчните вещества“ (МДГОВ). Те попадат в ка-
тегорията на лекарствата, признати от европей-
ския законодател като лекарства с нулеви оста-
тъци (1).

Практикуването на хомеопатия представлява
лекуване на заболял пациент или предотвратяване
на заболяване с хомеопатични медикаменти.

Прескрипцията на хомеопатични медикаменти
става след прецизно семиологично изследване на
пациента: идентифициране на симптомите на
пациента (ите), неговата (тяхната)  история на за-
боляване и неговия (или техния) производствен
профил. Тази клинична картина, събрана от
пациента (пациентите), се сравнява с картината,
отключена от фармакологично активните ве щес -
тва при здрав индивид. Картините на заболяване
са описани в книгите, известни като „Материи
медики“.

* Marie Noëlle I., Ветеринарен лекар и хомеопат, преподавател и бивш професор във Ветеринарния факултет в Лион 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА 
ВЪВ ВЕТЕРИНАРНОТО ИЗКУСТВО

Мари Ноел Исаутер*, Франция



При животните намирането на симптоми  и
техните специфични модалности е процес, който
ветеринарните лекари познават добре: конят няма
същия метаболизъм, същите патологични пред -
раз положения като кравата; когато е болен, той
няма същите симптоматични модалности. По
същия начин, свръхчувствителен йоркшир не се
обгрижва като лабрадор или хрътка.

В допълнение хомеопатите ще търсят при все -
ки пациент или  група от пациенти конкретните
модалности в тяхната симптоматична експресия
(например подобряване или влошаване на симп -
томите при едно или друго положение, мани пу -
лация, храна, топлина и др.).

След това болното животно или група животни
ще получат хомеопатично лечение, адаптирано
към специфичната му/им симптоматика и специ -
фич ните му/им модалности.

Хомеопатия за лечение на дребни и 
едри животни
Хомеопатията действа, когато се използва с ин-

телигентност. Колкото по-рано се намесим, още с
появата на първите симптоми, толкова по-добри
ще бъдат резултатите, независимо дали става дума
за метаболитна дисфункция, травматизъм, дегене-
ративни или възпалителни процеси.

Не бива да сравняваме тази практика с алопа-
тията. Това са два различни инструмента, които
обаче се допълват често и ефективно. Можем да
използваме и двата метода едновременно. Напри-
мер за лечение на мастит при млечна крава, ще из-
ползваме подходящите антибиотици, които ще
имат избирателно действие върху бактериите. Хо-
меопатията ще предотврати спад в продуктив-
ността на животното и намаляване на млякото,
както и рецидиви на заболяването като повиши
имунитета, и най-вече ще стимулира процеса на
бързо оздравяване.

При възрастни домашни любимци, които често
са полимедикирани, хомеопатията ще помогне за
ограничаване на излишните медикаменти и ще
осигури необходимата ежедневна грижа за тези
„старейшини“.

Ветеринарната хомеопатия е създадена чрез
наблюдение, опит и практика. По този начин са
създадени определени медикаменти, вече с дока-
зана ефективност, които широко се използват в
грижата за здравето на животните. Пример за
такъв медикамент е Traumadesyl, хомеопатичен
препарат, показан за намаляване на болката. И ако

ветеринарите по принцип даваха Arnica montana
на говеда, от практиката разбраха, че тя не е
напълно достатъчна за коне. Тогава, за да въздей-
стват върху болката, която тези свръх чувстви -
телни животни – конете чувстват особено силно,
комби нираха този медикамент с други хомеопа -
тични субстанции, включително с Hypericum per-
foratum.

При конете най-често лекуваните с хомеопатия
патологии, било самостоятелно или в допълнение
с диететика, алопатия, остеопатия и др., са с раз -
лична етиология: те могат да бъдат куцане, хро -
нична кашлица, летен дерматит, ламинит, непро -
дуктивност, страх и поведенчески разстройс тва.
При преживните животни по-често срещани са
мастит, метаболитни нарушения и респираторни
проблеми. При кучета и котки става дума предим -
но за дерматологични проблеми, поведенчески
разстройства, идиопатични заболявания като ко -
тешки цистит или  разстройства, свързани със ста-
реенето.

Хомеопатия и научни наблюдения 
при животни
И ако за метаанализа от 2015 г.се твърди, че  не

е достатъчно убедителен в окончателната си пре-
ценка поради ограничения брой изследвания,
„представляващи надеждни доказателства“ (3),
то по-новите анализи са обещаващи, понякога
дори приветствани във ветеринарната преса (4-5).
Такива изследвания, цитирани в професионални
списания,  има от 2016 г. и те  са свързани с мастита
при кравите. Те дават доказателства, че антибио-
тиците при остър мастит са ефективни в 74% от
случаите, а хомеопатията в 56% от случаите. Про-
центът на излекуваните животни от субклиничен
(или „хроничен“) мастит обаче е еднакъв и при
двете терапии.

През 2012 г. едно проучване върху домашни
птици показа, че използването на хомеопатичния
продукт Thymuline 5 CH повишава имунната за-
щита на домашните птици, като подобрява про-
цента им на преживяемост и тяхната продуктив-
ност (6).

И накрая, проучване, публикувано през 2018 г.,
подчертава ефективността в около 50%  от слу-
чаите на Dia 100, хомеопатичен препарат, изпол-
зван при диария при телетата. В допълнение към
тези резултати се наблюдава значително намаля-
ване на броя на патогенните бактерии в изпраж-
ненията и подобряване на усвояването на храни-
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телните вещества. Този хомеопатичен медикамент
допринася за справяне с тази честа и потенциално
фатална болест при телетата (7).

Извършени са и анализи въз основа на данни,
събрани от ветеринарни лекари, които от белязват
как техните  пациенти (главно домашни любимци,
кучета, котки и други животни, а така също и коне)
еволюират в зависимост от лечението. Наблюда-
вани са  747  животни, които са лекувани с хомео-
патични препарати. 79,8 % от подлежащите на ана-
лиз случаи  показват подобрение на състоянието
на животните. Особено убедителни са резултатите
при случаи на остеоартрит и епилепсия при кучета
или дори атопичен дерматит, гингивит или хипер-
тиреоидизъм при котки (8).

Какво е бъдещето пред 
ветеринарната хомеопатия
Изправена пред антимикробната резистен-

тност, ANSES (Френската национална агенция по
безопасност на храните, околна среда и здраве на
работното място) изрази желание да проучи ефек-
тивността на алтернативните методи за лечение и
да им придаде законова рамка. И макар че хомео-
патията не е изрично спомената, това е добра но-
вина за бъдещето на така наречените алтерна-
тивни терапии, от които тя е основна част.

На практика това налага преразглеждане на
протоколите за научни изследвания, които често
са неподходящи за нетрадиционните практики.
Ефективността на последните, сравнително по-
малка от тази на антибиотиците, предполага, че
„тази ситуация представлява голямо предизви-
кателство за експерименталните изследвания,
които трябва да адаптират своите протоколи
към откриването на ефекти, които може би не са
толкова силни, но са реални и потенциално инте-
ресни за здравето на всички ни.“(9).

След като веднъж бъдат създадени под хо -
дящите протоколи, ще може да се проучи същ-
ността на хомеопатията и да се сложи край на
столетния дебат за нейната ефективност. Мнозина
казват, че не вярват в ефективността на хомеопа-
тията, но това не е проблем на вяра, а липса на зна-
ния. […] В науката няма място за вярвания, има
място за хипотези, които трябва да бъдат потвър-
дени от подходящи и обективни изследвания. По
отношение на хомеопатията, хипотезата винаги е
налице. Необходими са проучвания с протоколи,
пригодени  да я отхвърлят или да я потвърдят.

Междувременно ветеринарната хомеопатия,

практикувана интелигентно от опитни клиницисти,
ще продължи да подкрепя конвенционалната
медицина със забелижително успешни елементи,
без наличие на вредни за човешкото здраве оста-
тъчни вещества или нежелани странични ефекти
за нашите животни.
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Резюме

Увод. Серомата е често срещано хирургично
усложнение, вследствие на възпалителен процес,
който възниква след мастектомия и реконструкция
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].  Обичайна практика е да се
поставят хирургични дренажи, които често остават
на място за дълги периоди и забавят възстановя-
ването [26, 27]. В светлината на многобройните
предимства на хомеопатичното лечение е налице
глобална тенденция за интегриране му с конвен-
ционалната медицина [29]. В това проучване из-
следвахме ефекта на Arnica montana и Bellis peren-
nis върху превенцията на серомата след мастекто-
мия и реконструкция на гърдата.

Методи. Проучването бе проспективно, двой -
но-сляпо и рандомизирано. Включени бяха после-
дователно 55 пациентки (78 гърди), на които беше
направена мастектомия и незабавна реконструк-
ция на гърдата между януари 2016 г. и август 2017 г.
Пациентките бяха избрани на случаен принцип и
лекувани след операцията с Arnica montana и 
Bellis perennis или плацебо  до момента на отстра-
няване на дренажа.

Резултати. Средната възраст на пациентките
бе 47,9 години. Съпътстващите заболявания включ-
ваха затлъстяване, захарен диабет, есенциална хи-
пертония, фибромиалгия и хипотиреоидизъм
(съответно 1, 4, 6, 2 и 4 пациентки). Показатели като
възраст, индекс на телесна маса, тип мастектомия и
дисекция на лимфни възли бяха сходни в отдел-
ните групи. Четиридесет и две гърди бяха подло-
жени на едноетапна процедура, а останалите на
двуетапна. Arnica montana и Bellis perennis значи-
телно намалиха (с около 18%) времето за отстра-
няване на дренажа (освобождаване на <30 ml)
съответно на 2,4 дни, p <0,05 и 11,1 (6,1) дни в екс-
перименталните групи в сравнение с групата,
която приемаше плацебо – 13,5 (6,4) дни. Приемът
на опиати от пациентките бе по-нисък (p <0,057) в

експерименталните групи. Качеството на живот,
следоперативната болка, нивата на хемоглобин и
кортизол, и усложненията не бяха свързани с ни-
какво лечение.

Заключение. Доказано бе, че Arnica montana
и Bellis perennis намаляват образуването на се-
рома както и приема на опиоиди след мастектомия
и реконструкция. Тъй като това лечение няма стра-
нични ефекти и не струва скъпо, би трябвало да се
разглежда като ценна съпътстваща възможност
при лечение на пациенти, подложени на мастекто-
мия и реконструкция.
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