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Конюнктивитът е онова болестно
състояние на очите, при което най-
често се налага консултация с лекар.
Причините за появата му могат да
бъдат различни. То може да засегне
бебета, деца, възрастни и дори нашите
домашни любимци. За всички тях
хомеопатията, както е логично да се
очаква, би могла да бъде от голяма
полза.

В тази публикация ще разгледаме причините за конюнктивита и
неговите симптоми, а така също как се диагностицира и как можем да го
предотвратим и лекуваме. Ще видите как хомеопатията може да бъде
една от най-интересните възможности за лечение на конюнктивит.

Какво представлява конюнктивитът?
Наставката -itis означава възпаление, така че конюнктивитът пред -

ставлява възпаление на конюнктивата. Това е тънката прозрачна мем -
брана, която покрива бялата повърхност на очната ябълка и вътрешната
страна на клепачите.

Конюнктивата има защитна функция за окото и заедно със сълзите
действа като бариера срещу микроби или частици от околната среда.
Съдържа малки жлези, които произвеждат секрет. Той, заедно със сълзите,
поддържа повърхността на окото хидратирана и смазана, което осигурява
перфектното движение на очната ябълка.

При конюнктивит могат да бъдат засегнати и други части на окото, като
роговицата.

Какво може да предизвика появата на конюнктивит?
Причини за конюнктивит
Причините, които могат да провокират „червено око“, както още

наричаме конюнктивита, могат да бъдат:

Инфекции
Най-често те са предизвикани от вирус, въпреки че могат да бъдат на-

месени бактерии и гъбички. Всички те са заразни.
Много често тези вирусни конюнктивити сe появяват в контекста на
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настинка или заболяване на гърлото също с ви-
русна етиология. Заразяването става по въздушно
капков  и/или контактен път – посредством ръцете
или предмети, които са били в контакт със секрети,
а след това докосват очите. Много често конюн-
ктивитът засяга първоначално едното окото, а след
това преминава в другото.

Друг източник на зараза обикновено е лошата
хигиена на контактните лещи или контейнерите,
в които се съхраняват.

В контекста на COVID-19, в който живеем в мо-
мента, има основание да се смята, че конюнктиви-
тът е един от симптомите, предизвикани от инфек-
цията. При значителен процент от заболелите,
може да бъде първата проява и входна врата към
организма на пациента. Сълзите, от своя страна,
могат да функционират като носители на инфек-
цията. 

Алергии
Алергичният конюнктивит възниква, когато

очите са изложени на вещество, към което човекът
е алергичен (алерген). Най-често срещаните фак-
тори са прахови акари, цветен прашец, гъбички,
епители и животински косми.

Обикновено очните симптоми биват придру-
жени от сърбящ ринит, кихане и хрема. Въз-
можна е появата на алергичен дерматит на по-
върхността на клепачите или други области на ко-
жата, както и други симптоми – респираторни от
типа на астма.

Дразнители
Хлорът от басейни, морската вода, димът, за-

мърсяването, химическите изпарения, прониква-
нето на чуждо тяло, дори студеният въздух могат

да действат като дразнители, които   предизвикват
възпалителна реакция на конюнктивата и причи-
няват това заболяване, което познаваме като ири-
тативен конюнктивит.

Контактите лещи също могат да бъдат при-
чина за раздразнение на конюнктивата, ако бъдат
носени прекалено дълго време.

Внимавайте с излагането на слънце на морския
бряг и особено в планината. При сняг носете за-
дължително тъмни очила, независимо дали грее
слънце или е облачно.

Пациентите, които страдат от сухота в окото
(сухо око) са предразположени в по-голяма степен
към появата на конюнктивит.

Симптоми на конюнктивит
Основните симптоми на конюнктивит са:
• Зачервяване на очите
• Подуване на клепачите
• Сърбеж
• Усещане за „песъчинка“ или чуждо тяло
• Сълзене
Зеленикаво-жълт слузест секрет, който обик -

новено образува корички през нощта по ръба на
клепача, крусти. Често се наблюдава при бакте -
риален конюнктивит.

При алергичен конюнктивит могат да се доба -
вят и други алергични симптоми като ринит, астма
или дерматит, както вече споменахме.

Усложнения при конюнктивит
В някои случаи, макар и не често, особено при

иритативен и инфекциозен конюнктивит, може да
бъде засегната роговицата, което да наруши зре -
нието.
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Болка при отваряне и затваряне на клепачите,
увеличена чувствителност към светлина, замъг -
лено или променено зрение, значително подуване
на клепачите или усещане за чуждо тяло вътре в
окото са симптоми, които не трябва да се пре -
небрегват и изискват консултация с лекар.

Превенция и заразяване
Трябва да се има предвид, че само инфекциоз-

ният конюнктивит е заразен, но  е дори по-малко
заразен от обикновената „настинка“, защото не се
разпространява по въздуха.

Въпреки това е много важно да спазваме пра-
вилна хигиена, за да предотвратим предаването
на микроби чрез сълзите от едното око в другото
или от един човек на друг:
• Да не докосваме очите си с ръце.
• Да си мием често ръцете.
• Да не използваме предмет, който е бил в кон-

такт със заразеното око.
• Да сменяме ежедневно калъфката на възглав-

ницата.
• Да не споделяме гримове или хигиенни про-

дукти за очи, които биха могли да пренасят мик-
роби.

Диагностика на конюнктивита
Обикновено конюнктивитът се диагности-

цира с анамнеза и нормален преглед на окото.
В някои случаи, когато се подозира възможно

усложнение или рядък бактериален произход,
като полово предавана болест, лекарят може да
вземе секрет от окото за лабораторен анализ,
както и да извърши специално изследване на
окото. 

Конюнктивит при бебета
Съществува опасност при раждането децата  да

бъдат заразени с бактерии и вируси, които се на-
мират в родилните пътища.  В този случай може да
възникне т.н. неонатален конюнктивит. За да се
избегне тази ситуация, обикновено веднага след
раждането, се прилага профилактично антибиоти-
чен крем, тъй като повечето от тези конюнкти-
вити имат бактериален произход.

Понякога конюнктивитите при новородени
могат да бъдат причинени също от запушване на
слъзния канал.

Симптоматиката е подобна на тази при въз-
растни: подпухнали зачервени очи и гъст жълто-

зелен секрет. Лекарят трябва да прецени внима-
телно всеки случай, защото  в зависимост от про-
изхода им в някои случаи  тези конюнктивити
могат да причинят усложнения, които да засегнат
зрението.

При чувствителни бебета, самата антибиотична
помада, която се прилага профилактично, може да
причини иритативен конюнктивит.

Конвенционално лечение на конюнктивит
По-голямата част от конюнктивитите са с ви-

русен произход, така че конвенционалното лече-
ние  се съсредоточава върху облекчаване на сим-
птомите чрез освежаващи капки за очи и про-
мивки на очите докато инфекцията отзвучи само-
стоятелно. Еволюцията на заболяването може да
продължи няколко седмици до  пълно излекуване.
Антибиотични капки за очи се препоръчват само в
случай на потвърден бактериален конюнктивит.

Използването на противовирусни медика-
менти е оправдано само при конюнктивит, пред-
извикан от вируса на херпес.

Към всичко това трябва да прибавим предпаз-
ните и хигиенни мерки, за които говорихме по-
горе, за да избегнем заразяване на едното от дру-
гото око, ако това вече не е станало, както и пре-
насянето на зараза към други хора.

Хомеопатия при лечение 
на конюнктивит
Моята практика показва, че хомеопатичните

медикаменти са много ценни при лечение на ко-
нюнктивит поради няколко причини:
• Повечето от конюнктивите са с вирусен про-

изход и използването на антибиотици е проти-
вопоказано. Оправдано е единствено изпол-
зването на антивирусни препарати при лече-
ние на вируса на херпес или при пациенти с
тежки имунодепресивни състояния.

• Хомеопатичните медикаменти действат като
стимулират собствените защитни меха-
низми на организма.

• Хомеопатичните медикаменти са съвмес-
тими с всяка друга терапия, ако се налага. В
случай на необходимост да се използват анти-
биотици или антивирусни препарати, хомео-
патичните медикаменти биха били съвмес-
тими с тях и биха допринесли за повишаване
защитната способност на организма и борбата
с микробите.
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• Можем да използваме хомеопатични медика-
менти при всеки пациент, от бременни жени
до бебета, а също и при хора, които приемат
други видове лекарства за други остри или хро-
нични заболявания.
За избора на подходящо хомеопатично лече-

ние е много важно да се индивидуализира всеки
случай. Няма да използваме едни и същи хомео-
патични медикаменти за всички конюнктивити,
а ще вземем предвид конкретния начин, по който
всеки пациент проявява своите симптоми и при-
чината за всеки конюнктивит.

Най-често използвани хомеопатични медика-
менти:
• Aconitum. Окото е силно зачервено и възпале-

нието се появява изведнъж. Често дебютира
през нощта след внезапна простуда. Окото е
сухо, без сълзене.

• Belladonna. Окото е зачервено с усещане за па-
рене и болка, която може да бъде пулсираща.
Дискомфортът се засилва от светлина и студен
въздух. При тези пациенти обикновено няма
сълзене.

• Apis mellifica. Характерното за тези конюнкти-
вити е, че са придружени от значителен оток на
окото. Пациентът обикновено усеща парещи,
пробождащи болки, които се подобряват от
хладен въздух и се влошават от топлина.

• Euphrasia. Окото е зачервено с усещане за па-
рене и чуждо тяло, сякаш  има „песъчинка“ в
окото. При тези пациенти сълзенето е интен-
зивно и обикновено е дразнещо. При лечение
на конюнктивит класическата употреба на
това растение е под формата на инфузия за
промивки на очите. Освен това в аптеките се
продават капки за очи, на основата на Euphra-
sia, които дават наистина много добри резул-
тати.

• Allium cepa. Хомеопатичен медикамент, който
обикновено използваме за лечение на алерги-
чен конюнктивит. Картината много наподобява
тази на Euphrasia, но в този случай сълзенето не
дразни. Обикновено конюнктивитът е придру-
жен от други симптоми, присъщи на алергич-
ния риноконюнктивит като назална секреция и
кихане. Медикаментът е в състояние да по  -
добри цялостната картина.

• Argentum nitricum. Тук секретът е муко пу ру -
лен тен. Клепачите могат да бъдат подути. Мно -
го характерно е, че пациентът съобщава за
пробождащи болки „сякаш от тресчица“. Вло-
шава се от топлина и силна светлина и се по -
добрява от свеж въздух. Според моя опит, това
е най-широко използваният  медикамент, на -
ред с Hepar sulfur, за лечение на  конюнктивит
при бебета.

• Mercurius solubilis. Секретът тук е жълтозеле-
никав и разяждащ. Дискомфортът се влошава
от топлина и през нощта.

• Hepar sulfur. Обикновено секрецията е голяма
и не дразни за разлика от Mercurius. Болките се
усилват при най-лекото докосване и от студ. Не
понася и най-малкото течение. Лекото затоп-
ляне го успокоява.

• Prunus spinosa. Хомеопатичен медикамент, из-
ползван класически при очен херпес.

• Silicea. Чудесно средство при неонатален ко-
нюнктивит при бебета, които имат проблем със
запушване на слъзния канал. Освен това е
добър хомеопатичен медикамент за блефарит
и рецедивиращ ечемик.
Това са някои от възможностите, които ни пред-

лага хомеопатията при лечение на конюнктивит
като винаги е необходимо да се вземат предвид
причините и индивидуалният начин, по който се
проявява заболяването.

В допълнение при пациенти, прекалено склон -
ни към рецидиви на конюнктивита, можем да из-
ползваме подходящите за тях теренни хомеопа-
тични медикаменти, за да балансираме проце-
сите в организма и да се опитаме да спрем тази
патологична тенденция. Тези медикаменти ще
определим като вземем предвид, освен особенос-
тите на конюнктивита и връзката му с някаква оби-
чайна причина, съответно и личните характерис-
тики на пациента: физическа конституция, други
патологични тенденции, други заболявания, от
които е страдал през  живота си (той и неговите
близки), а така също  поведенческите и емоцио-
налните аспекти на неговата личност.

Хомеопатията добавя още една възможност.
Източник:

https://www.hablandodehomeopatia.com/tratamiento-de-la-
conjuntivitis-con-homeopatia/
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Хомеопатични медикаменти за
пристъпи на тревожност и рискови
ситуации

Възможностите на хомеопатията

На първо място:
n ACONITUM NAPELLUS 15 CH: Пристъпът нас-

тъпва внезапно. Пациентът изпитва страх от не-
минуема смърт, придружен от безпокойство и
дълбока тревожност. Други симптоми: сърце-
биене, повишаване на кръвното налягане, сту-
дени тръпки ...
Често настъпва около полунощ.
ДОЗИРОВКА: По една доза (10 гранули) навед-
нъж възможно най-скоро. Хората, склонни към
тревожни разстройства, винаги трябва да носят
по една доза със себе си. Като превантивна
мярка може да се използва ACONITUM NAPEL-
LUS по 5 до 10 гранули преди ситуация, която е
в състояние да предизвика тревожност. Напри-
мер: преди качване на самолет или преди ля-
гане в контекста на прояви на нощни атаки на
тревожност.

Когато пристъпът на тревожност парализира:
n GELSEMIUM 15 CH: за разлика от случая „ACO-

NITUM“, пациентът, който отговаря на условията
за прескрипция на GELSEMIUM, е подтиснат,

като парализиран, трепери и има сърцебиене,
като това е видимо или е вътрешно усещане,
има диария или чести позиви за уриниране.
Предписва се по една доза на прием, в 15 СН.
GELSEMIUM се предписва също, когато стресът
доведе до състояние на инхибиране, което при-
лича на сценична треска  (не искам да отида, не
искам да правя ...), в 9 CH, по 5 гранули сутрин и
вечер и преди настъпване на стресовата ситуа-
ция.

n OPIUM 15 CH: парализа, внезапен ступор  от
ужас с инвалидизиране. Пациентът не може да
се движи, не може да говори, подобно на
животните, които се преструват на мъртви пред
някаква опасност. По една доза или 10 гранули
на прием, в 15 СН.

Кризата е жестока:
n STRAMONIUM 15 CH: при голямо безпокойство

и неконтролирани движения, влошаване на
тъмно и при вида и звука на течаща вода. По
една доза или 10 гранули на един прием в 
15 СН.

n HYOSCYAMUS NIGER 15 CH: при състояние на
слабост и объркване. Приема се по една доза
или 10 гранули, в 15 СН.
Да се има предвид, че последните два меди -

камента се препоръчват  за нощни ужаси при деца.

Фобии
• Страх от животни: China
• Страх от кучета: Belladonna, China
• Страх от докосване: Arnica montana
• Страх от разсъмване: Kalium iodatum
• Страх от блестящи предмети, огледала: Stra-

monium
• Страх от течаща вода: Stramonium
• Страх, че сърцето ще спре да бие: Gelsemium
• Страх от голота: Magnesia carbonica

ПАНИЧЕСКИ АТАКИ, ПРИСТЪПИ НА ТРЕВОЖНОСТ
И ХОМЕОПАТИЯ
Д-р Вероник Бауман, Франция
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• Страх от спускане: Borax, Gelsemium (при пъту-
ване със самолет и по-специално при приземя-
ване)

• Страх от заспиване след кошмар: Ledum palus-
tre

• Страх от игли, от остри предмети: Silicea
• Страх от въобръжаеми животни: Silicea
• Страх от микроби: Calcarea carbonica, Luesinum
• Страх от ухапване: Hyoscyamus
• Страх от намокряне на леглото: Alumina
• Страх от буря: Phosphorus
• Страх от наклон: Argentum nitricum
• Страх от обществени места: Gelsemium, Aconi-

tum, Argentum nitricum
• Страх от пълзящи твари в стаята: Medor-

rhinum, Phosphorus
• Страх от змии: Lachesis
• Страх, че мебелите ще паднат отгоре му: Argen-

tum nitricum
• Страх от вятъра: Chamomilla, Thuya
• Страх от крадци: Arsenicum album,  Natrum

muriaticum

И по-нататък
От медицинска гледна точка паническата атака

включва поне четири от следните симптоми:
• Потене
• Ускорено дишане
• Сърцебиене
• Усещане за дискомфорт в гърдите
• Нестабилност
• Усещане за задушаване
• Изтръпване
• Горещи или студени вълни
• Прилошаване, загуба на съзнание
• Треперене
• Чувство за нереалност
• Страх от загуба на контрол, от смърт, от

полудяване
Тези панически атаки обикновено настъпват

при пациент, склонен към паническо разстройс -
тво. 

Ето критериите съгласно Диагностично-статис -
тическия наръчник на психичните разстройства
(означен съкратено DSM: Diagnostic and Statistical
Manual of Mental Disorders ).

Паническите разстройства биват със или без
агорафобия.

Критерии DSM V

Панически разстройства без агорафобия
A. Едновременно (1) и (2)
1. Повтарящи се и неочаквани панически атаки.
2. Поне една от атаките е придружена в про-

дължение на месец „или повече“ от един „или по-
вече“ от следните симптоми:

(a) Постоянен страх от повтаряне на пристъпа
на паника.

(b) Притеснение от възможни въздействия
вследствие на атаката или на последици от нея.

(c) Значителна промяна в поведението във
връзка с атаките.

B. Отсъствие на агорафобия

C. Паническите атаки не се дължат на преки
физиологични ефекти на дадено вещество или на
някакво медицинско състояние.

D. Паническите атаки не се обясняват по-
добре с друго психично разстройство, като соци-
ална фобия, специфична фобия, OCD (обсесивно-
компулсивно разстройство), пост-травматичен
стрес – PTSD или тревожно разстройство при раз-
дяла.

Панически разстройства с агорафобия
A. Едновременно (1) и (2)
1. Повтарящи се и неочаквани панически атаки.
2. Поне една от атаките е придружена в про-

дължение на месец „или повече“ от един „или по-
вече“ от следните симптоми:

(a)  Постоянен страх да не  повтори пристъпът
на паника.

(b) Притеснение от възможни въздействия
вследствие на атаката или на последици от нея.

(c) Значителна промяна в поведението във
връзка с атаките.

B. Наличие на агорафобия.

C. Паническите атаки не се дължат на пре-
ките физиологични ефекти на дадено вещество
или на някакво медицинско състояние.

D. Паническите атаки не се обясняват по-
добре с друго психично разстройство, като соци-
ална фобия, специфична фобия, OCD (обсесивно-
компулсивно разстройство), PTSD (пост-травмати-
чен стрес) или тревожно разстройство при раз-
дяла.

Източник: Attaque de panique, crise d’angoisse et homéopathie
(homeophyto.com)
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ХОМЕОПАТИЧЕН ПОДХОД КЪМ КОРОНАВИРУСА
Д-р Тина Хорел, натуропат, 

доктор по хомеопатия, доктор по клинична нутрициология

В момента има прекалено безпокойство и па-
ника около Covid 19.  Въпреки че ситуацията  e
динамична, рискът от заразяване с вируса не е
толкова висок. Съществуват редица практически
стъпки, които можем да предприемем, за да сме
здрави и да се грижим за себе си и семейството
си.

Ако все пак ни се случи да се разболеем, по-
сочените медикаменти и добавки ще ни помог-
нат да сведем до минимум тежестта и продъл-
жителността на заболяването.

Инфекцията коронавирус Covid-19
Коронавирусът е изолиран за първи път през

1937 г. от инфекциозен вирус, причиняващ брон-
хит при птици. Оттогава тези вируси са причина
за около 15-30% от обикновените настинки.

Според СЗО (1) 
Въз основа на данни от 17 000 пациенти,

заразени с Covid-19:
83% развиват леки симптоми с липса / малко

дихателни симптоми;
15% развиват тежки симптоми;
3% стигат до критично състояние;
1-3% умират (по-голямата част от хората,

които са починали, са над 50-годишна възраст с
нарушена имунна система и вече съществуващи
заболявания).

Сравнение на смъртността от Covid 19 
с други инфекциозни заболявания
Световната паника около настоящата епиде-

мия от коронавирус (2019-2020) е непропорцио-
нална на смъртността от инфекцията.

За сравнение на този етап смъртността от
други инфекции и епидемии далеч надхвърля
Covid 19: ТОРС (9,6%), H5N1 Птичи грип (50%),
Ебола (25-90%), инфекцията Денга 1%).

Аномалии в поведението на коронавируса
при деца
Родителите на малки деца с голямо облек -

чение научават, че процентът на деца под 18-
годишна възраст, засегнати от коронавирус е
относително нисък (2,4% от всички регистри -
рани случаи). Освен това децата, които се
заразяват, развиват само леки грипоподобни
симптоми. (2)

Въз основа на 55 924 лабораторно пот -
върдени случая (20 февруари 2020 г.), типич -
ните симптоми включват:

– треска (87,9%), 
– суха кашлица (67,7%),
– умора (38,1%),
– образуване на храчки (33,4%),
– задух (18,6%),
– възпалено гърло (13,9%), 
– главоболие (13,6%), 
– миалгия (болка в мускули) или артралгия

(14,8%), 
– втрисане (11,4%),
– гадене или повръщане (5,0%),
– назална конгестия (4,8%),
– диария (3,7%).

Клинично проучване от Китай показва
най-честите симптоми:

– треска (98%), 
– суха кашлица (77%), 
– задух (63,5%), 
– умора (35%), 
– мускулни болки и крампи (11,5%),
– главоболие (6%), хрема (6%). (3)

История на употребата на хомеопатични
медикаменти при епидемии и пандемии
Основният лечебен принцип на хомеопатията
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„Similia similibus curentus“ означава„подобното се
лекува с подобно“ т.е. един хомеопатичен меди -
камент ще действа лечебно върху дадено забо-
ляване, ако по време на изпитването му върху
здрав индивид доведе до същите признаци и
симптоми, като самото заболяване.

През последните 250 години хомеопатичните
медикаменти  се оказват  изключително успешни
в лечението и профилактиката на заразни забо-
лявания, като грип, пневмония, холера, жълта
треска и дифтерия.

В САЩ хомеопатията е била 98% ефективна
по време на катастрофалната пандемия от ис-
панския грип, опустошила света през 1918 г., уби-
вайки между 50-100 милиона души.

Д-р В. А. Пиърсън, декан на колежа Ханеман
във Филаделфия, събира информация от 26 795
случая на грип, лекувани от лекари хомеопати.
Смърт ността е само 1,05%, докато за конвен -
ционалната медицина е 30%. Най-често използ -
ваните по това време хомеопатични меди ка -
менти са Gelemium, Bryonia и Euphorium.

Хомео-профилактична медицина
В случай на епидемия, в повечето случаи

характеристиките и симптомите на острото забо -
ляване ще бъдат сходни. Следователно по-голя -
мата част от пациентите в един и същ географски
район ще реагират на един същ медикамент.
Този медикамент се нарича Genus Epidemicus и
може да се използва както при остри състояния,
така и профилактично.

По време на епидемия от японски енцефалит
в Индия през 1999 г., хомеопатичният меди -
камент Belladonna е даван профилактично на
171 273 души в 62 села. Проследяването от
Централния съвет за изследвания в хомео па -
тията (CCRH) на 71 503 души показва, че нито
един от тях не е развил болестта.

Глобална хомеопатична подкрепа
за Covid-19
Индийското правителство официално обяви

Arsenicum album като медикамент за профилак -
тика, който се използва в Индия. (4)

Други профилактични медикаменти, които
предписват някои хомеопати са Influenzinum,
Oscillococcinum, Camphora и Bryonia.

Отзивите на хомеопати, които в момента
лекуват случаи на коронавирус в Хонг Конг,

Макак и Иран, гласят, че Bryonia, Eupatorium
perf, Gelsemium, Camphora и Antim tart са много
полезни медикаменти при пациенти със симпто-
матика на Covid-19.

Въз основа на анализа на различните
симптоми на Convid-19, могат да бъдат по -
казани и други хомеопатични медикамен ти
като:

Arsenicum album, Lycopodium, Phosphorous,
Kali carb, Sulphur, Arsenicum iodatum, Bel-
ladonna, Mercurius, Kali bich и Argentum ni-
tricum.

Специфичният протокол за профилактика,
както и индивидуалното лечение на всеки паци-
ент трябва да бъдат предписани от лекар
хомеопат.

Споделяме тази информация с надеждата, че
читателите ще видят, че съществуват много
мощни и ефективни естествени начини за по -
вишаване на имунитета, които ще ги направят
по-малко податливи на вируси и остри инфек -
ции.

Предупреждение: Ако вие или вашето се -
мейство започнете да изпитвате симптоми, за
които подозирате, че могат да бъдат Covid-19,
незабавно се свържете с Вашия лекар. Тази
информация не замества търсенето на медицин -
ска помощ.
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