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На всички читатели, колеги и приятели, 
на цялото наше „голямо семейство“, което
изграждаме през годините, пожелаваме 
красива  Коледа, мирна и благодатна 
Нова година! 

Нека коледните празници бъдат 
изпълнени с радост и любов, но нека 
бъдат и дни на солидарност и на 
братство с болните и с роднините, 
които страдат от загубата 
на своите  близки.

Тези празници са подходящ 
момент да направим много 
неща:  да празнуваме, да се 
срещнем с близки и приятели, 
да бъдем в мир със семейството 
си, но също така да възстановим, 
подобрим и разпознаем 
стойността на нашата 
християнска вяра.

Пожелаваме на  всеки 
един от вас да получи 
достатъчно от онова, 
което ще го направи 
щастлив през цялата 
2021 година! Вярваме, 
че тя ще бъде по-добра, 
щедра и благословена 
от отминаващата! 



Невротрансмитерите (а те са повече от 60) са
химични съединения, синтезирани в цитоплаз-
мата на пресинаптичните окончания на невро-
ните (понякога се синтезират също в глиалните
клетки). Складират се във везикулите. При нас-
тъпване на потенциално действие (нервен им-
пулс) съдържанието на тези везикули се освобож-
дава ( 1 000 до 2 000 молекули) в синаптичната цеп-
натина. От там, част от молекулите биват ула-
вяни от рецепторите на постсинаптичната
клетка. Около 80% от освободените молекули
биват улавяни отново от пресинаптичните нев-
рони. Разграждането на невротрансмитерите
става или в синаптичната цепнатина, или във
вътрешността на неврона. В някои случаи дей-
ствието на допамина и серотонина е комплемен-
тарно, а в други антагонистично.

ДОПАМИН
Допаминът е невротрансмитер, който принад-

лежи към катехоламините. Следователно е синте-
зиран от аминокиселината тирозин.

Циркулиращ тироксин à DOPA à Допамин

TH: тироксин оксидаза

DDL: DOPA декарбоксилаза

Серумна концентрация: 0,01 пикограма/l = 10
–14, което означава, че до 7 СН, имаме физиоло-
гично действие.

По отношение на централната нервна система
допаминът играе комплексна роля и участва в раз-
лични важни функции:

• поведенчески,
• когнитивни,
• двигателни,
• мотивационни,
• възстановителни,
• сън,
• запаметяване,
• мигрена,
• бдителност.
Основните мишени на допамина са различни

церебрални структури, принадлежащи към базал-
ните мозъчни ядра:

• стриатум,
• глобус палидус,
• хипоталамично ядро,
а така също:
• хипокампус,
• хипоталамус,
• мозъчна кора.
Съществуват три основни пътя на възходяща

проекция на мезенцефалона: нигростриарен път,
мезолимбичен път и мезокортикален път.

1. НИГРОСТРИАРЕН ПЪТ
Нервна система pars compacta à Дорзален

стриатум (съставен от каудално  ядро и путамен)
Той представлява 80% от централните допамин -

ергични неврони (D1 и D2 рецептори).
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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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ДОПАМИН И СЕРОТОНИН
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Тази мрежа участва в контрола на двигателните
функции. Паркинсоновата болест се дължи на де-
генерация на групата неврони, които произвеждат
допамин в substantia nigra. Симптомите на бо-
лестта на Паркинсон се дължат, поне отчасти, на
активност на холинергичните невроните поради
дефицит на допаминергични неврони.

2. МЕЗОЛИМБИЧЕН ПЪТ

Среден мозък à лимбична система

Допаминергичните неврони във вентралната
тегментална област (VTA) на средния мозък са на-
сочени към вентралната област на стриатума (nuc-
leus acumbens, stria terminalis, обонятелни тубер-
кули, септум, амигдала, хипокамп). 

Тази мрежа представлява рецепторна D3 сис-
тема за възнаграждение / подобряване, която до-
принася за явления на зависимост и пристрастя-
ване (кокаин, никотин, амфетамини, алкохол, опиа -
ти) и емоции. Именно този път в церебралната зона
има основен дял за рефлекса за повръщане.

3. МЕЗОКОРТИКАЛЕН ПЪТ

VTA à Фронтален и темпорален кортекс

Рецептори D1 и D4. Роля в концентрацията и из-
пълнителните функции, като работна памет.

НА ПЕРИФЕРНОТО НИВО допаминът играе ро -
ля на циркулаторен аналептик (D1 рецептори):

• Бъбречна вазодилатация (която поддържа
диурезата)

– мезентериална 
– коронарна
– церебрална 
– повишена сърдечна честота.

• Намалява тубулната реабсорбция на натрий
(D2). 

• Намалява отделянето на ренин и алдостерон. 
• Инхибира чревната подвижност. 
Спортът увеличава естественото производство

на допамин. Това обяснява пристрастяването към
спорта на много изтъкнати спортисти.

ДЕФИЦИТ НА ДОПАМИН

Паркинсон
Еректилна дисфункция
Синдром на неспокойните крака
Синдром на дефицит на вниманието
Депресивни състояния 

– Апоморфинът активира D1 и D2 рецепторите,
което е показано при болест на Паркинсон и ерек-
тилна дисфункция.

– Трицикличните антидепресанти действат вър -
ху катехоламиновите рецептори.

– Инхибиторите на моноаминооксидазата
(MAOI) действат върху синаптичното разграждане
на допамин, което предопределя показанието при
фибромиалгия.

ИЗЛИШЪК НА ДОПАМИН

• Зависимост/пристрастяване
• Психози (D1 и  D2)
• Нарушения на съня с изразена бдителност
• Намалени емоции D3
• Обсесивно-компулсивно разстройство (ОКР) 
• Мигрени с повръщане
• Фибромиалгия
• Анорексия
• Логорея
• Повишена бдителност
Да припомним, че конвенционалният медика-

мент Sulpirid е:
• D2 – рецепторен антагонист,
• D3 – рецепторен агонист.

ДОПАМИНЪТ Е И ХИПОТАЛАМИЧЕН ХОРМОН:

PRL
TSH
FSH
LH

Основната му роля е инхибиране на пролак-
тина, а второстепенната роля е елиминирането на
TSH, FSH и LH.

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

n Стимулиране на лактацията: 15 CH 2 пъти/ден
(лични наблюдения).

n Dopamine 15 CH се предписва комбинация с
други  хомеопатични лекарства при следните
показания: 

• хипофертилитет при мъже и жени поради
неговото анти-FSH действие;

• импотентност поради инхибиращото му 
действие върху LH; 

• хипертиреоидизъм поради неговото 
действие върху TSH.
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СЕРОТОНИН
Серотонинът е невротрансмитер, получен от

аминокиселината триптофан.
Триптофан à 5-Хидрокситриптофан (5-HTP)

à Серотонин
TH 5-HTPD

5HTT: 5 хидроксифан
ТН: Триптофан оксидаза
5-HTPD: 5 хидрокси-триптофан-дехидрогеназа

Серумна концентрация:  0,1 до 0,3 пикограма/l
= 10 -4. Физиологично действие до 6 СН. 

Серотонинергичната активност на дадена мо-
лекула е от съществено значение, но за да бъде
ефективна, трябва да притежава норадренергично
и допаминергично действие.

Естрогенът предизвиква значително повиша-
ване на серотонинергичните рецептори. Той се
произвежда до 80% в чревната лигавица, където
се синтезира и съхранява в хроматинните клетки.

Част от серотонина на храносмилателния тракт
преминава в кръвта, където се съхранява в тром-
боцитите. В първия етап на коагулация, при агре-
гацията на тромбоцитите, се отделя серотонин,
което води до вазоконстрикция. Серотонинът се
съхранява също в мастоцитите, лимфоцитите, мак-
рофагите и др. и участва в реакциите на свръх-
чувствителност от незабавен  тип.

В централната нервна система (ЦНС) клетъчното
тяло на серотонинергичните неврони се локали-
зира в ядрата на шева на мозъчния ствол.

Въздействията на серотонина върху останалите
неврони могат да бъдат стимулиращи или инхиби-
ращи в зависимост от естеството на рецепторите. 

Той е предшественик на мелатонина. Излага-
нето на дневна светлина предотвратява транс фор-
мацията на серотонин в мелатонин.

Познати са най-малко 14 гена, които кодират
тези серотонинергични рецептори. Те са класифи-
цирани в седем групи.

СЕРОТОНИНЪТ ИГРАЕ  РОЛЯ В: 

• терморегулацията, 
• хранителното поведение (повишен апетит), 
• сексуалното поведение (намалено либидо),

• циклите на съня / събуждане (намаление или
нарушение), 

• болка (повишаване),
• настроението (депресия). Селективни инхиби-

тори на серотонина, като флуоксетин, подобряват
депресията.

• контрола върху моториката,
• чревната перисталтика,
• когнитивността,
• емоционалните състояния, 
• мигрената, 
• феномена на Рейно,
• обсесивно-компулсивните разстройства (уве-

личени),
• фибромиалгията,
• горещи вълни: при карцином на ректума,
• сърцебиенето,
• раздразнителността,
• нетърпението,
• агресията, 
• безсънието: накъсан сън. 
50 % от случаите на синдром на вне зап на -

та детска смърт се обясняват с непостоянно ниво
на серотонина.

СЕРОТОНИНОВА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
• раздразнителност, 
• нетърпение: винаги  бърза,
• агресия,
• депресия.

ПОВИШЕН СЕРОТОНИН 
• булимия: хиперфагия,
• намалено либидо при жени и мъже, 
• накъсан сън,
• мигрена без повръщане,
• натрапчиво поведенческо разстройство, 
• фибромиалгия, 
• болест на Рейно (алкалоидите на моравото

рогче, което се развива върху житни растения
(ръж) – Secale cornutum, стимулират отделянето на
серотонин).

СЕРОТОНИНОМИМЕТИЦИТЕ ВОДЯТ ДО:
• обърканост или маниакално състояние,
• миоклонус, хипертоничност, хиперфлексия,

непрекъснати движения, некоординираност,
• тремор,
• високо кръвно налягане,
• диария, 
• хипертермия, 
• анорексия.
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Поведенческите ефекти на халюциногени като
LSD, псилоцибин или мескалин са свързани с ак-
тивирането на определени серотонинергични ре-
цептори.

ECSTASY силно увеличава производството на
серотонин временно, последвано от траен дефи-
цит на серотонин от 50 до 80%. 

СПОРТЪТ увеличава серотонина.
MESCALINE, алкалоид на мексикански кактус,

действа като агонист на серотониновите рецеп-
тори и причинява: 

• еуфория, 
• зрителни и слухови халюцинации,
• нарушения на концентрацията,
• дезориентация. 
LAPSILOCYBINE, алкалоид на вид гъби, води до: 
• обсесивно-компулсивни разстройства, 
• клъстерно главоболие, 
• еуфория. 
LSD: произлиза от моравото рогче на ръж,

което причинява масивно отделяне на серотонин
в мозъка. Психостимулант, който причинява халю-
цинации.

ПОТЕНЦИАЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
ХОМЕОПАТИЯТА

n ЗАВИСИМОСТ/ПРИСТРАСТЯВАНЕ
• Dopamine 15 CH поради ефекта компенсация

при пристрастяване + Serotoninum muriaticum 15
CH поради ефекта детоксикация.

n ПОВРЪЩАНЕ ПРИ БРЕМЕННОСТ
• Dopamine 15 CH 2 пъти дневно (лични наблю-

дения).
n НАРУШЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО С ИЛИ БЕЗ ХИ-

ПЕРАКТИВНОСТ
• Serotoninum muriaticum 15 CH + Dopamine 6

CH (лични наблюдения).
n БУЛИМИЯ
• Serotoninum muriaticum 15 CH
n АНОРЕКСИЯ
• Dopamine 15 CH + Somatotrophine 15 CH

(лични наблюдения).
n EРЕКТИЛНА ДИСФУНКЦИЯ
• Serotoninum muriaticum 15 CH 1 път дневно.

n ПОНИЖАВАНЕ НА ЛИБИДОТО
•Serotoninum muriaticum 15 CH + Dopamine 15 CH

n СЪН
• Serotoninum muriaticum 15 CH при накъсан

сън + Dopamine 15 CH при свръхбдителност.

n ФИБРОМИАЛГИИ
• Serotoninum muriaticum 15 CH един път

дневно за болка + Dopamine 15 СН един път
дневно при умора (лични наблюдения).

n ДЕПРЕСИИ
• Да се започне със Serotoninum muriaticum 

5 CH  + Dopamine 5 СН един път дневно.
n МИГРЕНИ
• По време на кризите: Serotoninum muriaticum

15 CH  при мигрени без повръщане, два пъти
дневно (лични наблюдения) + Dopamine 15 СН при
повръщане два пъти дневно.

n НЕСПОКОЙНИ КРАКА
• Serotoninum muriaticum 15 CH  + Dopamine 6

СН, един път дневно.
n ОБСЕСИВНО-КОМПУЛСИВНО РАЗСТРОЙС ТВО
• Serotoninum muriaticum 15 CH  + Dopamine 15

СН, един път дневно.
n ФЕНОМЕН НА РЕЙНО
• Serotoninum muriaticum 15 CH, един път

дневно.
n ВАСКУЛАРНИ АЛГИИ НА ЛИЦЕТО
• Serotoninum muriaticum 15 CH
n СЪННА АПНЕЯ
• Dopamine 15 CH, един път преди сън.

ИЗХОДНИ СУБСТАНЦИИ НА ХОМЕОПАТИЧНИ
МЕДИКАМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ ДОПАМИН

• Apis mellifica, Aconitum napellus: медикаменти
против възпаление,

• Sepia officinalis: медикамент с общо действие.

ИЗХОДНИ СУБСТАНЦИИ НА ХОМЕОПАТИЧНИ
МЕДИКАМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕРОТОНИН

• Bufo bufo: лимфедем.
• Coffea: сън.
• Dolichos pruriens: старчески сърбеж, pruritus

sine materia.
• Urtica urens: възпаление, уртикария. 
• Apis mellifica.
• Heloderma horridus: невро-алгодистрофия. 

ЗМИЙСКИ ОТРОВИ: нарушения на коагула-
цията; нарушения на поведението.

• Venus mercenaria: мигрени.
• Sepia officinalis.
• Murex purpurea.

Източник : La Revue du CEDH, numéro 48
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Синузитът е чест повод за медицинска консул-
тация, а моят личен опит показва, че в този случай
хомеопатията и хомеопатичните медикаменти са
простичка и ефикасна опция за справяне с про-
блема, дори в случаи, когато конвенционалните
медикаменти не са дали желания резултат.

В тази статия ще разгледаме какво представлява
синузита, какви видове синузит съществуват, какво
го причинява, как го диагностицираме и какви
опции за лечение имаме, като обърнем специално
внимание на хомеопатичния подход.

Какво представлява синузитът
Синузитът е възпаление на тъканите, които пок-

риват т.н. параназални синуси. Последните пред-
ставляват кухини в костите, които обграждат носа
и очите. При нормални обстоятелства дренажът на
слуз и вентилацията на въздух в тях трябва да
бъдат адекватни.

Набъбването на носната лигавица затруднява
дренажа на синусовите кухини и води до натруп-
ване на слуз. Това генерира поредица от симптоми,
които ще опишем по-нататък. Натрупването на
слуз може да доведе до инфекция било от самото
начало на заболяването, било на по-късен етап.

Синузитът може да се прояви в остра форма и
да продължи няколко дни или в хронична форма -
повече от три месеца.

Кои са най-честите причини за синузит
n Респираторните инфекции
Те са най-честата причина за остър синузит, а

често и за хроничен синузит.  Говорим за хроничен
синузит, когато след  остър синузит в резултат на
„настинка“, той не отшумява, а се удължава с вре-
мето и продължава с месеци.

Тези настинки създават условия, които най-
често пораждат синузит.

Обикновено те имат вирусен произход, въпреки
че често преминават в бактериални инфекции. Гъ-
бичките също могат да бъдат причина за тези със-

тояния, макар че се наблюдават много по-рядко и
обикновено се появяват при пациенти с особено
слаби защитни сили.

n Алергичните ринити
Алергията към цветен прашец или акари (или

който и да е друг алерген) може да доведе до
възпаление, което блокира дренажа и причинява
натрупване на слуз с цялата му последваща
симптоматика.

n Назални полипи
Растежът на тези лезии може да запуши нозд -

рите и синусите, което води до появата на синузит.
n Изкривяване на носната преграда
Изкривяването на носната преграда може да

възпрепятства правилния дренаж на синусите.
В обобщение предразполагащите фактори за

синузит са следните:
• алергичен ринит,
• фиброкистоза,
• хипертрофия на аденоидите,
• гастроезофарингеален рефлукс,
• тютюнопушене,
• отслабени защитни сили поради заболяване

или медицинско лечение,
• промяна в надморската височина (летене или

гмуркане),
• вродени аномалии на синусите или носните

кухини.

Кои са най-често срещаните симптоми
Най-често областта около очите и лицето е бо-

лезнена и подута. Освен това дишането през носа
често е затруднено.

И така основните симптоми на синузит са:
• Назална секреция на гъста слуз и понякога

усещане за слуз в задната част на гърлото. Има
моменти, когато слузта е само в синусите  и е едва
забележима другаде.

• Назална конгестия, която затруднява диша-
нето през носа.
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• Усещане за подуване и напрежение с болка
в скулите, носа, челото и очите. Много често може
да има интензивна болезнена чувствителност към
палпация.

• Тази конгестия обикновено предизвиква в по-
голяма или по-малка степен  загуба на вкус и обо-
няние. 

Други по-рядко срещани симптоми са:
• болка в ушите и гърлото,
• кашлица,
• болка в зъбите,
• лош дъх,
• влошено общо състояние.
Тези симптоми могат да се проявят при острия

синузит и много по-рядко при хроничния.
Трябва да се има предвид, че макар и рядко,

могат да се появят усложнения особено при мал -
ки деца и индивиди с отслабени защитни сили. Ин-
фекцията на синусите може да мигрира към други
съседни зони, да предизвика менингит, инфек-
ции в близките кости или кожни и офталмоло-
гични нарушения.

Диагностика
В повечето случаи диагнозата се поставя въз ос-

нова на симптомите, които ни представя пациен-
тът и с основен преглед и задълбочена анамнеза.

Други методи за диагностика са компютърната
аксиална томография (КТ) или магнитния резо-
нанс (ЯМР). Те дават много надеждна информация
за състоянието на възпалението на околоносните
кухини.

Възможност  за диагностика представлява също
риноскопията, която се състои в поставянето на
тръбичка през носа със светлина и фиброоптика,
която позволява да се видят синусите и ноздрите.

В някои случаи много полезни са тестовете за
алергия или микробиологичното изследване на
секрет от носа, за да се установи точния причини-
тел на синузита.

Конвенционално лечение
Кортикостероиди, приложени локално в носа

или приети през устата, ако симптомите са по-
тежки, заедно с антибиотици, когато се подозира
бактериална инфекция, са най-честите медика-
менти при лечението на синузит.

Проблемът е, че при продължително прилагане,
както често се случва при лечение на хроничен си-
нузит, тези медикаменти могат да причинят значи-
телни нежелани реакции. Освен това не винаги
дават очакваните резултати.

В случай че етиологията е алергична, алерген-

ната имунотерапията може да бъде една от въз-
можните опции за лечение.

В някои случаи, които са силно устойчиви на
фармакологично лечение, се прибягва до опера-
тивно лечение. Обикновено става дума за премах-
ване полипи или тъкани, които пречат на нормал-
ния дренаж на синусите или за разширяване на от-
вора им, ако са прекалено тесни.

Хомеопатични медикаменти
Параназалните синуси са част от нашето тяло,

където кръвообращението не достига, да кажем,
толкова щедро, колкото до други части от него. По
тази причина  достъпът  до тях на лекарства като
антибиотици или кортикостероиди не винаги е оп-
тимален. Оттук и трудността, която възниква за ле-
чение на  синузитите, особено на хроничните.

Хомеопатичните медикаменти не трябва фи-
зически да достигат до синусите. Тяхното действие
е насочено към активиране на собствените ме-
ханизми на организма да дренира и реабсор-
бира носните секрети и към стимулиране на за-
щитните сили на организма да преодолее сам ин-
фекцията. Вярвам, че това е ключът към добрите
резултати, които според моя опит, обикновено по-
лучаваме при лечението на синузити, дори на та-
кива, които са резистентни към конвенционалните
методи на лечение.

Излишно е да се казва, че винаги когато е необ-
ходимо, хомеопатичните медикаменти могат да
се комбинират с други медикаменти, което по-
мага в повечето случаи да се редуцира използва-
нето на медикаменти с по-голям потенциал за не-
желани лекарствени реакции. 

Дори в случаите, когато е показана операция,
придружаването ù преди и след интервенцията от
прост хомеопатичен модел, може да сведе до ми-
нимум риска от усложнения и да улесни възстано-
вяването.

Най-интересното при нашите хомеопатични ме-
дикаменти е възможността да бъдат предписани
съобразно конкретните характеристики на все -
ки пациент. Така пациенти, с различна симптома-
тика, няма да имат едно и също лечение, въпреки
че имат една и съща диагноза.

Афоризмът, според който медицината не ле-
кува болести, а болни хора, в хомеопатията
придобива пълния си смисъл. Бих искал да илю-
стрирам това, което казвам с примери за някои хо-
меопатични медикаменти и техните конкретни по-
казания при синузит според състоянието на паци-
ента и неговите симптоми.
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Kalium iodatum
Този медикамент е един от най-интересните,

които се прилагат за спиране на катарални про-
цеси, когато прогнозата е, че пациентът вероятно
ще еволюира към синузит.

Пациентът има водниста и дразнеща секреция.
Носът е подут, очите сълзят и са подпухнали. Пос-
тепенно се появява силна болка в зоната на фрон-
талните  синуси, придружена от усещане за кон-
стрикция в основата на носа.

Когато този медикамент бъде приет в ранен
етап на настинката, ще помогне за преодоляването
ù и ще предотврати появата на остатъчен синузит.

Kalium bichromicum
Този медикамент е показан в случаите, когато

пациентът има синусова болка, придружена от
гъсти жълто-зелени секрети. Често при издухва-
нето на секретите може да се появи малко кръв.
Пациентът се подобрява от топлина и често има
усещането, че непрекъснато поглъща слуз.

Cinnabaris
За този медикамент мислим когато пациентът

ни казва, че го болят очите. Те могат да бъдат силно
зачервени.

Mezereum
Характерна за тези пациенти е болката в об-

ластта на костите на носа и лицето. Особеното на
тази болка е, че се влошава при натиск в областта
на скулите.

Mercurius solubilis, Hepar sulfur, Pyrogenium
Три медикамента, които ще бъдат показани ви-

наги, когато има гнойна, зеленикава слуз. Големи
медикаменти за справяне с инфекциозни про-
цеси.

Silícea
Това е един от най-използваните медикаменти

при гнойни процеси, които са хронифицирали с
течение на времето. Silicea e един от най-пред -
почитаните хомеопатични медикаменти в контек -
ста на хроничен и/или рецидивиращ синузит.

Както вече посочих, това са само няколко при-
мера, които могат да ни помогнат да разберем как
хомеопатичното лечение винаги се адаптира към
индивидуалните особености, с които протича  за-
боляването  при отделния пациент. 

Тези и други медикаменти могат да бъдат пред-
писвани по отделно или в комбинация, според

симптоматиката на пациента.
Друг много забележителен аспект на хомеопа-

тичния подход, е, че може да се разчита на меди-
каменти, които действат като намаляват предраз-
положението на много пациенти да боледуват от
настинки и повтарящи се катарални процеси,
които често са причина за синузита им.

Когато познаваме в дълбочина медицинските,
емоционалните, поведенческите аспекти, накрат -
ко, жизненоважните аспекти на пациента, можем
да разберем какви хомеопатични медикаменти ще
помогнат на имунната му система да стане по-ре-
зистентна на респираторни инфекции и по този
начин да предотвратим последващите синузити.  

Накратко:
• Разполагаме с хомеопатични медикаменти,

които могат да бъдат от голяма помощ при лече-
ние както на остри, така и на хронични синузити.

• Хомеопатичните медикаменти нямат нежела-
ните лекарствени реакции на останалите меди-
каменти, затова могат да бъдат сигурна възмож-
ност за лечение на бременни, малки деца и па-
циенти, които приемат други медикаменти.

• Хомеопатичните медикаменти  действат чрез
засилване на регулаторните механизми на орга-
низма. Те модулират възпалението, активират ели-
минирането и реабсорбцията на слуз и стимулират
защитните ни сили.

• Хомеопатичното лечение се адаптира към
конкретната ситуация на всеки пациент, към
конкретния начин, по който всеки човек проявява
симптомите на синузита, от който страда. Не съ-
ществува лечение на синузит, съществува лече-
ние за всеки отделен начин на проявление на
синузит.

• Хомеопатичните медикаменти са съвместими
с други медикаменти, винаги когато решим, че
това е необходимо. Включително те могат да бъдат
много полезни като медикаменти, съпътстващи
други медицински дейности (например хирур-
гични операции).

В моя клиничен опит, хомеопатичните медика-
менти  са се оказвали полезни дори в случаи, ко-
гато по-агресивни медикаменти не са довеждали
до желаните резултати. Всеки случай си е отделен
и нищо не лекува всичко, но хомеопатията и ней-
ните медикаменти са възможност за първа
линия на избор при лечение на синузити.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/
puede-ayudarnos-la-homeopatia-tratamiento-las-sinusitis/
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