
ВИРУСНИТЕ
ИНФЕКЦИИ

 Индивидуален 
хомеопатичен подход за 
вашите пациенти към

Препоръки от специалист за специалист



Echinacea 
angustifolia 5 CH

Silicea 9/15 CH 

Специфична имуномодулация: 

ПРОФИЛАКТИКА

По 5 гранули на ден или през ден, самостоятелно или в комбинация - 
например редуват се през ден 5 гранули Echinacea angustifolia 5 CH с 
5 гранули Silicea 9/15 CH.

Най-краткият път на вирусите към 
организма е през носа, но това не озна-
чава, че не могат да попаднат в 
тялото ни и през очите. След това, в 
задната част на носа и сливиците, 
вирусите намират благоприятна 
почва за възпроизводство и свързване 
с рецепторите на лигавицата.

Influenzinum 9 CH 
За профилактика: на сезонния грип 
– по 10 гранули 1 път седмично.

Tuberculinum 15 CH 
За профилактика: на рецидиви-
ращи инфекции с ангажиране 
на дихателните пътища – по 
10 гранули 1 път седмично.

Echinacea 
angustifolia 

Silicea

Influenzinum

Phytolacca 
decandra 

Silicea

Tuberculinum

Phytolacca decandra 9 CH 
За профилактика:  на рецидивира-
щи инфекции с ангажиране на 
фаринкс и тонзили – по 5 гранули 
ежедневно или през ден.

Oscillococcinum - за всички
За профилактика: на голяма част 
от респираторните вируси, 
причиняващи грипоподобни забо-
лявания – по 1 флакон седмично. 
При дебют на заболяване – 3 пъти 
по 1 флакон за 2 дни с цел абортив-
но протичане.

Неспецифична имуномодулация:



РАЗГЪРНАТО ЗАБОЛЯВАНЕ:

В зависимост от клиничната картина при конкретния пациент, в 
съображение могат да влязат и следните, често използвани при грип 
и грипоподобни заболявания медикаменти.

Ferrum phosphoricum 9 CH 
Субфебрилитет, неспецифична 
симптоматика от страна на 
горни дихателни пътища, отпад-
налост, постепенно задълбочава-
ща се болестна картина, без 
тежки изяви.

Ferrum 
phosphoricum

Bryonia 9/15 СН 
Постепенно начало с прогресия 
към висока температура, главо-
болие, болки в мускулите, суха, 
болезнена кашлица, влошаване от 
най-малкото движение. Допълва 
конвенционалното лечение при 
бронхит и пневмония.

Bryonia

Bryonia

Аconitum napellus 9 СН 
Рязко начало, висока температу-
ра, гореща, суха кожа, ангажиране 
на ларинкса. Простудата е 
отключващ фактор.

Аconitum 
napellus 

Arsenicum album 15 СН 
Осцилираща температура, тре-
вожност, астено-адинамия, брон-
хоспазъм, гастроентерит.

Arsenicum 
album

Gelsemium 
sempervirens 9 СН 
Фебрилитет с втрисане, главобо-
лие, треперене, болки в мускулите.

Gelsemium
sempervirens

Phosphorus 15CH 
Фебрилитет, пулмопатия, дисп-
нея. Допълва ефекта на Bryonia при 
бронхит и пневмония.

Phosphorus

Rhus toxicodendron 9 СН 
Фебрилитет с болки в мускулите 
и ставите, скованост, поява на 
херпес.

Rhus 
toxicodendron 

Belladonna 9/30 CH 
Осцилираща температурна крива, 
зачервено лице, изпотена кожа. 
Belladonna 30 CH - при склонност 
към фебрилни гърчове.

Belladonna 

Belladonna 

В контекста на описваната клинична картина при грип и грипопо-
добни състояния най-често в съображение биха влезли следните 
медикаменти: 



Oscillococcinum - за всички

РАЗГЪРНАТО ЗАБОЛЯВАНЕ:

При разгърната клинична карти-
на: по 1 флакон 3 пъти дневно 
3 до 5 дни.

Eupatorium 
perfoliatum 9 СН 
Фебрилитет с болки в очните 
ябълки, мускулите и костите, 
кашлица.

Eupatorium 
perfoliatum 

Apis 
mellifica 

Apis mellifica 9 CH
Фебрилитет с главоболие, тре-
вожност, изразена адинамия, 
оточни, бледорозови кожа и лига-
вици.

Stramonium 15 СН 
Платовидна температурна крива, 
главоболие, халюцинации, кошмар-
ни сънища и страхове, скарлати-
ноподобен обрив. Stramonium 30 
СН - при склонност към фебрилни 
гърчове (често в комбинация с 
Belladonna).

Pyrogenium 9 CH 
Токсо-инфекциозен синдром с 
фебрилитет, тахипнея, тахикар-
дия, левкоцитоза.

Pyrogenium

Baptisia tinctoria 9 СН 
Картина на “чревен грип”.

Дозиране: 3-6 пъти дневно по 5 гранули, според интензитета на 
симптомите.

Baptisia 
tinctoria

Paragrippe - за всички
За облекчаване на симптомите 
при всяко грипоподобно вирусно 
заболяване.

Дозиране: по 2 табл. през час, с 
разреждане на приемите при 
подобрение.

Stramonium



РЕКОНВАЛЕСЦЕНТЕН ПЕРИОД:

Sulfur iodаtum 15 CH 
Остатъчни хрема и кашлица.

China rubra 9 СН 
Дехидратация (заедно с мерките 
за рехидратация и възстановява-
не на електролитния баланс), 
изразена астения.

Дозиране: 2-3 пъти дневно по 
5 гранули за 7-10 дни.

Дозиране: 2-3 пъти дневно по 
5 гранули за 7-10 дни.

Дозиране: по 10 гранули веднъж 
седмично за 1-2 месеца.

China 
rubra

Sulfur 
iodаtum 

Influenzinum 15 СН 
Бавно възстановяване след прека-
ран грип, поредица от последва-
щи боледувания.

На този етап няма убедителни данни, позволяващи да се посочи 
конкретна схема за профилактика или лечение. Твърденията, че 
определени хомеопатични продукти могат да играят ролята на 
специфична профилактика или терапия за COVID-19 са абсолютно 
спекулативни. 

В подхода си към това заболяване можем да използваме наученото 
от практиката при предишни епидемии, протичащи със сходна 
клинична картина и усложнения.

COVID – 19 е ново заболяване, което 
все още е в процес на изучаване.

Influenzinum 



Специфичните схеми на лечение в тези терапевтични фишове са 
одобрени от Българска Медицинска Хомеопатична Организация.
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