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Хомеопатичен подход при терапия 
на зависимости към интернет и 
социалните мрежи Д-р Ивайло Димитров, психиатър

Преподавател към Европейска школа по клинична хомеопатия

Безспорно е значението на Интернет като глобална 
информационна мрежа за световните социални процеси, 
което я превръща в един от най-мощните социализира-
щи, глобализиращи и демократизиращи фактори.

Едновременно с това от голямо значение е да се 
познават негативните последици, породени от патоло-
гичното използване на услугите в мрежата. По-голямата 
част от хората са в състояние да използват глобалната 
паяжина безпроблемно, но съществува и такава група от 
потребители, които изпитват затруднения в когнитивното 
и поведенческото си функциониране поради «нездраво-
словна употреба». Тази група от потребители нараства 
устойчиво във времето.

„Мания по компютъра парализира тийнейджър…“, 
публикация във в. „24 часа“, 12.08.2014  

Любов към компютъра в степен на мания парализира 
тийнейджър. Младежът до такава степен се вживял в 
страстта си, че правел всичко пред монитора, накрая 
отказал и да се движи. Той е седял всеки ден по 10 - 12 часа 
пред компютъра и дори чувствал тъга, когато се налагало 
да стане и да се „раздели” с него. Това разкрива пред в. „24 
часа” проф. Толя Стоицова, преподавател по социална и 
медийна психология и невербална комуникация.

„С него работеха петима клинични психиатри. 
Състоянието е много тежко за лечение, защото е на пси-
хична основа. Физиологичните функции на организма се 
запазват, но мозъкът не подава импулси и човек не се 
движи. Възможно е пълно възстановяване, но все пак про-
цесът е много тежък”, разказва още проф. Толя Стоицова. 
Според нея пристрастяването към компютрите у нас 
може да се сравни с наркотиците или алкохола.

Зависимостта към интернет се изразява в това, че 
човек прекарва по-голяма част от времето си, а на по-
късен етап и цялото си такова в Интернет. Сърфирайки в 

различни сайтове и страници с различна цел, а понякога 
и безцелно, седенето пред устройството, осигуряващо 
достъп до интернет, се оказва единственото и основно 
занимание. В резултат на това е много възможно да се 
стигне до там, че човек да обърка ритъма на живота си, с 
непредвидими последствия, да напусне училище, да загу-
би работата си, както и по-голяма част от социалните си 
контакти. 

Пристрастеният спира да се интересува от каквото и 
да е друго, занемарява домашните си задължения, прене-
брегва дори себе си, спира да извършва основни жизне-
ни функции – като да спи, да се храни и т.н. 

Често зависимостта към интернет бива съпроводена и 
от зависимост към определен тип психоактивни веще-
ства (обикновено стимуланти), посредством които зави-
симият си осигурява възможността да се задържи пред 
монитора колкото се може по-дълго.

През 1996 г. Goldberg описва феномена зависимост 
към компютърно-опосредствана комуникация, като 
въвежда понятието «патологично използване» на компю-
търа.

Въвеждат се следните категории на зависимост към 
Интернет:

•	Зависимост към изграждане на кибер-взаимоотноше-
ния – създаване на онлайн приятелства в сайтовете за 
разговори, които заместват тези от реалния живот, из-
граждане на интимни афери в киберпространството; 
- „Интернет-компулсивност” – компулсии към хазарт-
ни игри и аукциони в Интернет и онлайн-търговия; 

•	Зависимост към киберсекс – влечение към „стаи за 
разговори” със сексуална тематика и сайтове с пор-
нографско съдържание;

•	Компютърна зависимост – пристрастеност към рабо-
тата с компютър изобщо (игри, програмиране и др.).
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ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ ЗА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТ:

Американският център по онлайн-зависимости, съз-
даден през 1995 г., разработва следните диагностични 
критерии за Интернет-зависимост:

1. Толеранс, който се проявява като необходимост от 
прекарване на все повече време в Интернет, за да се 
постигне удовлетворение и рязко намаляване на степен-
та на удовлетворение при еднакъв като време престой в 
Интернет;

2. Поява на абстиненция при прекъсване или редуци-
ране на времето за престой в мрежата. Периодът на пре-
късване се изживява много тежко и се интерпретира като 
нереалистично дълъг. Появяват се следните симптоми: 
психомоторна възбуда; безпокойство; обсесивни мисли 
за това, какво се случва в Интернет; фантазии и сънища, 
свързани с Интернет; волеви или неволеви движения на 
пръстите на ръцете, наподобяващи писане по клавиату-
ра. Тези симптоми от своя страна водят до дистрес и 
нарушават нормалното социално функциониране на 
индивида;

3. Упорито желание и неуспешен стремеж за прекъс-
ване на употребата или съкращаване на времето за пре-
стой в Интернет;

4. Изразходване на много време за извършване на 
дейности, свързани с Интернет като: купуване на книги за 
глобалната мрежа, изпробване на нов браузър, проучва-
не на Интернет доставчици, организиране на файлове на 
програми, свалени от мрежата и т.н.;

5. Използването на услугите на мрежата не престава, 
въпреки осъзнаването на съществуващите и непрекъсна-
то повтарящи се психични, социални и физически про-
блеми, породени или изострени от използването на 
Интернет (затруднение на съня, материални затруднения, 
неизпълнение на поети ангажименти, занемаряване на 
служебните задължения, чувство за изоставеност и др.).

При появата на три или повече от изброените по-
горе симптоми в период от 12 месеца може да се гово-
ри за Интернет-зависимост, която по своята същност 
е дезадаптивен модел на поведение, водещ до значи-
телни психосоциални и соматични проблеми.

Фейсбук е удивително привлекателна социална мрежа 
с широка приложимост. Тя може да помага да се свързва-
те с хора, да служи на идеите, бизнеса Ви. 

Може да Ви забавлява, а може и още редица други 
неща. Включително и да Ви уврежда!

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И  ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗСТРОЙСТВА

Д-р Сюзън Грийнфилд, невролог - твърди, че социал-
ните мрежи като Фейсбук  намаляват периодите ни на 

поддържане на внимание, насърчават ни да се стремим 
към  незабавно удовлетворение  и  правят хората по-его-
центрични. Отчита се рязък спад в способността на хора-
та да разбират другия.

Технологии от този тип вдетиняват мозъка ни до ниво-
то на малки деца, които се привличат от бръмчащи звуци 
и ярки светлинки, имат  кратко задържане на внимание-
то и живеят за момента.

Не по-малко показателен е опитът и на д-р Лари 
Роузен, психолог изследовател:

„Когато изследвахме психологическите разстройства, 
Фейсбук беше най-добрият показател“.

СТРАХЪТ ОТ ПРОПУСКАНЕ

През юли 2013 г. д-р Андрю Пжибилски, психолог от 
университета в Есекс, ръководи проучване, което има за 
цел да докаже връзката между страха от пропускане и 
употребата на социални медии. 

Заключението му е категорично:  „Страхът от про-
пускане играеше ключова и надеждна роля в обяснението 
на ангажираността с медии, надхвърляйки другите фак-
тори, които разглеждахме.“

За страха от пропускане е характерно желанието да си 
непрестанно свързан с това, което другите правят. Страхът 
от пропускане причинява поведения, които са насочени 
към свързване с някого. Не е изненадващо, че при младите 
хора това свързване е най-вече виртуално. Изследване 
след изследване показва, че  хората от трите най-млади 
поколения предпочитат да се свързват с приятелите си 
най-вече виртуално, чрез текстови съобщения, социални 
медии или дори имейл, вместо лице в лице.

Винаги имаш смартфон в джоба си, който е готов да те 
отведе в „реалността” на някой друг. Забравяме как да се 
наслаждаваме на момента и пренебрегваме тайнствения 
трепет на преживяването, което си е единствено наше, а 
не разпространено в интернет. Твърде заети сме да 
пишем статуси за аромата на розите, вместо просто да го 
вдишваме. Социалните медии ни позволяват да видим 
точно това, което ни липсва, когато пропуснем едно или 
друго парти. Това, от което се страхуваме е, че ще пропус-
нем нещо в собствения си живот, като залепяме погледа 
си към малък екран. 

«Тук съм е с приятелите си на плажа». «На плажа на 
Майорка със семейството и купонясваме». «Промяна на 
статуса: НЕОБВЪРЗАН» Познато ви е, нали?

ДОКОЛКО Е РАЗПРОСТРАНЕНО?   

Понеже технологиите ни позволяват да сме по-свър-
зани от всякога, пристрастяването продължава да нара-
ства. 
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Според прочуване на MyLife.com:

•	56% от хората се безпокоят, че ще пропуснат съби-
тия, новини и важни обновявания на статуси, когато 
са далеч от социалните мрежи.

•	26% биха заменили пристрастяващи навици като пу-
шене на цигари или гледане на риалити, за да имат 
достъп до сайтове със социални мрежи.

•	Около 51% от хората посещават социалните мрежи 
по-често, отколкото преди две години.

•	Около 27% от участниците влизат в социални мрежи 
веднага, щом се събудят.

•	Въпреки, че 52% заявяват, че са решили да си вземат 
„ваканция” от една или повече социални мрежи през 
изминалата година, само 24% смятат, че ще успеят да 
го сторят. 

Защо? Страхът от пропускане, разбира се.

ПРИЧИНИ ЗА СТРАХА ОТ ПРОПУСКАНЕ

1. Психологически причини

Д-р Ендрю Пжибилски наскоро проведе проучване за 
страха от пропускане, което публикува в списанието 
«Компютрите в човешкото поведение». Установява, че 
този страх е най-голям при хората, чиито основни психо-
логически нужди не са били удовлетворени: да се чувст-
ват ангажирани, обгрижени и признати. Страхът от про-
пускане не е само проблем на тийнейджърите. 

Работното място е областта, в която страхът от пропус-
кане има ключова роля. Все повече изследвания показ-
ват, че взаимоотношенията на работното място са веро-
ятно най-важни от гледна точка на удовлетворението от 
работата, удовлетворението от живота и продуктивност-
та. Има много начини, по които работното място може да 
осуети тези нужди и по този начин да предизвика прежи-
вяване на страх от пропускане.

2. Причини в самите социални мрежи

Според Катерина Фейк, съосновател на Flickr - услуга 
за фото споделяне:  „Социалният софтуер е едновремен-
но това, което създава и което лекува страха от пропуска-
не. Циклично е.”

Колко объркваща мисъл! Това, което ясно осъзнава 
Фейк е, че действително социалните мрежи са тези, които 
дават чувство на удовлетворение за страдащите от стра-
ха от пропускане, но те го и създават. Без тях, то никога не 
би било толкова масово. Много от нас не биха имали това 
психологическо разстройство, ако не бяха се докоснали 
до социални мрежи. А и не може лекът на разстройството 
да е един от основните му причинители. Сравнението на 
Фейк е като да лекуваш наркотичната абстиненция с нар-
котик – това облекчава за момента, но не лекува, а задъл-
бочава пристрастяването.

Колкото по-разпространени стават технологиите, вза-
имоотношението ни с тях става все по-интимно и така им 
позволяваме да влияят на решенията ни, настроенията 
ни, чувствата ни. Борим се с чувството за непрестанна 
свързаност, което Интернет може да ни предостави и все 

още се налага да измисляме как да ограничим влиянието 
му в живота си.

Как да помогнем на пациентите  да се справят?

Дръж главата си където са краката ти: спри да про-
веряваш какво другите правят. 

Ако осъзнаваш, че приложенията на социалните 
мрежи те карат да не живееш в настоящия момент и да 
не си щастлив където си, помисли за това да ги премах-
неш от компютъра и телефона си за няколко седмици. 

Когато се безпокоиш, че ще пропуснеш нещо, всъщ-
ност пропускаш това, което е най-важното: собствения 
си живот!

Хомеопатични медикаменти

Аnacardium orientale 15-30 СН – умствена обърканост, 
страх, че пациента е преследван, неориентиран е за 
време и пространство. Синдром на пропускане със със-
тояние на безчувственост, арогантност, изпада в ярост, 
липса на самоувереност, стигаща до маниакалност.

Аgaricus muscarius 15 СН – забавена интелектуална 
дейност, еуфория, последвана от депресия, често липс-
ва сексуално желание, епилептоподобни състояния с 
аура като последици от повече от 12 часа работа с ком-
пютър.

Staphysagria 15-30 CH – крайна обидчивост, стигаща до 
вманиачаване за отношение, потиснат гняв и ревност, 
тикове по лицето и психогенни сърбежи.

Stramonium 30 CH – люшкане между две крайности: 
светлина и мрак, двигателна възбуда, понякога със спа-
зми и гърчове. Синдром на пропускане: бурна емоцио-
нална реакция, подобна на делириум тременс, безсъние 
и нощни страхове, несвързана логорея, страхови халюци-
нации. 

Lachesis mutus 15-30 CH – припряност с гневни избли-
ци, отмъстителност, ревност, агресивен егоизъм, непоно-
симост към ограничения, параноя.

Hyosciamus niger 15 CH – силна подозрителност, рев-
ност, ярост до умопомрачение при свръхвъзбуда, страх 
от полудяване, страх да не бъде отровен, въобазява си че 
е оскърбен, характерни са маниакалност и делироподоб-
ни състояния.

Nux vomica 9-30 CH – свръхвъзбуда и раздразнител-
ност, проява на омраза и жестокост, гняв с обиди, физиче-
ска агресия, гневни изблици при свръхвъзбуда, не се 
понасят противоречия. Синдром на пропускане с асте-
ния, стомашен и храносмилателен дискомфорт, хиперес-
тезия, спазми, използване на наркотици и алкохол, сър-
цебиене.

Opium 15 CH - Синдром на пропускане: състояние на 
обнубилация и сомнолентност, еуфорична идеация и 
хиперестезия, суперсензитивност на сетивата - зрение, 
обоняние, слух, допир, декомпенсация в сънливост, 
отсъстващ вид, липса на сън.
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УСПЕШЕН СТАРТ НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА

По традиция в залите на медицинските универ-
ситети в София, Варна, Пловдив и Плевен се прове-
доха първите семинари по клинична хомеопатия по 
програми на Европейската школа по клинична 
хомеопатия.

Повече от 240 лекари и фармацевти избраха тази 
форма на обучение по хомеопатия.

Споделяме пред читателите на в. Акта хомеопа-
тика впечатленията на наши курсисти от организа-
цията и провеждането на курса:

Д-р Зоя Георгиева, 
обща медицина,  

диетология, 
Благоевград:

Винаги съм смятала, че 
има много и различни начи-
ни за повлияване на човеш-
кото здраве. За мен като 
лекар и за моите пациенти е 
важно да познавам и владея 
тези от тях, които го защита-
ват и профилактират.  Хомеопатията е част от всич-
ко това.

Хомеопатичният курс е подробен, добре органи-
зиран и максимално ясен. Успява да систематизира 
знанията и клиничния опит и ни помага да се ори-
ентираме по-лесно в болестите и ситуациите. 
Хомеопатията ми предлага нов поглед към пациен-
та и нов начин да му помогнем дори в ситуации, в 
които лекарят се изправя пред дилемата „А сега, 
накъде“?

Всички колеги, които сега започват курса по кли-
нична хомеопатия, бих посъветвала, да си учат лек-
циите редовно, за да не се трупа материал и да 
могат с всеки семинар да надграждат знанията си.

Д-р Амина Ал 
Хусаини, стоматолог, 

София:
Харесвам хомеопатията, 

защото ми дава допълнител-
ни решения и обогатява 
терапевтичната ми палитра. 
Записах се на курса и вяр-
вам, че тя действа.

Получих курса по хомео-

патия като подарък за рождения ми ден от най-
близките ми хора, които знаят колко много харес-
вам този алтернативен начин на лечение. Курсът 
надмина очакванията ми, лекторите са страхотни, 
първите ми впечатления са отлични. Доволна съм 
от възможността да практикувам хомеопатична 
терапия в ежедневието си.

Ангел Емануилов,  
магистър  

фармацевт, София:
Записах се на този курс, 

за да се запозная с метод за 
лечение, различен от кон-
венционалния. Впечатлен 
съм от дългогодишния опит 
на специалистите, добре 
подготвената и организира-
на база от страна на Европейска хомеопатична 
школа, видимата любов и отдаденост към хомеопа-
тията от страна на лекторите. Добре е обособена 
съпоставката между съвременните конвенционал-
ни и неконвенционални методи в клиницистиката. 
Отлично са представени първите стъпки към този 
терапевтичен метод.

Д-р Добринка 
Георгиева, вътрешни 

болести, обща  
медицина, София:

Записах се в курса по 
хомеопатия, защото все 
повече пациенти се интере-
суват от алтернативна 
медицина. Научих много 
нови неща за човека и него-
вите заболявания, които в традиционната меди-
цина не се разглеждат. Вече започнах да прила-
гам знанията, придобити от първия модул на 
обучение.  Приятно съм изненадана, че промяна-
та в състоянието на децата например, настъпва 
много бързо. Удивена съм от преподавателите, 
които водят курса, радвам се, че има такава хоме-
опатична школа в България.

Проведоха се първите семинари на ЕШКХ за новата учебна 2014/15 година
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София

Варна

Пловдив

Плевен

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА 
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО 

ЗА 2015 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
При подновяването на годишното членство Вие ще ползвате 
преференциални цени за участие в предстоящата Национал-
ната конференция по Клинична хомеопатия и ще посещавате 
безплатно професионалните срещи, организирани от БМХО. 
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес ежемесечно 
ще получават електронния вестник Acta homeopathica, както 
и своевременна информация за предстоящите събития.
Членският внос за 2015 год. е в размер на 30.00 лв., които мо-
жете да внесете по банков път. 

Данни за банковия превод:

Име на получателя: БМХО
Име на банката:  Първа инвестиционна банка
IBAN:   BG58FINV91501214928641
BIC:   FINVBGSF
Сума за внасяне: 30.00 (тридесет) лв
Основание за внасяне: членски внос за 2015 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля изпра-
тете на адресa на БМХО:

гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1
за БМХО

следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба в свободен текст с актуален адрес, телефон и e-mail.

НАЧАЛО НА УЧЕБНАTA ГОДИНА
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ВАРНА
На 18.10. 2014 г., в III-та аудитория на МУ Варна се прове-

де професионална среща на тема „Еволюция на патология-
та и хомеопатично лечение при хронични заболявания“. 

Лектор беше д-р Иван Енев от ЕШКХ. Семинарът събра 
повече от 40 лекари от региона. В рамките на четири часа, с 
кратка кафе-пауза, колегите разглеждаха и обсъждаха раз-
лични случаи от клиничната практика.  Д-р Енев даде прак-
тически насоки за оценяване на подобрението и влошава-
нето на пациента в хода на хронично протичащите заболя-
вания и адекватното терапевтично поведение. Разгледаните 
въпроси бяха от висока практическа стойност за участници-
те в семинара. 

Поради засиления интерес на 19.10.2014 г., в конферент-
ната зала на  х-л Аква, гр. Бургас, колегите от южното черно-
морие и региона имаха възможността да чуят същата тема и 
лектор. Д-р Енев отговори на многото въпроси, които се 
провокираха в аудиторията.

ПЛОВДИВ
Темата „Грип и бактериални инфекции през есенно - зим-

ния период“, проведена в Пловдив на 09.11.2014 г., събра 35 
лекари - хомеопати предимно от Пловдив, Пазарджик и 
Стара Загора. Лектор на семинара бе проф. Марияна 
Стойчева, зав. Клиника по Инфекциозни болести, МУ 
Пловдив, а модератор - д-р Иван Енев, ЕШКХ.

Проведоха се първите професионални срещи 
във Варна, Бургас и Пловдив

Бургас

Варна

Пловдив

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
По традиция БМХО организира за своите членове 

професионални срещи, посветени на актуална за сезо-
на патология и новости в алопатичната терапия.

Професионалните срещи се утвърдиха като място 
за споделяне на клиничен опит, обмен на идеи при 
конкретни клинични случаи и интересен и разширен 
прочит на познати медикаменти от Материя Медика 
със съответното им клинично приложение.

Професионални срещи се провеждат в София, 
Плевен, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас. 

Темите са продиктувани от интереса на колегите и 
засягат казуси от ежедневната ни лекарска практика.

На вашето внимание предоставяме графика на про-
фесионалните срещи за м. ноември т.г.

СОФИЯ:
15 НОЕМВРИ 2014, събота
от 10.00 ч., МБИ, ул. Здраве 2, 2-ра аудитория
Тема: „Профилактика и лечение на грип и бактериални 
инфекции през есенно-зимния сезон“
Лектор: д-р Загорчев, ЕШКХ

ПЛЕВЕН:
15 НОЕМВРИ 2014, събота
от 10.00 ч., МУ Плевен, зала Асклепий
Тема: „Хомеопатията в акушерската практика“
Лектор: д-р Николай Славов, завеждащ АГ- отделение, 
МБАЛ „Авис Медика“,
Модератор: д-р Антоанета Пандурска, ЕШКХ

СТАРА ЗАГОРА:
Срещите ще се проведат през месец декември.
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Д-р Даринка Русева,  
МЦ „Фитолек“

Клиничен случай на жена с 
психогенно - алергична кашли-

ца без обективно доказана 
функционална и параклинична 

патология

Пациентка: М.К. жена на 54г.
Първи преглед: 05.12.2013г.
Повод за консултация: 

Перманентна кашлица с тежко разтройство на съня. 
По анамнестични данни кашлицата се появява за първи 

път при пациентката след преживяна тонзилоектомия, 
преди около 25 години. Тогава е под формата на спорадич-
ни подкашляния, предшествани от сърбеж и дразнене в 
гърлото и запушен нос. Направените епикутанни тестове за 
алергия не потвръждават алергична генеза. Проведените 
инструментални, функционални и лабораторни изследва-
ния не регистрират патологични отклонения и пациентката 
е оставена без терапия. 

Преди осем години, след раздяла със съпруга си, споме-
нът за който все още силно я разстройва, се налага тя да 
замине на работа в Гърция: „Не знаех езика, никой не ме 
чакаше, бях съвсем сама, стресът ми беше огромен, а там 
където се наложи да живея от мухъл и влага трудно дишах, 
но трябваше да издържам децата си.” 

Постепенно кашлицата се засилва, започва да притесня-
ва работодателите ù и те един след друг я освобождават от 
работа, в последствие остава без работа. Жената се приби-
ра принудително в България и по същата причина не може 
да си намери работа. Заживява в дома на снаха си. Прави 
рентгенови снимки на бял дроб, нови функционални тесто-
ве, епикутанни тестове за алергени, Манту и след консулта-
ции с пулмолог, назначена терапия с Ефира и 
Ципрофлоксацин. Кашлицата не се повлиява от лечението, 
след което се отказва да приема каквито и да е лекарства и 
ограничава до минимум социалните си контакти. 
Междувременно пациентката навлиза в период на менопа-
уза и с натрупания стрес в годините кашлицата става перма-
нентна по 24 часа в денонощието: „Докато покашлях, все 
някак си се справях, но от тази осем годишна постоянна 
кашлица не мога да се наспя и умът ми вече го няма.“ 
Пациентката е провеждала лечение с антитусивни препара-
ти под всякаква форма, антиалергични, противовъзпали-
телни и т.н.

Търси хомеопатична консултация с нескрита надеж-
да за помощ.

Въпросник по системи
Кожа: без патология за възрастта.
УНГ: не е боледувала често от респираторни заболява-

ния, въпреки перманентната кашлица. По назофаринкса се 
стича гъст, жилав жълтеникав секрет, който трудно се отделя 
и предизвиква периодично тик за прочистване на гърлото.

Дихателна система: С влизането си в кабинета ми, каш-
лицата при жената се засили, което затрудняваше комуни-
кацията ни. Постепенно ангажираността ù да отговаря на 
въпросите ми я редуцира, но натрапливо - дразнещият тик 
за прочистване на гърлото остана до края на интервюто. 

Обективен статус: двете гръдни половини вземат 
еднакво участие в дишането, по-ниски перкуторни грани-
ци, намалена дихателна подвижност, по-отслабено везику-
ларно дишане без друга патология. Не пуши.

Сърдечно-съдова система: Б.О.

Храносмилателна система: Добър апетит, приема хра-
ната с умерена топлина, не обича мазни храни, предпочита 
сладко. 

Генитална система: От около 7-8 години в климакс.

Опорно-двигателна система: Клинични данни за цер-
викоартрозис.

Нервна система: Лесно се ядосва, но се налага да мълчи 
и подтиска емоциите си, изключително притеснителна, 
плаче за да ù олекне. Не понася несправедливостите и не 
прощава лесно, припряна, депресивна на моменти, има 
страхове от вода и наводнения. Пациентката съобщава за 
нарушен сън, поради перманентната кашлица и главобо-
лие, което се влошава след психическо натоварване и дрям-
ка. Определя се като гальовна, иска внимание, доволна е 
когато помага на другите, но заради кашлицата е ограничи-
ла социалните контакти. Не понася топло, стегнати дрехи и 
много приказва. Към края на интервюто се появяват еди-
нични тикове в областта на устния ъгъл и несъзнателно 
често въздиша.

Ендокринна система: Б.О.

Обща чувствителност: Предпочита умерена темпера-
тура.

Ръст: 164см, тегло: 77кг.

Назначено лечение:
Argentum nitricum 30CH и Gelsemium sempervirens 15СН се 

рeдуват по 5гранули през ден, сутрин.
Ignatia amara 30CH и Pulsatilla 30 CH се рeдуват по 5 грану-

ли през ден, на обяд.
Apis mellifica 15CH и Poumon histamine 15 СН се рeдуват по 

5 гранули през ден, вечер.
Hydrastis canadensis 9CH по 5 гранули 3-4 пъти дневно.
Обсъждане на медикаментите: 
Argentum nitricum – тик на подкашляне, тревожна, изклю-

чително припряна, измъчвана от безпокойство, страх от 
вода и наводнения.

Gelsemium sempervirens – повишена емоционална чувст-
вителност, сменяща се с подтиснатост и инхибиция на 
умствената дейност.

Ignatia amara – несъзнателно въздиша, лесно се разплак-
ва, при ангажиране на вниманието кашлицата и тиковете на 
лицето рязко намаляват.

Pulsatilla – гальовна, търси утеха и обич, притеснителна, 
емоционална, непоносимост към мазни храни.

МОЯТ ИНТЕРЕСЕН ХОМЕОПАТИЧЕН СЛУЧАЙ
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Apis mellifica и Poumon histaminе биха повлияли добре 
предполагаемия алергичен терен на кашлицата и биха 
повишили противоалергичната защита като цяло.

Hydrastis сanadensis – системен препарат за гъсти, вис-
козни, жълтеникави секрети, задно стичащи се секрети във 
фаринкса.

Контролен преглед: 21.02.2014г. 
Кашлицата е намаляла по интензитет и честота, но отно-

во се усилва, когато пациентката се ядоса. Секретът е про-
менлив, ту гъст, ту по-рядък, но тя вече може да спи по 3-4 
часа в денонощието и се чувства щастлива.

Персистира чувство на сърбеж и сухота в гърлото, гла-
воболие, тиковете на лицето са без повлияване до момента. 

При това посещение в кабинета съобщава, че тиковете 
ги има повече от 19 години, периодично продължава да 
въздиша.

Нова схема за лечение:
Ignatia amara 30 CH и Lachesis mutus 15CH се рeдуват по 5 

гранули през ден, сутрин.
Staphysagria 30CH и Argentum nitricum 30CH се рeдуват по 

5 гранули през ден, на обяд.
 Apis mellifica 15CH и Poumon histamine 15 CH се рeдуват по 

5 гранули през ден, вечер. 
Agaricus muscarius 15 CH – по 5 гранули дневно.
Обсъждане на медикаментите:
Lachesis mutus, в менопауза от 7-8 години, логорея, не 

понася топло, стегнати дрехи и колани, главоболие което е 
по-често след сън.

Staphysagria, не понася несправедливостите, но e прину-
дена да живее при снахата и не може да изрази възмуще-
нието си от много неща. Това на моменти предизвиква 
депресивните ù периоди, лесно се обижда и сърди.

Agaricus muscarius – системно се ползва при тиковете на 
лицето и интелектуални смущения.

Контролен преглед: 11.05.2014г.
„На приливи и отливи съм, сънят ми още се подобри и 

ако една вечер е 4-5 часа, то другата нощ спя през цялата 
нощ. Кашлицата намаля съвсем, докато не цъфнаха липи-
те. Появи се и бистра хрема. Тикове получавам само при 
положителни или отрицателни емоции, но вече заедно с 
хълцане. Мисълта ми стана по-бавна и забравям близки 
събития, чувствам се глупава и разсеяна.”

Нова схема за лечение:
Agaricus muscarius 15 CH и Polens 15CH се рeдуват по 5 

гранули през ден, сутрин.
Anacardium orientalis 30 CH и Baryta carbonica 15 CH се 

рeдуват по 5 гранули през ден, вечер. 
Poumon histamine 30 CH и Apis mellifica 30CH се рeдуват по 

5 гранули през ден, преди сън.
Lachesis mutus 15CH по 10 гранули в събота.
Обсъждане на медикаментите:
Polens e основен препарат за поленова алергия. Въпреки, 

че няма доказана поленова алергия, кашлицата се усилва 
през пролетта когато цъфтят тополите и се явява бистра 
хрема.

Anacardium orientalis, трудно запаметяване, главоболие и 
умора след умствено натоварване. Мисълта ù става по-бав-
на и забравя близки събития, трудно запаметява, чувства се 
глупава и разсеяна, получава главоболие и умора след 
умствено натоварване.

Baryta carbonica, инсуфициенция на психическите и дви-
гателните реакции, засягане на нервно-мускулната система, 
проявила се на този етап със спазми на лицева мускулатура. 

Контролен преглед: 25.09.2014г.
При поредния контролен преглед жената съобщава, че 

вече спи спокойно, когато много се притесни или развълну-
ва, покашля и се явяват единични тикове на лицето с хълца-
не, но за кратко време.

Няма секрет от носа и „мозъкът ми се събуди, силата ми 
се върна,чувствам се по-уверена в себе си.” От скоро замисля 
да замине отново на работа в Гърция, усеща съхнене на 
гърлото, сънливост и пие много вода. 

Нова схема за лечение:
Nux moshata 15 CH и Argentum nitricum 30СН се рeдуват по 

5 гранули през ден, вечер.
Apis mellifica 30CH по10 гранули в неделя.
Обсъждане на медикаментите:
Nux moshatа, изразена сухота в устата, сънливост и емо-

ционална обърканост заради заминаването си, както и 
страх от рецидив на симптоматиката отново. 

Случаят е показателен с това, че е възможна клинична 
симптоматика, без да бъде обективно регистрирана функ-
ционална и параклининична патология. Хомеопатията се 
явява като успешен лечебен метод с резултат върху симпто-
матиката и общото състояние на пациентката.

Грип, настинка...

За профилактика и лечение на грип!
Хомеопатичен лекарствен продукт 
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