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Представете се накратко…

Д-р Зорка Угринова е специалист по 
обща медицина и хомеопатия.

Член е на Управителния съвет и адми-
нистративен секретар на Българската 
медицинска хомеопатична организа-
ция (БМХО). Преподавател е по Клинич-
на хомеопатия към Европейската школа 
по клинична хомеопатия (ЕШКХ).

Съавтор е на книги по хомеопатия: “Кли-
нична хомеопатия. Приложна Материя 

ГОСТ РЕДАКТОР НА БРОЯ

Медика”, “Основи на хомеопатичната 
терапия. Остра и хронична патология”, 
“Хомеопатия за деца и тийнейджъри”, 
“Ало, докторе”, “Хомеопатия за жена-
та”, “Хомеопатия. Клинични случаи”, 
“Трудните деца”.

Д-р Угринова е любопитна, почитател 
на изкуствата, мечтател…

Какво ви привлече към хомеопатията?

За хомеопатия за първи път чух от ко-
леги през 1996 г. С много голям инте-
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рес и вълнение се записах през есента 
на същата година на курса по клинич-
на хомеопатия. Идеята, че можеш да 
предложиш на пациента лечение, кое-
то е безвредно и което е индивидуално 
подбрано, бе особено вдъхновяваща. 
Лекторите споделяха своя клиничен 
опит, отговаряха на многобройните ни 
въпроси и да започна да практикувам 
бе само въпрос на време… На много 
малко време…

Случвало ли ви се е да се сблъскате с 
недоверие от страна на ваши колеги 
или пък ваши пациенти по отношение 
на хомеопатичния метод на лечение? 
Как реагирате?

В  годините от някои от колегите съм 
чувала кога на шега, кога с по-сериозен 
тон, че „хомеопатията не действа“ и в 
началото разпалено започвах да защи-
тавам метода… С годините разбрах, че 
не си струва да се разпилява време и 
енергия в спорове… И се дистанцирам 
от подобни разговори. Тъй като при мен 
идват пациенти, които вече са избрали 
да се лекуват с хомеопатия, от тях не 
съм усещала недоверие… Случвало се 
е обаче, някой член от семейството да 
подходи по-скептично към хомеопа-
тията, предписана на децата, но кога-
то види добрия резултат и той идва на 
преглед…  

И няколко лични въпроса…

• Обичам работата си, защото… ме 
вдъхновява.
 
• Най-голямото ми постижение е... ра-
ботя с удоволствие и винаги намирам 
нови и нови предизвикателства.

• Талантът, който мечтая да имам, е… 
да мога да пея.  

• Мечтая да… да обиколя света.

• Чувствам се щастливa… много често.

• Вдъхновявам се от… красотата и при-
родата.

• Последната книга, която прочетох е… 
„Чумни нощи“ от Орхан Памук.

• Музиката, която харесвам, е… соул и 
класическа, а когато шофирам, обичам 
да слушам джаз.

• Релаксирам като… като рисувам, 
пиша стихове, чета, подреждам книги.

• Обичам да… морето, дъжда, аромата 
на липите.

• Вярвам, че… се случват чудеса.
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МAЛКИ И ГОЛЕМИ МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ТРАВМИ
(ОБЗОР)
Д-р Зорка Угринова, обща медицина, хомеопатия

Травмата е нарушаване на анатомич-
ната или функционална цялост на орга-
низма под въздействие на увреждащи 
агенти – механични, физични, химични, 
електрически, лъчеви и др. Тежестта на 
всяка травма се определя от степента на 
изразеност на местните и общите проя-
ви. Тя зависи от характера на уврежда-
щия агент, силата и продължителността 
на въздействието, възрастта и общото 
състояние на пациента към момента на 
травмата, времето, изминало от полу-
чаване на травмата до оказването на 
медицинска помощ, обема и характера 
на първичната хирургична обработка. 
Основните симптоми при травма са:
 Болка и нарушена функция на подле-

жащи органи;
 Болка, засилваща се от движение и 

натиск;
 Кръвонасядане (еволюция);

Неврологичен дефицит при увреждане 
на нерви;
 Шок – психоемоционален, хемодина-

мичен.
Травмата активира неактивния протеин 
NF-κB, който мигрира в ядрото на клет-
ката и стимулира експресия на медиа-
тори на възпалението, възможни са вто-
рични инфекции и увреждане на нервни 
структури с невропатична болка.
Хомеопатичното лечение може да се 
прилага при всяка травма. Целта е ус-
коряване на еволюцията на репара-
тивните процеси и предотвратяване на 

усложненията (инфекции, ръбци, кон-
трактури).
Естествено, при тежки или усложне-
ни травми хомеопатичното лечение 
би било само комплементарно. В тези 
случаи основно се прилага комплексно 
конвенционално лечение, към което 
може да се добави и хомеопатичното 
такова.
Изборът на хомеопатично лекарство за-
виси от:
 Локализацията на увредите;
 Видът на лезиите;
 Усещанията на пациента;
 Модалностите .

Медикаменти при травма

Arnica montana 9/15/30СН
Това лекарство системно се предписва 
при всички травми. То осигурява съдова 
протекция и бързо повлиява хемораги-
ята, появата и развитието на хематоми, 
екхимози и т.н. Пациентът бързо усеща 
намаляването на болката и по-бързо се 
възстановява. Това лекарство често се 
прилага и като профилактика на хирур-
гичния травматизъм. 
По отношение на дозировката важи 
следното правило – в първите 1-2 часа 
след травмата Arnica montana може 



да бъде предписвана на чести приеми 
през 15-30 минути. При по-леки локал-
ни контузии – 5/9СН три пъти по 5 гра-
нули. При прояви на травматичен шок 
– 30СН през 15 минути по 5 гранули, с 
постепенно разреждане на приемите 
при подобрение.

Ledum palustre 9СН
Ключов симптом при него са контузии-
те с ливиден цвят. Може да се използва 
при различни наранявания, независи-
мо от локализацията. Подходящ е във 
всички случаи на „травматични очила“, 
глезени, подбедрици, стъпало и др. На-
лице са травматични, персистиращи 
хематоми с бавна еволюция. Другата 
специфика на лекарството са раните 
от убождане с остри предмети – игли, 
пирони и др. (особено, ако раната не 
кърви) и от ухапване или ужилване от 
насекоми.

Symphythum officinale 9СН
Това лекарство се препоръчва най-чес-
то при нараняване на периоста (с или 
без фрактура на костта) и при забавено 
калусообразуване. При фрактури мо-
жете да подпомогнете оздравителния 
процес и образуването на костен калус 
с предписването на хомеопатичния 
специалитет Остеоцинезин. От него се 
приемат по 2 таблетки за смучене 3 
пъти дневно, обикновено до сваляне 
на гипса.  
Symphytum e подходящ и при перио-
стити и тендинити. В офталмологията 
може да се използва при травма на оч-
ната ябълка и орбитата, заедно с кон-
венционалната терапия.

Ruta graveolens 9СН
Най-често предписваното лекарство 
при травми на сухожилия, лигаменти и 
периост. Подходящо при навяхване или 
изкълчване на стави, както и при вся-
какви травми на сухожилните инсер-
ции (инсерционит) с избирателно зася-
гане на флексорните сухожилия. Често 
се комбинира с Arnica montana 9/15СН 
на чести приеми. 
Към показанията на това лекарство спа-
дат и болки в очите поради преумора 
на акомодацията. Приложение има и в 
следродовия период при пелвио-пери-
неални болки, запек и/или пролапс на 
ректума, болка в лумбосакралната об-
ласт и областта на опашната кост. 

Rhus toxicodendron 9CH
Това лекарство се препоръчва при став-
на скованост и болки, които се влошават 
от обездвижване и се подобряват при 
постепенно раздвижване на ставата. Ха-
рактерно за състоянието на пациентите, 
които се нуждаят от Rhus toxicodendron, 
е, че болките им се засилват от влага, 
студ и при покой. Друго важно прило-
жение на това хомеопатично лекарство 
е при рехабилитация след навяхване 
или фрактури, довели до обездвижва-
не. Честотата на приемите зависи от ин-
тензивността на оплакванията – 3-6 пъти 
дневно по 5 гранули.

Calcarea phosphorica 9СН
Освен при болки на растежа това лекар-
ство се препоръчва при болки в зоната 
на костно счупване, като подпомага об-
разуването на костен калус. Дозировка-
та е два пъти по 5 гранули.
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Hammamelis virginiana 5СН
При разширени вени, при крехкост на 
малките вени и капиляри: пурпура, пе-
техии, екхимотични петна. Това лекар-
ство се предписва и при кръвоизливи 
в окото или травматични хеморагии с 
венозна кръв.

Apis mellifica 15СН
Във всички случаи на болезнен розов 
периартикуларен едем, посттравмати-
чен оток или хидропс на става, особено 
ако е налице и подобряване от студен 
компрес се препоръчва Apis. 

Bryonia 9/15СН
При оток с излив в ставата и характер-
ната за лекарството модалност подо-
бряване от покой и натиск на широка 
площ. Лекарството може да се препо-
ръча и при посттравматично възпале-
ние с излив при луксация или хидропс 
на става.

Staphysagria 15СН
Това лекарство има два полюса на 
действие в областта на травматологи-
ята – от една страна, при болезнени 
рани, получени от остър режещ пред-
мет (включително при хирургически 
интервенции) и големи линейни раз-
рези. И от друга страна – симптоми и 
оплаквания след поставяне на катетър. 
Често се препоръчва два-три пъти днев-
но по 5 гранули.

Hypericum perforatum 15СН
При остра, пробождаща центрипетална 
болка по хода на нервите, като после-

дица от всякакъв вид травма (вкл. и хи-
рургична интервенция). Лекарството е 
подходящо и при ухапване, убождане, 
разкъсване, порязване.
Често лекарите хомеопати го препоръч-
ват и преди и след екстракция на зъб 
или нокът, два пъти по 5 гранули.

Magnesia phosphorica 9СН
Водещият симптом тук са невралгич-
ните болки. В Материя медика са посо-
чени невралгиите с внезапно начало и 
край, както и невралгиите със спазми и 
мускулни крампи.

Травми на централната и 
периферната нервна система

След преживяна черепно-мозъчна 
травма нерядко се развива посттрав-
матична церебрастения. Тя протича с 
главоболие, инсомния, нарушение на 
съня, лесно настъпваща умствена и 
физическа умора, променливо настро-
ение, вертижен синдром. Възможно е 
да се наблюдават и вегетативни симп-
томи – изпотяване, зачервяване на ли-
цето, приливи на топли и студени въл-
ни, сърцебиене. 
При посттравматичната енцефалопатия 
могат да се наблюдават епилептични 
гърчове, челен апатико-абуличен синд-
ром, паркинсонов синдром, посттрав-
матична деменция. 
Травмите на гръбначния мозък се съ-
пътстват най-често от различни по сте-
пен и локализация моторни и сетивни 
нарушения.

ТЕМА НА БРОЯ



Дозиране: 1-2 пъти по 5 гранули.

Natrum sulfuricum 15СН 
Много автори го наричат „Арника на 
нервната система“. Подходящ е при 
инсулт и постинсултни състояния, при 
упорити болки и различни неприятни 
усещания след черепно-мозъчна или 
гръбначномозъчна травма: психически 
смущения, главоболие, раздразнител-
ност, вкл. при депресия и психастения 
след преживяна черепно-мозъчна трав-
ма. Предпочитат се високите разреж-
дания 15/30СН, два пъти по 5 гранули.

Secale cornutum 9CH
При пациенти след исхемичен мозъчен 
инсулт, сетивни и моторни смущения от 
съдов произход. Сред описаните в па-
тогенезата на лекарството симптоми са 
световъртеж, главоболие, енцефалопа-
тии, миелопатии, парализи от  съдов 
произход.

Cocculus indicus 9CH
В случаите на световъртеж, гадене, сла-
бост. Ключовите симптоми на лекар-
ството включват обнубилация и заба-
вени интелектуални функции.

Gelsemium sempervirens 15-30СН
При обнубилация, тремор и снижена 
умствената и моторна дейност. Под-
ходящо лекарство при внезапна и 
временна амнезия, окуломоторна па-
рализа, птоза на клепача, диплопия, 
страбизъм, пареза на пикочния мехур, 
инконтиненция. При всички случаи на 
парализи и парези.

Stramonium 15СН
При пациенти с двигателна възбуда, 
гърчове, агресия. Налице е буен, фури-
бунден делир, халюцинации, безсъние 
и кошмари.

Opium 15СН
При обнубилация, конгестия и съдови 
мозъчни инциденти, при които пациен-
тът е с бавен пулс, частична парализа, 
хемиплегия.

Agaricus muscarius 9CH
При мускулна дистрофия, инервирана 
от засегнатия сегмент с миоклонични 
потрепвания при последици от травма 
на гръбначния мозък.

При болка в областта на опашната кост 
поради травма на задните коренчета 
на сакралните нерви или при уврежда-
не на самата опашна кост често пред-
писвам:
Arnica montana 9СН, 
по 5 гранули 2 пъти дневно;
Ruta graveolens 9СН, 
по  5 гранули 2 пъти дневно;
Hypericum perforatum 15СН, 
по 5 гранули 2 пъти дневно.

ТЕМА НА БРОЯ
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АРНИКА – 
ЦАРИЦА В ХОМЕОПАТИЯТА

Акад. проф. д-р Надка Бояджиева, дмн

Arnica montana L. (сем. Сложноцветни) 
е многогодишно растение, характерно 
за планинските пасища, размножава се 
най-добре на силиций съдържащи поч-
ви. Расте на височина над 800 метра в 
умерения пояс.

Arnica montana е защитен вид в много 
европейски държави. Специалисти-бо-
таници във Франция регулират нейното 
събиране през месеците юни и юли.
Тинктурата майка (ТМ), от която се пра-
ви хомеопатичното лекарство на Бо-
арон, се получава от цяло растение, 
откъснато в период на цъфтеж и свежо 
състояние, сертифицирано от ECOCERT 
със знак BIO. 

Съставът на ТМ е сложен. Открити са 
повече от 120 съставки, измежду които 
флавоноиди и процианиди, етерично 
масло, сесквитерпенови лактони (хеле-
налин), тимол, полизахариди и др.

Хеленалин:

Тимол:

Хеленалинът има противовъзпалите-
лен, обезболяващ и противотуморен 
ефект – потиска човешката теломе-
раза и антимикробни свойства срещу 
Staphylococcus aureus.
Тимолът има антимикробно и фун-
гицидно действие и антиоксидантни 
свойства.
Arnica montana и нейните свойства са 
добре познати в народната медицина. 
Първата патогенеза в хомеопатията е 
проведена с корен от Arnica и са опи-
сани около 117 симптома. В Materia 
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medica pura от 1811 г. досега са описа-
ни вече повече от 175 симптома. Тро-
пизмът на лекарството е познат – меки 
тъкани, мускули, съдова стена на голе-
ми, малки и капилярни съдове, както и 
имунна система.

Arnica montana 
за профилактика и лечение

В спортната медицина ефикасност-
та на хомеопатичния продукт Arnica 
montana е добре позната. По време на 
тренировки и при усилени физически 
натоварвания се препоръчва прием на 
Arnica. 
По време на бременност: като про-
филактика и при болки в кръста при 
бременните жени; като подготовка за 
раждане; в след родовия период за 
по-бързо възстановяване на жената.
При пациенти със сърдечносъдова 
патология: повишено кръвно наляга-
не, стенокардия, кардиомегалия и др. 
може системно да се препоръчва Arnica 
montana.

Преди повече от 12 години фирма Бо-
арон и д-р Драгомир Грудев заедно със 
своя екип от лекари проведоха Конфе-
ренция за лекари на тема „Възмож-
ности на хомеопатичните продукти 
с Arnica в областта на хирургията и 
спешната медицина“. В конференци-
ята взеха участие стотици лекари-спе-
циалисти, които споделяха своя опит с 
приложението на хомеопатични про-
дукти от растението Arnica montana. На 
този форум аз представих пленарната 

лекция. Правилно е понастоящем да 
напомним на всички, че продуктите от 
арника са много полезни и се препо-
ръчват за:
 Лечение на травми, изгаряния, охлуз-

вания, хирургически рани и разрези, 
кожни възпаления, ухапвания от насе-
коми, алергични реакции, мускулни и 
кожни болки, счупвания на кости, рев-
матични възпаления и болки, артрити и 
артрози и др.;
 Лечение на увреждания на перифер-

ните нерви, травми на кожа и подко-
жие, мускули с възпаления, отоци на 
крайниците в резултат на нарушения на 
циркулация на кръв и лимфа;
 Лечение на хематоми, хемороиди и 

други нарушения на кръвоснабдяване-
то на периферни тъкани и кожа;
 При усилена физическа дейност при 

професионални спортисти, като профи-
лактика и първа помощ при мускулна 
умора и слабост;
 При конюнктивални хеморагии, хема-

томи или екхимози, които се получават 
дори от лек удар, както и при дегенера-
тивни ретинопатии;
 При остри хемороидални кризи.

Посочената полезност се дължи на 
доказани действия и лечебни ефекти, 
както следва:

Противовъзпалително действие
Arnica montana намалява кожните, ли-
гавични и мускулни възпаления, което 
се дължи на изолирани лактони, фла-



ТЕМА НА БРОЯ

воноиди, фенолна киселина и нейни 
продукти от растението. След локално-
то приложение на хомеопатични прод-
рукти от арника е доказано намаляване 
на много от симптомите на възпаление 
като болка, зачервяване, оток; постига 
се излекуване на различен вид рани и 
се подтиска тяхното усложняване. 

Обезболяващо действие
Перорално и/или локално прилаган 
този хомеопатичен лечебен продукт 
намалява травматичната, ортопедична, 
мускулна, кожна, костна и невралгич-
на болка. Препоръчва се едновремен-
но лечение чрез локално прилагани и 
перорално въвеждани хомеопатични 
продукти с арника (виж по-долу). Обез-
боляващият ефект настъпва бързо, за 
часове след приемане на хомеопатич-
ните продукти с арника. 

Омекчаващо действие
Много важно в комплексното лечение 
на рани, кожни увреждания от ухапва-
ния, рагади при суха кожа, някой ви-
дове екземи, кожни нарушения при 
проблеми с периферното кръвообра-
щение. Рани от изгаряния, свързани 
често с болка. Много лекари публику-
ват своя положителен опит с лечение 
на изгаряния чрез хомеопатични про-
дукти на арника.

Укрепващо действие върху функцията 
на периферните кръвоносни и лимф-
ни съдове
Това действие помага в лечението на 
остри и хронични хематоми, травми 

след удар на кожа и мускули, отоци, хе-
мороиди и др. 

Укрепващо действие на косата (при 
косопад)
Помага на хора с косопад – състояние, 
което зачести след прекарване на ин-
фекция с Ковид-19. Препоръчва се пе-
рорален прием на хомеопатичен про-
дукт по преценка на лекаря хомеопат.

Антиалергично действие
То се проявява при алергични реакции 
вследствие ухапвания от различни на-
секоми и животни (комари, бълхи, пче-
ли, оси, влечуги, водни животни, тро-
пически животни и др.). Прилагат се 
оралните и локални хомеопатични про-
дукти с арника. 
 
Указания за летния период  
Доказани са ефективните действия на 
хомеопатичните продукти на Арни-
ка през различни сезони на годината. 
Лятото е свързано с повече физическа 
активност, спорт на открито, повече ри-
скове от ухапвания, рани, алергични 
реакции, промени в кръвообращение-
то, травми, мускулни и кожни болки, 
затова препоръчвам Arnica montana 
9/15CH като задължителна част от хо-
меопатичната аптечка.
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1. След инфекция често настъпва увре-
да на ендотела. В резултат на това се 
активират неутрофилите, повишава се 
съдовият пермеабилитет и настъпва 
тъканен едем. Възпалителните цитоки-
ни като TNF-α, IL 1 и IL 6 започват да се 
секретират, в резултат на което се акти-
вира каскадата на кръвосъсирването, 
с освобождаване на тромбин и обра-
зуване на фибринов съсирек (Bernard, 
Vincent, and Laterre, 2001). Описани са 
сложни взаимоотношения между коа-
гулацията и възпалението. Не само въз-
палението ускорява коагулацията, но и 
коагулацията може да индуцира възпа-
ление чрез освобождаването на възпа-
лителни цитокини.

Arnica montana 5СН намалява сигнифи-
кантно експресията на вътреклетъчна-
та адхезионна молекула 1 [Intercellular 
adhesion molecule-1 – ICAM-1] в инви-
тро експеримент с ендотелни клетки. 
Този белтък, известен също като CD54, 
принадлежи към суперсемейството на 
имуноглобулините и се установява в 
малки количества в ендотелните клет-
ки и в левкоцитите. При стимулиране с 
IL1 и TNF-α, количеството на ICAM-1 по 
повърхността на ендотелните клетки 

СВЕТОВНИЯТ ОПИТ

КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ, 
ДОКАЗВАЩИ ЕФИКАСНОСТТА 
НА ARNICA MONTANA
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СВЕТОВНИЯТ ОПИТ

3. Хирурзи препоръчват хомеопатична 
Arnica за намаляване на подкожните 
кръвоизливи и отоци след операция. 

Източник: 
Lawrence, W. T. Arnica. Plast. Reconstr. 
Surg. 112: 1164, 2003. 

4. В пластичната хирургия: пациенти с 
подкожни кръвоизливи и увреждания 
след операция, лекувани с  хомеопа-
тична Arnica, се възстановяват по-бър-
зо в сравнение с плацебо.

Източник: 
Seeley BM and al. Effect of homeopathic 
Arnica montana on bruising in face-lifts: 
results of a randomized, double-blind, 
placebo-controlled clinical trial. Arch 
Facial Plast Surg. 2006 Jan-Feb;8(1):54-9.

5. В ортопедията: сравнително проуч-
ване на ефекта върху болка и възпале-
ние на локални препарати, съдържащи 
Arnica, и Диклофенак на пациенти с по-
стоперативни нарушения след интер-
венции на коляно. 

Източник: 
Karow and al. 2008, Journal of Alternative 
and Complementary Medicine.
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нараства значително и може да дове-
де до последващи тромбози. Приложе-
нието на Arnica montana по 5 гранули 
дневно при такива състояния води до 
намалена експресия на ICAM-1, оттам 
и до намалена склонност към нежела-
но тромбообразуване. Това оправдава 
прилагането на медикамента както при 
инфекциозни, така и при ред хронични 
заболявания със засягане на съдовия 
ендотел.

Източници: 
1. Bellavite, Paolo. (2017). Investigation on 
the action mechanisms of Arnica montana 
at cell level. https://www.researchgate.
net/…/319669969_Investigation_on… 
2. Boujedaini Naoual, Caredda Stéphane, 
Laurence Terzan, Assessment of anti-
inflammatory activity of homeopathic 
Arnica montanant J High Dilution Res 
2013; 12(44):121-122Proceedings of the 
XXVII GIRI Symposium; 2013 Sep03-04; 
Bern (Switzerland) https://highdilution.
org/index.php/ijhdr/article/view/662

2. Арнигел и хомеопатична Арника са 
по-ефективни в сравнение с плацебо, 
при посттравматична и постоперативна 
болка, едем и кръвонасядане.

Източник: 
Tommaso Iannitti and al. Effectiveness 
and Safety of Arnica montana in Post-
Surgical Setting, Pain and Inflammation. 
American Journal of Therapeutics (2014)
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НА ФОКУС

В периоперативната подготовка на па-
циента има много терапевтични ниши, 
подходящи за хомеопатични медика-
менти.Те могат да бъдат като допъл-
нителна медикация или приложени 
самостоятелно. Предоперативната и 
преданестезиологична подготовка на 
пациентите, повлияване на интраопе-
ративните стресови реакции и осигуря-
ване на гладък, спокоен и стабилен сле-
доперативен период – това са важни 
задачи на анестезиолога и хирурга,като 
често се изисква мултидисциплинарен 
екип.
Хомеопатията е особено подходяща 
при пациенти с психо-емоционални 
разстройства вследствие на стреса и 
при полиалергични пациенти. Хомео-
патичните лекарства могат да се дават 
непосредствено преди и следопера-
тивно при всеки болен в съзнание със 
съответните показания. С хомеопатия 
можем успешно да профилактираме 
постспиналния синдром, абнормното 

дифузно кървене, бързата еволюция 
на хематомите. Следоперативно мо-
жем да повлияем гадене, повръщане, 
да купираме неприятните усещания от 
НГС, уретралния катетър, от екстубаци-
ята. Умело стимулираме по-бързото за-
растване на оперативните рани и про-
филактираме груби цикатрикси.

Периоперативна болка

В тези случаи хомеопатичните медика-
менти са като допълнение към НСПВС 
и опиоиднитеаналгетици. Често препо-
ръчвам:

Arnica montana 9CH – като съдов про-
тектор. Тя повлиява постконтузионната 
и посттравматичната болка.

Chamomilla vulgaris 15CH е подходя-
ща при свръхчувствителност на болка 
и при пациенти с нисък праг на болка-

МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ 
МЕДИКАМЕНТИ В ПЕРИОПЕРАТИВНИЯ 
ПЕРИОД
Д-р Кирил Добрев, анестезиолог реаниматор, 
МБАЛ „Св. Иван Рилски“, Стара Загора, ЕШКХ



та. Поведението е описано в Материя 
медика – склонност към раздразнител-
ност, неспокойствие, прояви на екстре-
мен гняв.

Hypericum perforatum 15CH при невро-
генна болка, при травми или последи-
ца от травми на нервните окончания.

Оперативна травма

Arnica montana 9CH спомага за ограни-
чаване и бърза еволюция на хематоми-
те (това е особено ценно в пластичната 
хирургия!). Хомеопатичното лекарство 
е много добър протектор на съдовия 
ендотел.

Natrum sulfuricum 15/30CH при всяка 
травма на ЦНС и гръбначния мозък. 
Поради специфичния си тропизъм това 
лекарство е подходящо и при постко-
моционален синдром.

Arnica montana и Natrum sulfuricum 
често се предписва за профилактика и 
лечение на главоболие и дискомфорт 
след спинална и епидурална анестезия.

Допълнени следоперативно с:

Ipeca 9CH при гадене и повръщане с 
влажен, чист език.

Cocculus indicus 9CH в случаи на свето-
въртеж, гадене, замаяност и специфич-
ната модалност- подобрение от топло.

Bryonia 9/15CH при главоболие, свето-
въртеж, влошаващи се и при най-мал-
кото движение.

При травми на периоста

При фрактури и след ортопедични опе-
рации медикамент на избор е 

Symphytum officinale 9СН. Той по-
влиява посттравматичната болка и 
ускорява образуването на костния 
калус. Естествено се асоциира с Arnica 
montana. Подходящ е и специалитетът 
Osteocynesine, който съдържа Calcarea 
carbonica ostrearum, Calcarea fluorica, 
Calcarea phosphorica, Sulfur iodatum. 
Подходящ е при зарастване на фрак-
тури, костни болки, декалцификация, 
смущения в растежа. 

НА ФОКУС
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НА ФОКУС

Без глутенУдобни блистери

Адаптирани към българския
вкус и потребности

По-добрите
Шуслерови соли
Традиция от Лидера

Хомеопатични лекарствени продукти без специфични
терапевтични показания. BG/MA/MP-52518

За повече информация: Боарон БГ ЕООД, 02/9632091
www.boiron.bg/нашите-продукти/шуслерови-соли/

Магнезиум фосфорикум D6 служи за 
регулация на предаването на нервните 
импулси и функционирането на глад-
ката и напречно-набраздената муску-
латура. Тя помага при чести схващания 
и спазми на мускулите и предпазва от 
свръхсъкращаване на мускулите. Зато-
ва Магнезиум фосфорикум се прилага 
при лечение на спастични болки в мус-
кулите в стомашно-чревния тракт, при 
спазми на лицевите мускули и клепа-
чите. Може да се използва още и при 
кърмачета, болезнена менструация, 
маточни контракции, миалгии в шията 
и рамото и др. Помага при болка от вся-
какъв тип.
Подходящ е за мускулни болки като: 
менструална, колики и подуване, схва-
щания на врата, раменете, гърба. По-
мага бързо при стягащо главоболие и 
мигрена. Отпускащ ефект при нервност, 
напрегнатост, страх от изпит, страх от 
тъмното, безсъние. Регулира функция-
та на жлезите (менопауза, менструални 
нарушения).
Дозировка: Обичайната дозировка на 
Шуслерова сол №7 е три пъти по две 
таблетки на ден. Таблетките се приемат 
10-15 минути преди или след хранене 
и се оставят да се разтопят бавно в ус-
тата.

ШУСЛЕРОВА СОЛ №7



КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

ДВА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ ОТ 
ВЕТЕРИНАРНАТА ПРАКТИКA
Д-р Венцислав Атанасов, двм 
Ветеринарна амбулатория „Вис Виталис“ – София, 
ул. Знаме на труда № 28

Моята практика не е обявена само с 
хомеотерапия и затова за мен са мно-
го ценни случаите, когато обстоятел-
ствата принуждават стопаните и мен да 
използвам само хомеопатични медика-
менти. 
Ще опиша два клинични случая, при 
които съм използвал само хомеотера-
пия.

Клиничен случай 1

Котките обичат да бъдат на високо, ня-
мат страх от височини и се наслаждават 
отвисоко, наблюдавайки света около и 
под тях. Но много често падането от ви-
сокото място може да бъде с фатални 
последици. 
Във ветеринарната медицина е въве-
ден терминът „синдром на високите 
етажи или синдром на падане от ви-
соко“ („High-Rise Syndrome”, HRS). При 
падане от 5-ти етаж котката се призе-
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мява със 100 км/ч, а човек – с 200 км/ч 
и причината за това е съотношението 
на масата на тялото към повърхността 
му. След полет от метър и половина, 
дори да е паднала с гръб надолу, бла-
годарение на уникалния „жироскоп“ 
във вътрешното ухо, котката се обръща 
и заема позиция, наподобяваща пара-
шут, и падайки, разпределя удара рав-
номерно. Затова дори падания от ви-
сочина над 7-и етаж може да завършат 
щастливо. Абсолютният рекорд е на 
котка Сабина от Ню Йорк, която пада от 
32-я етаж на небостъргач и остава жива 
(J. Diamond, How Cats Survive Falls from 
New York Skyscrapers, Natural History, 
August 1989, pp. 20-26.)
В самото начало на хомеотерапевтич-
ната ми практика имах пациентка котка 
Руби, 5-годишна, която, по думите на 
стопанката й, с часове е пребивавала 
на балкона на 7-ия етаж. По време на 
телефонния разговор разбирам, че тя 
и семейството й са извън София. Съ-
седи, които познават добре домашния 
й любимец, са й телефонирали и тя е 
помолила сестра си да прибере Руби 
обратно в апартамента. Когато сестра 
й отваря вратата, котката се скрива на 
място, откъдето не може да бъде изва-
дена.
Веднага тръгнах, но по пътя обмислям, 
че щом котката се е скрила, няма да 
мога да инжектирам нищо за преодо-
ляване на посттравматичния шок и да 
направя преглед по правилата на ака-
демичната медицина. Така и стана – 
влизайки в апартамента, дамата ми по-

каза мястото, където Руби се е скрила, 
но преглед не се осъществи. Предписах 
хомеопатични лекарства от II-ри ква-
дрант (патоанатомия, патофизиология, 
патогенеза):
Arnica montana 15CH, Bellis perenis 9CH, 
Hypericum perforatum 15CH, Natrum 
sulfuricum 15CH – по една гранула от 
всяко във водата за пиене, с препоръка 
водата да се сменя 2 пъти на ден, защо-
то, ако застои, котето може да откаже 
да я пие.
Обсъждане на медикаментите:
Arnica montana 15CH: травматизъм, 
профилактика на хеморагии;
Bellis perenis 9CH: травматизъм на таза, 
тазовите и вътрешните органи;
Hypericum perforatum 15CH: ранни и 
късни последици от травми на пери-
ферните нерви, гръбначния стълб и 
ЦНС;
Natrum sulfuricum 15CH: последици от 
черепномозъчна травма, профилакти-
ка на водна задръжка и отоци, локали-
зирани в гръбначния стълб и черепа.
Около 10 дни нямах обаждане от сто-
паните и мислех, че нещата са приклю-
чили фатално... Но стопанката ми се 
обади с въпрос да продължава ли с ле-
карствата, защото котето вече е много 
добре. Бях много приятно изненадан и 
този клиничен случай ме мотивира да 
продължавам изучаването и практику-
ването на хомеотерапевтичния метод.
Препоръчах да продължат да се дават 
медикаментите още 30 дни и да ме ин-
формират, ако забележат нещо необи-
чайно в поведението на котето.
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По телефона получавам обаждане с 
информация, че лявото око на кучето 
Макс (каракачанска порода) е помътня-
ло, с мукозен секрет, постоянно го тър-
ка с лапа и не позволява на стопанина 
да се доближи, за да го разгледа. Не се 
знае от колко дни е така.
Макс охранява двора много стриктно и 
нощно време е отвързан. Когато усети, 
че някой преминава покрай оградата, 
се изстрелва към него през храсти от 
чемшир, рози и няма значение какво 
е на пътя му. Предположих, че трън от 
розите е травмирал роговицата – про-
бодна рана и в резултат се е получил 
кератит с левкома.
Предписвам хомеопатични лекар-
ства от II-ри квадрант (патоанатомия, 
патофизиология, патогенеза): Arnica 
montana 15 CH, Ledum palustrae 9 CH, 
Silicea 9 CH, по 2 гранули от всяко във 
водата за пиене и за да бъде свежа, се 
сменя сутрин и вечер.

Обсъждане на медикаментите:
Arnica montana 15CH: травматизъм, съ-
дов протектор;
Ledum palustrae 9 CH: прободни рани, 
продължителни, тъпи болки в очите, 
травма на околоочните орбити;
Silicea 9 CH: пробождащи болки в очи-
те, чувствителност на очите към докос-
ване, язви на роговицата със склонност 
към разпространяване и перфорация 
(в конкретния случая е за профилакти-
ране на язва и перфорация), абсцес на 
роговицата след прободна рана (в на-
шия случай е за профилактика). Иму-
номодулатор и важен компонент във 
формирането и функционирането на 
съединителната тъкан.
След седмица посещавам пациента и 
виждам напълно прозрачна роговица с 
малка бяла точка (мястото на пробод-
ната рана) и липса на патологична очна 
секреция.

Продължихме още месец със: Silicea 
9CH и Calcarea fluorica 9CH, по 3 гра-
нули във водата за пиене и за да бъде 
свежа, се сменя сутрин и вечер.
Calcarea fluorica 9CH: петна по рогови-
цата, важен компонент във формира-
нето и функционирането на съедини-
телната тъкан.
След месечно прилагане на гореопи-
саната терапия роговицата на лявото е 
напълно възстановена.
Сега бих включил и Хомеоптик, но тога-
ва не беше още внесен у нас. 
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