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Хумероскапуларният периартрит е сборно по-
нятие, включващо множество остри и хронични 
възпалителни  патологии, засягащи околостав-
ните меки тъкани  на най-подвижната става в 
човешкия организъм – раменната става. Проявя-
ва се с болки и намалена подвижност. При този 
вид увреди не се обхващат костните и хрущялни 
структури на рамото. Около 25%  от световното 
население има прояви на  тази патология, като и 
двата пола са равнопоставени по честота на за-
сягане.  
Според продължителността на оплакванията и от 
клинична гледна точка се  различават остър (ос-
тър обикновен, остър с калцификати) и хроничен 
периартрит - с няколко разновидности, посочени 
в изложението.
За първи път в медицинската литература  през 
1892 г. Duplay въвежда понятието периартрит 
на раменната става. Съвременното схващане по 
отношение на този термин е променено, като в 
него се конкретизира точно засегнатата структу-
ра от многобройните елементи участващи в ра-
менната става: рамо ръка синдром,  калциращ 
тендинит, калциращ бурсит, субакромиален бур-
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сит, адхезивен капсулит, импинджмънт синд-
ром, замръзнало рамо. 
Като причини за високата честота  на тези па-
тологии трябва да отбележим  както голямата  
натовареност и подвижност на раменната става 
така и някои анатомични особености на хуме-
роскапуларната област:
• Биомеханиката на ставата се осъществява  със 
съдействието на  26 мускула.
• “Несъответствие” в ставните повърхности на 
cavitas glenoidalis et caput humeri, главата на ра-
мената кост е значително по голяма от гленои-
далната повърхност на лопатката, това  частично 
се компенсира от структура с хрущялна плътност 

ТЕМА НА БРОЯ

*“Тема с продължение. Очаквайте в следващия 
брой клинични случаи.”
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labrum, увеличаваща с 50% повърхността на гле-
ноидалната ямка, но за да се запази подвиж-
ността в ставата, не се  обгръща в цялост  главата 
на раменната кост.                                  
Ротаторният маншон подсилва и доизгражда 
ставната капсула (изграден от сухожилиятa на 
m.supraspinatus в горната част, m.infraspinatus, 
m. teres minor от задната, m. subscapularis от 
предната, където за повишаване на стабилността 
се намират и трите ligg. glenohumeralia)
• Липса на кръвоснабдяване в сухожилията в 
зона 1,5 см под акромиоклавикуларната арка 
води до трудно и бавно възстановяване на увре-
дите.       
                 
Подакромиалното пространство е “инфаркт-
ната зона“ в тази анатомична област. Това е 
мястото на първоначален периартрит – меките 
структури са като в „сандвич“, тъй като горната 
част на главата на раменната кост притиска по-
дакромиалната бурса към акромиона при пов-
дигане на ръката над нивото на рамото.Травми-
ра се и се разкъсва сухожилието и/или влакната 
на m. supraspinatus.
• При хроничните случаи има и вертикален 
дисбаланс (m.deltoideus > ротаторен маншон.
При продължително действие на  увреждащите 
причини  мекотъканните структури и субакро-
миалната бурса се дразнят, възпаляват, отичат, 
появява се постоянна болка, в  резултат се огра-
ничават движенията в рамото, стига се до  су-
бакромиален импинджмънт синдром (СИС), кой-

то е най-честата проява на хумерускапуларния 
периартрит. 
При хроничната му форма измененията  се ха-
рактеризират с хиалинна дегенерация на су-
хожилната инсерция на ротаторния маншон и 
стесняване на субакромиалното пространство.

ЕТИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ

• Външни
При млади пациенти най-общо са повтарящ се 
микро- и макротравматизъм, несъразмерни 
спортни и професионални натоварвания воде-
щи до преразтягане на мускулите, сухожилията 
и връзките около ставата.                                                                                            
При възрастни пациенти дегенеративните  про-
цеси в най-натоварените зони, износване на 
ставния хрущял, нарушено кръвоснабдяване, 
възпалителни процеси от различни причини в и 
около рамото.
• Вътрешни 
Редица обменни заболявания – диабет, пода-
гра, колагенози, смущения в калциевата обмя-
на, съдови заболявания стенокардия, инфаркт,  
чернодробни заболявания, болести на меж-
дупрешленните дискове, плексити др.

КЛИНИЧНА КАРТИНА

Симптомите зависят от засегнатите структури. 
Значение има и степента на увреда, давност на 
процеса, повторяемост, микротравматизъм и др.   
Болката при острите случаи е много силна, коя-
то се влошава от движения. При хроничните е 
налице продължителна болка, след обездвиж-
ване с нощно влошаване, водеща до безсъние.  
Налице са парестезии в и около рамото с про-
пагация към плешката, шията, ръката.  Пациен-
тите съобщават и за скованост, до функионална 
дисфункция на рамото. При синдрома на зам-
ръзналото рамо е налице и невъзможност за 
пасивни движения.  В различна степен на из-
разеност се наблюдават оток,  несиметрично 
подуване, зачеряване, уплътнени или вкалцени 
участъци. Характерна е болезнеността при пал-
пация в увредените участъци.
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ДИАГНОСТИКА 

Диагнозата се поставя въз основа на клинични 
симптоми – болезненост в инсерциите на засег-
натите мускули. Препоръчва се рентгенография 
със специфични проекции и се измерва прос-
транството между главата на раменната кост и 
акромиона. На Y проекция се вижда дали акро-
мионът е прав, овален или човковиден. В някои 
случаи се налага и ултрасонография, която по-
казва наличие на  възпалителни инфилтрати в и 
около бурсата, както и наличие на течност извън 
бурсите.                                                                      
 ЯМР е най- точният метод за показване на въза-
ление, както и състоянието на ставни повърхно-
сти, наличие на мускулни и сухожилни руптури. 
Артроскопията е диагностичен и терапевтичен 
метод при някои от увредите.  
В диференциално-диагностичен план при острия 
периартрит трябва  да се изключат фрактури, лук-
сации, неврити, цервикобрахиален плексит и др.

ЛЕЧЕНИЕ

• Конвенционално лечение при острите нетрав-
матични и хроничните случаи е консервативно 
– НСПВС, КС в инжекционна форма, физиотера-
пия, кинезитерапия, специфични упражнения, 
заздравяващи мускулите.  

Възможностите на хомеопатията
Хомеопатията е подходяща при всички варианти 
на хумероскапуларен периартрит, освен в случа-
ите, налажащи хирургично лечение.                                                    
Изборът на хомеопатичните лекарства при остри-
те случаи се подбират според Кръста на Херинг, а 
при хроничните случаи може да се използва Тех-
никата на предписване по четирите квадранта, 
разработена от д-р Мариян Иванов.

Хомеопатични  лекарства за остър  и обикновен  
травматичен периартрит: 
• Arnica montana 9 - 15CH – микро и макротрав-
матизъм, съдова протекция, чувство за натърте-
ност и травма.
• Ruta graveolens 9CH  - медикамент за увреда, 
травма на ставни връзки, инсерционити, околос-

тавна съединителна тъкан. 
• Symphytum officinale (зарастличе) 9CH - основен 
медикамент за периостална болка и патологии 
на периостта, фрактури.  
• Calcarea phosphorica 9-15CH – положителен 
ефект при травматизъм     на костите, фрактури, 
смущение в калциево-фосфорната обмяна. 
• Calcarea fluorica  9-15CH – увреда и непълно-
ценност на съединителната тъкан, деформации, 
склероза, повтарящи се луксации на рамото.
Подходящите медикаменти се приемат по 5 гра-
нули на чести приеми, според интензитета на 
болката. Приемите се разреждат с настъпване на 
подобрение.

Хомеопатични лекарства за остър  и обикновен 
нетравматични периартрити:    
• Ferrum phosphoricum 9СН неутрализира сво-
бодните кислородни радикали в мястото на въз-
палението , дясностранна локализация.
• Ferrum metallicum 9СН – болки и засягане на 
ляв делтовиден мускул
• Bryonia 9СН – възпаление, болка от най-малки 
движения, синовиит.
• Rhus toxicodendron 9СН – скованост подобрява-
ща се от раздвижване.
• Phytolacca decandra 9СН – точковидни болки, 
възпаление, лимфаденит.
• Sanguinaria canadensis 9СН – нощно влошаване 
на болката с пулсиращ характер, локална топли-
на, по-често в дясно.
• Solanum malacoxylon 5СН – резорбция на калци-
фикати, синдром на “замръзналото рамо”.

При доминиране на възпалителните прояви и 
отока: 
• Apis mellifica 9-15CH – при блед оток на ставата 
с или без вътреставен излив и подобрение от сту-
дени апликации
• Belladonna 9-15СН – Rubor, tumor, dolor, calor, с 
пулсираща болка и влошаване от допир
• Ledum palue 9CH – ливиден оток

При рамо ръка синдром – в първия  и втори ста-
дий на синдрома, за възпалението, отока на ра-
мото и пръстите най-често се предписват:                                                 
• Arnica montana 9CH – може да се предписва 
системно
• Ferrum phosphoricum 9CH – с постепенно нача-
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ло при артралгии без възпалителна активност
• Bryonia 9CH – подобрение от покой и затопля-
не, влошаване при движение, белези на възпа-
ление, ставен тропизъм.
• Apis mellifica 15CH
• Sanguinaria canadensis 9CH – при десностранен 
хумероскапуларен периартрит с ограничени от 
болка движения

За сковаността:   
• Rhus toxicoddendron 9CH – при болка в пери-
артикуларните тъкани, влошаване в началото на 
движението и при преумора, одобрение от раз-
движване и топъл компрес
• Ruta graveolens 9CH

Подходящите медикаменти се приемат по 5 
гранули на чести приеми, според интензитета 
на болката. Приемите се разреждат с настъпва-
не на подобрение.

При калциращ тендинит, калциращ бурсит – в  
първите фази на образуване и разрастване:  
• Solanum malacoxylon 5CH
• Arnica montana 9 -15СН
• Bryonia 9CH – при ставни болки, с влошаване 
при най-малкото движение, подобрение при по-
кой и затопляне
• Calcarea fluorica 9-15CH
• Ruta graveolens 9CH                

В резорбтивната фаза поради възпалението:     
• Ferrum phosphoricum 9CH
• Belladonna 9-15CH
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• Rhus toxicodendron 9CH – при засягане на око-
лоставната фиброзна тъкан, болезнено втърдя-
ване на ставите с влошаване от влага и покой, 
нощем и сутрин при първото раздвижване и 
одобрение при бавно раздвижване и топли 
апликации.

При острия адхезивен  капсулит във връзка с 
прогресиращата фиброза, най-вече на сухо-
жилията на mm. supraspinatus, infraspinatus и 
teres minor:
• Calcarea fluorica 9-15CH, Sanguinaria canadensis 
9СН – за нощното влошаване  
• Solanum malacoxylon 5СН – при вкалцяване на 
фиброзните изменения      
• Ruta graveolens 9CH – тропизъм към сухожи-
лия и ставни връзки  
• Apis mellifica 15CH, Belladonna 15CH – при въз-
палителни прояви 
• Arnica montana 9CH – поради  травматичната 
етиология.

Техника на предписване на хомеопатични ме-
дикаменти при хроничен периартрит (субакро-
миален импинджмънт синдром и синдром на 
замръзналото рамо).
Медикаменти от I квадрант – могат да бъдат 
използвани всички споменати при острите пе-
риартрити  според подобието на симптомите. 
В период на ремисия може да се приемат по 5 
гранули дневно или през ден. 

Патогенетични медикаменти от  II квадрант:
• Solanum malacoxylon 5СН – калцификати  
• Sanguinaria canadensis 9СН – тропизъм към 
дясно рамо
• Tuberculinum residuum 15CH – фиброза, скле-
роза 
• Трите карбоники: Calcarea carbonica, Calrcarea  
phosphorica, Calcarea fluorica в разреждания 
9-15СН 

Може де се предпишат по 5 гранули през ден 
или по 10 гранули седмично. 

В III квадрант, етиологични  медикаменти:  
• Arnica montana 9-15СН, микротравматизмът е  
сочен като основна причина за дегенеративни-
те процеси в и около ставите, недостатъчното 

и влошеното вследствие на травматизма кръво-
снабдяване, ускорява хода на  периартрита.   
• Solanum malacoxylon 5СН – ефект независим от 
причината за вкалцяванията  (фиброза, метабо-
литни, хормонални). 
• Calcarea carbonica 9-15СН – карбоничната мор-
фология, хиперкалциемия. 
• Calcarea fluorica 9-15СН – повтарящи се лукса-
ции, “разхлабване” на ставната капсула, ранна 
остеофитоза.  
• Natrum sulfuricum 9-15CH, Dulcamara 9CH, Thuya 
15 СН при провокация на проявите от влажен 
студ,  Rhododendron 9СН – прояви преди буря. 

Може де се предпишат по 5 гранули през ден 
или по 10 гранули седмично.
В IV квадрант медикаментите за теренно лече-
ние се предписват във високи разреждания –  
15 - 30СH. Честота на приемите е от веднъж сед-
мично до веднъж месечно, по 10 гранули.  
• При периодични прояви на големи интервали, 
обменни  заболявания (подагра, диабет, калцие-
мия) – Sulfur, Lycopodium, Calcarea carbonicа.  Ка-
сае се за по-скоро псоричен пациент.
• Когато пациента е с фосфорна конституция и па-
тологии характерни за фосфорните ЧТ – Calcarea 
phosphorica, Phosphorus.  
• Поради дегенеративния и прогресиращ харак-
тер на измененията при по-вечето случаи едни от 
най-показаните  хомеопатични лекарства са тези 
от сикотичния ХРТ: Thuya occidentalis, Natrum 
sulfuricum, Medorrhinum, 
• При случаи с по-голяма давност и наличие 
на деформитети или други луетични стигми 
– Tuberculinum residuum, Calcarea fluorica, 
Causticum (медикамент със смесена реактивност- 
сикоза-луеза).
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Завърших медицина през 2013 г. и основен 
курс по клинична хомеопатия към МУ Пле-
вен и ЕШКХ през 2020 г. В края на месец ок-
томври 2020 г. бях помолен от ръководството 
на болницата, в която работя да се включа в 
КОВИД екипа, работещ в новосформираното 
отделение за лечение на коронавирус. По спе-
циалност съм невролог, но много ми помогна 
любовта ми към вътрешните болести, защото 
сблъсъкът със SARS – Covid19, беше откровено 
безмилостен – пациентите с тежко засягане на 
белодробният паренхим се влошаваха главо-
ломно и въпреки всички усилия от наша стра-
на, включително кортикостероиди, резервни 
антибиотици от групата на карбапенемите, 
цефалоспорини четвърта генерация, Ремдеси-
вир, прясно замразена или реконвалесцентна 
плазма не малко болни бяха преведени в ин-
тензивно отделение за интубация, което мал-
цина преживяха ….. На фона на всичко това в 
малкото ми свободно време валяха обажда-
ния от близки, познати и приятели, които се 
бяха заразили, но поради претовареността на 
здравната система не можеха да достигнат до 
лекарска помощ. Излагайки се съвсем на личен 
риск посещавах домовете им, други консул-
тирах само по телефона. Лечението ми беше 
съобразено винаги със световните консенсуси 
за лечение на КОВИД, но като хомеопат в ам-
булаторни условия си позволявах да назнача-
вам и хомеопатични медикаменти. Най-често 

използваните хомеопатични лекарства бяха 
Gelsemium sempervirens 15-30CH, Bryonia 9CH, 
Arsenicum album 9-15-30CH, Phosphorus 15-30CH 
и разбира се Oscillococcinum, който самият аз 
взимам постоянно. Равносметката е, че въпре-
ки сериозната експозиция на вируса останах 
здрав, а пациентите лекувани в комбинация от 
алопатия и хомеопатия, не само преживяха ин-
фекцията, а нито един от тях не разви дихател-
на недостатъчност и не беше хоспитализиран. 
Инициалната сухота на лигавиците, съчетана 
с болезнена кашлица и ретростернална болка 
почти винаги се облекчаваше от Bryonia 9CH – 
3 х 5 гранули. Eupatorium perfoliatum 5-9CH –  
3 х 5 в съчетание с Arnica montana 9CH – 2 х 5 се 
оказаха верен помощник при костно-ставните 
болки. Една част от пациентите имаха безсимп-
томен или олигосимптомен белодробен инфил-
трат, за което избирах Phosphorus 15CH – 2 х 5 
гранули и Arsenicum album 15CH – х 5 гранули 
вечер, тревожността и невропатните болки, 
които бяха често явление се повлияваха добре 
от Gelsemium sempervirens 15СН – 3 x 5 гранули, 
а поствирусната астения преминаваше само за 
няколко дни при приложението на China rubra 
9CH – 3 х 5 гранули. 
Един от пациентите в хода на лечението се влоши 
– съществуващият задух се усили, появи се тежка 
отпадналост, хоспитализация беше отказана от 
самия болен. Това ме накара да преосмисля ини-
циалната терапия с Bryonia, Arsenicum album, 
Phosphorus и на тяхно място започнах Gelsemium 
sempervirens 15CH и Mercurius solubilis 15CH, 
чести приеми по 5 гранули. Само за няколко дни 
състоянието на пациента се подобри, а след сед-
мица съвсем се нормализира.  Смятам, че това е 
само малка част от многото доказателства за въз-
можностите на хомеопатията, и споделянето на 
практически опит помежду ни ще бъде от полза 
за нашите пациенти. 

Д-р Ивайло Маринов

невролог, гр. Плевен

МОЯТ ОПИТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С 
COVID-19

ОТ ПРАКТИКАТА 
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Д-р Антоанета Пандурска

главен асистент в Катедра 
Фармакология и токсико-
логия – ФФ, Медицински 
Университет, Плевен, 
ЕШКХ

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА 
ПРИ ВАКСИНИРАНЕ

Постваксиналните реакции се разделят най-об-
що на локални (оток, зачервяване, болка на 
инжекционното място) и общи (фебрилитет, 
диария, повръщане и алергични реакции (ур-
тикариален обрив, анафилаксия, бронхиална 
обструкция, оток)). Хомеопатията има място 
като специфична профилактика и терапевтична 
помощ преди и след ваксиниране.

СПРАВКА С МАТЕРИЯ МЕДИКА

Apis mellifica

• Ограничава възпалителната реакция на място-
то на инжектирането и навалява риска от алер-
гична реакция. Може да се предписва системно.

Thuya occidentalis

• За да се намали риска от постваксинални ре-
акции, свързани с провокираната от ваксината 
промяна в реактивността.

Silicea

• За да се засили имунния отговор

МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЧНИЯТ 
СПЕЦИАЛИТЕТ PARAGRIPPE СЕ ОПРЕДЕЛЯ 
ОТ ПОКАЗАНИЯТА НА НЕГОВИТЕ СЪСТАВКИ

Arnica montana

• Съставът на ТМ е комплексен. Приготвя се от 
цяло прясно растение и включва флавоноиди, 
каротиноидни пигменти, феноли и лактони, 
които определят антиневралгичното, антиекхи-
мозното и противовъзпалително действие.

Belladonna

• ТМ се приготвя от цяло разцъфнало растение 
Atropa belladonna. Повечето от активните ве-
щества се съдържат в листата. Най-важни сред 
тях са алкалоидите с парасимпатиколитично 
действие- атропин, хиосциамин, скополамин 
и хиосцин. Подходящ при остри възпалителни 
реакции, вкл. постваксинационни (rubor, tumor, 
calor, dolor), антипиретично и противовъзпали-
телно действие.

Eupatorium perfoliatum

• ТМ се приготвя от надземната част на прясно 
растение от сем. Сложноцветни. В САЩ расте-
нието е познато като „билка против треска“. Съ-
държа метоксилирани лактони и фравоноиди с 
цитотоксични свойства, фитостероли, подходя-
щи при контузни и генерализирани мускулни 
болки.

НА ФОКУС



Gelsemium sempervirens

• ТМ се приготвя от корените на диворастящо 
пълзящ храст в югоизточната част на САЩ, вне-
сен в Европа през XVII в. В началото е използван 
само като декоративно растение заради вечно-
зелените листа и ухаещи жълти цветове. От края 
на миналия век се използвал и заради лекарстве-
ните му свъйства, сато противотемпературно, 
спазмолитично и антиневралгично действие. В 
хомеопатията е подходящ при състояния на ади-

намия, мускулни болки, конгестивно главоболие, 
фебрилитет.

Sulfur

• Представлява сублимирана и пречистена сяра. 
Подходящ при фебрилитет, остра възпалителна 
реакция, конгестия, а също при сърбеж и кож-
ни алергии. Хомеопатично лекарство с псорична 
реактивност и силен катализатор на останалите 
симптоматични лекарства.

С КАКВО ДА ПОМОГНЕМ ПРИ ВАКСИНИРАНЕ

В деня преди ваксинацията

Apis mellifica 15CH
3 пъти по 5 гранули

В деня на ваксинацията

Apis mellifica 15CH
3 пъти по 5 гранули

След поставянето на ваксината

Apis mellifica 15CH 
3 пъти по 5 гранули

Thuya occidentalis 9CH 
по 5 гранули през ден за 2-3 седмици

Silicea 9CH 
по 5 гранули през ден за 2-3 седмици

През целия период 

За предотвратяване и повлияване на общи 
реакции: температура, болки в мускулите, 
главоболие, отпадналост

Парагрип
3 пъти по 2 таблетки

ACTA HOMEOPATHICA|2/2021 9
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Завършил съм Висшият Институт по Зоотехника 
и ветеринарна Медицина (ВИЗВМ) към Тракий-
ския Университет – гр. Стара Загора. Имах пред-
ложение и възможност след дипломирането си 
да остана на работа в нашия факултет, но избрах 
да се прибера в родния ми град. Именно там 
още като малко дете в мен се появи връзката ми 
със животните и чак на по-късен етап и осъзна-
тото ми желание да се занимавам с ветеринарна 
медицина.

Реших да се запиша в курс по хомеопатия, за-
щото честно казано, една моя колежка и добра 
приятелка ме „запали” по тази идея, за което 
сега й казвам „Благодаря ти, Галя!” А и вече бях 
опитал и видял върху себе си действието на мал-
ките гранулки, така че не ми трябваше кой знае 
колко много убеждаване. Въпрос на усет няка-
къв, импулс. Както се казва „Хомеопатията е 
освен всичко друго, е и още един инструмент 
в лекарската чанта”. И ето ме в основния курс 
за обучение. Там още при първите срещи с пре-
подавателите ми стана ясно, че срещу нас, кур-
систите, стоят не само добри професионалисти, 
но и личности, човеци с главни букви. А в днеш-
но време това е все по-рядко срещано и много 
ценно. Давали са ни необходимото внимание, 
отговаряли са ни на многото въпроси – докол-
кото е възможно. След лекцията или в кратките 
почивки е имало буквално редички към лекто-
рите от любопитни, пълни с въпроси бъдещи хо-
меопати, които с блеснал поглед изчакват, слу-
шат и попиват знания и ценен опит. 
Основният курс по клинична хомеопатия към 
ЕШКХ е един своеобразен трамплин не само за 
нови хомеопатични познания, но и за нов, допъл-
нителен по-широк начин на мислене. Методите 
и подходите, изучавани в курса по хомеопатия 
променят и дообогатяват лекарския ни арсенал. 
А курса „Подържаща  квалификация”, който се 
провежда ежегодно за всички завършили вече 
хомеопати, както и професионалните срещи са с 
много практическа и актуална, злободневна бих 
казал, насоченост. Право в целта! Когато имам 
възможност с удоволствие участвам в обучения, 
семинари, конференции и конгреси.
Често прилагам хомеопатични лекарствени 
средства за най-различни случаи и върху себе 
си и семейството ми и то с добър резултат. Счи-
там, че хомеопатията има голям потенциал за 
развитие, особено при психосоматични състоя-
ния – там тя е безценна и една много добра и 
успешно приложима методика в тази област. 
А тази група заболявания знаем, че в днешно 
време обхваща все по-голям процент от хората. 
Освен това смятам, че хомеопатията има потен-
циал за приложение и развитие във ветеринар-

Д-р Явор Николов 
ветеринарен лекар, 
гр. Перник

ГОСТ НА БРОЯ

„Хомеопатията освен 
всичко друго, е и още един 
инструмент в лекарската 
чанта”
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ната медицина. При прилагане на хомеопатично 
лечение върху човек, той може да се сугестира 
и това да промени реалния резултат, докато при 
животните това няма как да стане. При моите 
пациенти не мога да кажа: „Ей сега това ще го 
вземеш и ще се оправиш”, т.нар. плацебо ефект. 
Животинките трудно ще скрият истината или ще 
се престорят… Могат да се постигнат добри ре-
зултати при лечението на животните с хомеопа-
тия, стига собствениците да се съгласят да опи-
тат. Българинът си е консервативен по природа 
и има нужда да се убеди лично (”Око да види, 
ръка да пипне”), затова и по-бавно сякаш при-
ема „новостите”. Като цяло търсенето на хоме-
опатично лечение от страна на собствениците 
на нашите пациенти все още не е на достатъчно 
ниво. Моите наблюдения са, че са по-склонни да 
опитат при вирусни инфекции и то, когато са се 
поизчерпали другите възможности. Разбира се, 
има и собственици, които са запознати с ефек-
тите на „нежната медицина” и с охота приемат 
да започнат такова лечение при любимците си. 
Моята практика е смесена, т.е. работя, както с до-
машни любимци (кучета и котки), така и със сел-
скостопански животни и птици. Реално мога да 
кажа, че собствениците на домашни любимци са 
по-склонни и по-често съгласни подопечените им 
да бъдат лекувани с хомеопатия, отколкото тези 
на селскостопански животни. 
Ще ви разкажа един интересен случай от моята 
практика. Бях повикан при една крава, в напред-
нала лактация, родила лесно едно здраво и кра-
сиво теленце. По време на паша кравата е била 
нападната от няколко скитащи кучета. Външно 
нямаше никакви разкъсвания или други видими 
рани по нея. В резултат на силния стрес и страх, 
според собствениците буквално е като „пощу-
ряла” – рита, скача, боде с рогата. Успяват да я 
фиксират с въжета за собствена и за нейна без-
опасност, за да могат поне да я издоят. Кравата 
почти спряла да дава мляко, при положение, че 
нормално давала по 10–15 литра мляко при едно 
доене. До моето идване бяха изминали 5–6 дни 
от случката и хората си мислели, че животното 
ще се успокои само, пробвали много неща, но 
безрезултатно. Обясних им, че има и друг начин, 

по който мога да опитам да й помогна, с уговор-
ката че нямам практически опит с тези големи 
животни. Предписах Stramonium 30СН – за 5 дни 
по 30 гранули, разтворени във водата за пиене, 
с последващо разреждане – после същата доза 
през ден, после само 2 пъти седмично и т.н. В на-
чалото стопаните реагираха скептично… Честно 
казано, дори не очаквах, че ще приложат лече-
нието. След като не ми се обадиха, според уго-
ворката, допуснах, че няма развитие по случая. 
Каква беше моята изненада, и то приятна, кога-
то след време, по друг повод, отивайки в същия 
обор, попитах „Какво стана с кравата?”, получих 
отговор „Ами, докторе, тя взе, че се оправи. 
Благодарни сме ти много на теб и на това ново 
за нас чудо в малките шишенца!”  
Бях удовлетворен от постигнатия резултат, защо-
то ме окуражи да поемам нови предизвикател-
ства и да прилагам хомеопатията в тази до мо-
мента неизползвана територия за лечение и при 
едри преживни животни. 
Светът, в който живеем, е дуалистичен. За добро 
или за лошо, във всеки един от нас живее един 
добър бял и един лош черен вълк и те се нами-
рат в постоянна борба помежду си. Надделява 
онзи, когото нахраниш повече. Това индианско 
предание, според мен илюстрира нашия избор в 
най-различни житейски и професионални ситуа-
ции. Една от мисиите ни на тази Земя е да творим 
и да създаваме. Това ни прави по-удовлетворени 
и по-щастливи. 
Считам, че с популяризирането на метода клинич-
на хомеопатия във ветеринарната медицина, все 
повече от собствениците на нашите пациенти ще 
се обръщат за помощ към нея, защото бъдещето 
е на вълновата медицина, а хомеопатията е точно 
такава. Човек се ражда с много таланти. Това, че 
не си певец, художник или поет например, не оз-
начава, че не можеш да пресъздадеш подобни ме-
лодии, внушения, красоти и т. н. по някакъв друг 
начин. Важното е да потърсиш в себе си този дар и 
ще бъдеш по-удовлетворен и по-щастлив. 
Да помагаш на другите също е такъв вид дарба и 
ние трябва да се гордеем, че сме лекари. Поже-
лавам на всички колеги и читатели една успешна, 
здрава и позитивна година!
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