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Често боледуващо дете 

 Между 35 и 60% от ЧБД са атопици

 Откриват се редица дискретни имунни нарушения: 

• нисък брой T клетки, 

• нисък секреторен IgA, 

• нисък INF-α

 Непълноценно хранене, бедно на нутриенти

 Недостатъчна физическа активност и закаляване

 Тютюнопушене/пасивно тютюнопушене



Проблемът ЧБД има огромно

 Здравно

 Социално 

 Финансово значение в обществото



Ефикасни ли са 

хомеопатичното 

лечение и 

профилактика?



Eефект на хомеопатичните препарати върху 

тежестта на симптомите при деца с 

повтарящи се инфекции на горните 

дихателни пътища

de Lange de Klerk ES, Blomers J et al: Еffect of
homoeopathic medicines on daily burden of
symptoms in children with recurrent upper
respiratory tract infections. BMJ. 1994 Nov
19;309(6965):1329-32.



 170 деца с рецидивиращи инфекции на ГДП

• 86 на хомеопатично лечение, средна възраст 

4,2 г.

• 84 на плацебо, средна възраст 3,6 г.

 Проследяване за 12 месеца. 

• тежест на симптомите

• брой АБ курсове

• брой тонзилектомии и аденоидектомии



 По-малка тежест на симптомите в хомеопатичната 
група 

 Значително намалена употреба на антибиотици

• от 73 на 33 курса в групата с хомеопатия

• от 69 на 43 курса в групата с плацебо

 Аденоидектомии

• 6% в групата с хомеопатия

• 21% в групата с плацебо

 Тонзилектомии - 5% в двете групи



1-ви клин.случай: Андрей, 10 год.

септември 2014г.

 През последните 2 години – няколко тежки боледувания през есенно-зимния 

сезон: пневмония, гноен отит, бронхит; както и ежемесечни кашлици и хреми. 

 Роден е доносен от 1-ва норм.протекла бременност с т. 3200 г/ р.52 см

 До предучилищна възраст не е посещавал детско заведение и е боледувал 

рядко от „обичайните настинки“, без усложнения. Единствено дете в 

семейството.

 Майката иска да профилактираме честите респираторни инфекции и да 

избегнем усложненията.

 Астеничен хабитус, ръст и тегло – норм.за възрастта

 Кожа – б.о.

 ГИТ – много добър апетит, без силно изразени хранителни предпочитания



1-ви клин.случай: Андрей, 10 год.

септември 2014г.

 УНГ – необложен език, спокойно гърло. Палпират се множество шийни ЛВ

 НС – през учебната година често се оплаквал от главоболие, предимно след 

натоварване на очите. Конс. с Офталмолог – визус 1.0 без корекция

 ОДА – от няколко месеца го безспокоят теглещи болки в областта на 

подбедриците, предимно в покой (никога при спорт). Отшумяват след масаж 

или НСПВ

 Предпочита умерени температури, не е зиморничав, но „все го пазят – щом 

захладнее или завали – пак е болен“

 Общително, любознателно дете



1-ви клин.случай: Андрей, 10 год.

септември 2014г.

Rp./Echinacea 5CH  и Silicea 9CH да се редуват през сутрин по 5 гран.

Phytolacca 9CH и Calcarea phosphorica 15CH – да се редуват през вечер 

по 5 гран. 

Oscillococcinum - 1 флак. всеки понеделник

 До края на зимния сезон детето боледува няколко пъти от леки респираторни 

инфекции, лекувани симптоматично от личния лекар, без да е назначаван 

антибиотик. В някои от случаите съм допълвала терапията с хомеопатични продукти 

след консултация по телефона.



Хомеопатична профилактика

 Oscillococcinum

За деца и възрастни

 По 1 флакон седмично

Предимства:

 Единствен хомеопатичен 

лекарствен продукт за 

профилактика в аптечната мрежа

 Подходящ за различни  грипни 

вируси

 Подходящ за всяка възраст

 Липсват противопоказания





Хомеопатична профилактика

 Influenzinum 15СН

За деца и възрастни

 По 10 гранули седмично 

през декември и януари
Предимства:

 Подходящ за различни  грипни 

вируси

 Подходящ за всяка възраст

 Липсват противопоказания



Хомеопатия при често боледуващи деца

Echinacea 5 CH

 Лекарство от растителен произход;

 Стимулира защитните сили на

организма;

 Противовъзпалително действие;

 Профилактично лекарство при чести

гнойни ангини, упорити хреми,

синуити;

 Приемат се по 5 гранули дневно



Хомеопатия при често боледуващи деца

Phytolacca 9 CH

 Лекарство от растителен произход;

 Стимулира локалния имунитет на оро-

фаринкса;

 Противовъзпалително действие;

 Профилактично лекарство при често

рецидивиращи тонзилити и фарингити;

 Приемат се по 5 гранули сутрин



Повишаване на защитните сили 

 Silicea 15 CH 

 Лекарство от минерален произход

 Повишава имунитета

 Повишава лигавичния имунитет

 Профилактира чести гнойни процеси

 Много подходящ при слаби, злояди деца

 Приемат се по 5 гранули вечер



Примерна профилактична схема за 

есенно-зимна профилактика

пон вт ср четв пет съб нед

Echinacea 5 CH

Phytolacca 9 CH

Silicea 15 CH

Pulsatilla 30 CH (ЧТ)

Ocsillococcinum



Етиологични медикаменти

 Dulcamara 9СН – влажен студ

 Aconitum 9СН – сух студ

 Natrum sulfuricum 9СН – промени в атмосферното налягане 

и времето

 Nux vomica 9СН – въздушно течение

 Influenzinum 15СН – грип и респираторни вируси

 Streptococcinum 15СН – стрептококи

 Staphylococcinum 15СН – стафилококи

 Vaccinitoxinum 15СН – херпес вируси



Зимна хомеопатична аптечка 

 Aconitum napellus 9 или 15 CH – е първо средство на избор при

висока температура 39-40, по 5 гранули на всеки час;

 Belladonna 9 или 15CH –висока температура с променлив характер,

обилно изпотяване, зачервено лице, блестящи очи, по 5 гранули на

всеки час;

 Allium cepa 9 или 15 CH - първи избор при обилна бистра секреция

от носа, недразнещо сълзене от очите, по 5 гранули на всеки час;

 Kalium bichromicum 9CH - при жълто-зеленикава секреция от носа,

образуване на тапи и корички в ноздрите, болка към синусите, по 5

гранули на всеки час;

 Bryonia alba 5 CH - При суха дразнеща, непродуктивна кашлица,

сухи лигавици, екстремна кашлица, 5 пъти по 5гранули;

 Antimonium tartaricum 9 CH – мъчителна, спастична кашлица с

много секрети в белия дроб-влажни хрипове, понякога с диспнея, 5

пъти по 5гранули.



Зимна хомеопатична аптечка 



2-ри клин.случай: Томислав, 13г.

Август 2016г.

 Страда от главоболие от 2-ри клас. Притеснява се за училище, но 

има глб дори и през ваканциите. Най-често глб е във вътрешния 

ъгъл на лявото око. Не повече от 2-3 пъти месечно приема НСПВ, но 

го боли всеки ден. Влошава се от миризми, от шум, понякога усеща 

болка и при докосване. По време на спорт (плува, тича) няма глб. 

 По повод на глб многократно е преглеждан от невролози. КАТ –

малка арахноидна киста, вероятно вродена. ЕЕГ – в норма.

 Домошар, излиза само по задачи, за да разходи кучето и през ден -

за да тича с баща си. Обича да чете книги. Държи стаята му винаги 

да е подредена и чиста. 

 Като малък много боледувал, но от спорта се закалил.



2-ри клин.случай: Томислав, 13г.

 Преди 2 години по повод болки в петите са установени 

рентгенологично пукнатини в петната кост. 

 Сън – спи по 11-12 часа, но сутрин пак му се спи. Често бълнува. 

Единични епизоди на сомнамбулизъм.

 Прави впечатление високият за възрастта му ръст – 182см/ 52кг

 Има ниска самооценка. Учи старателно, но резултатите му не са 

задоволителни. „Уж вкъщи всичко знам, а като отида на тест – не 

знам как се казва темата“. 



2-ри клин.случай: Томислав, 13г.

 Rp./ Kalium phosphoricum 15CH

 Calcarea phosphorica 15CH

 Natrum muriaticum 30CH – 10 гран. седмично   

 Osteocinesin – 2-3x1 табл.



 Gelsemium 30CH – след започване на учебната година – преди 

тестове и предстоящо изпитване

 Пристъпите с главоболие драстично се разредиха. Умората и нуждата от 

много сън вече не пречат на ежедневната му активност. Справя се по-

добре в училище. Казва, че Gelsemium му помага да е по-спокоен 

преди тестовете.



Стрес и тревожност

 Gelsemium 30 CH – емоционални и притеснителни деца. Изпитват 

тревожност и страх преди изпит; страдат от безсъние преди 

предстоящи събития, представления. Нарушена памет, тремор, 

полакиурия или диария вследствие на емоции. Множество страхове и 

фобии: от тълпи, пространства, смърт, от падане и др.

 Argentum nitricum 15/30 CH – вечно бързащи, нервни, припряни. 

Много страхове и фобии: от изпити, да не закъснеят, да излязат на 

сцена, да пътуват с влак или самолет, от бъдещето. Притеснението 

отключва графоспазъм, интенционен тремор, моторна диария, 

световъртеж, гастрит/язва. 



Болки на растежа

 Calcarea phosphorica 15 CH – костни и епифизарни болки 

при бързо израстване – 5 гран. ежедневно до 10 гран. 

веднъж седмично

 Osteocinesine – 3х1-2 табл. 

 Приемат се за поне 2-3 месеца. При необходимост курсовете се 

повтарят 2-3 пъти годишно.



Отказ да ходят на училище

 Lycopodium 30 CH – интелигентни и амбициозни, с ниско самочувствие; 

интровертни; стремеж към лидерство, но с ниско самочувствие; 

анорексия, тикове, заекване

 Silicea 30 CH – психастения, затруднено запаметяване и концентрация; 

трудно приспособими; умни, но нерешителни с ниска самооценка

 Staphisagria 30 CH – тормозено дете, приживяло обида, насилие, 

унижение, възмущение; „Не е честно!“; алопеция ареата, безсъние, 

главоболие, кожни проблеми

 Argentum nitricum 30 CH – множество страхове и фобии; нетърпение, 

обърканост, забързаност; графоспазъм

 Gelsemium 30 CH – соматизирана тревожност; притеснение от предстоящо 

събитие с нарушение на паметта, тремор, безсъние, конгестивно

главоболие



Умора, липса на концентрация

 Kalium phosphoricum 15 CH – физическа и 

психическа астения след умствено 

претоварване или след боледуване; затруднена 

концентрация, раздразнителност, неспокоен 

сън, главоболие

 Phosphoricum acidum 15 CH – последици от 

физическо и интелектуално претоварване, 

емоционално разочарование; 

раздразнителност, редуваща се с апатия и 

астения; училищно главоболие 



Деца с проблеми в обучението 

 Barita carbonica 30 CH – забавено умствено и физическо 
развитие; много инатливи; брадилалия; бавни, страхливи, 
пасивни

 Calcarea carbonica 30 CH – спокойни, бавни, предпазливи; 
липсва им гъвкавост; може да са отличници; работят 
самостоятелно и упорито, но им е нужно повече време за учене

 Selenium metallicum 15CH – астения, главоболие и нарушена 
памет у претоварени и недоспиващи ученици и студенти; акне, 
себорея, косопад

 Silicea 15CH – умни, но неуверени; нарушена концентрация и 
памет; не успяват да довършат проектите си, лесно се 
обезсърчават; неспокойни, срамежливи, слаби деца с чести 
инфекции



Хиперактивност с дефицит на 

вниманието

 Tuberculinum 30 CH – сутрин раздразнителни, вечер – свръхактивни; 

много упорити; свръхемоционални; мрънкащи, с различни страхове;

 Tarentula hispanica 30 CH – проблеми с дисциплината; психо-моторна 

нестабилност, раздразнителни; лоша двигателна координация; обичат 

силно ритмична  музика; желание да се изявяват на сцена;

 Sulfur 30 CH – любознателни, неорганизирани, разхвърляни; трудно 

задържат вниманието си поради ненаситната си любопитност

 Kalium bromatum 15CH - слаба памет, забавено умствено развитие; 

говорни грешки, забравят думи/ букви; психо-моторна нестабилност

 Zincum metallicum 15CH – нарушена памет от умствено претоварване; 

хиперактивни разстройства с дефицит на вниманието; „неспокойни 

крака“



Хранителни разстройства

 Natrum muriaticum 30CH – анорексия; желание за сол и млечни храни; тъжни, 
меланхолични; страх от отхвърляне, нараняване; перфекционисти, стремеж към 
съвършенство; любовно разочарование;  

 Pulsatila 30CH – променливо настроение, лесна обидчивост; стеснителни, ревниви; 
страх да не напълнеят;

 Platina 30CH – обсебени от външния си вид с високо мнение за себе си; страхуват се 
да не напълнеят;

 Sulfur 15CH - повишен апетит, желание за сладкиши, преяждат; нощно хранене; кожни 
сърбежи; весели, оптимисти;

 Staphysagria 30CH – чувство за безполезност; крайно чувствителни към порицание и 
наказание; соматизиран гняв/ обида; ядат, когато са наранени, обидени

 Ignatia 30CH – загуба на контрол върху чувствата и апетита; тъжни, неудовлетворени; 
емоционално хранене;

 Sepia 30CH – липса на апетит, нарушено обоняние; тревожност; хормонални проблеми

 Phosphoricum acidum 15/30CH – апатични, уморени; загуба на апетит



Най-честите детски ЧТ

 Calcarea carbonica – методични, търпеливи, по-бавни. Силни характери, не обичат да 
променят плановете си. По-трудно се адаптират в нова среда. Склонни са към запек, 
УНГ-инфекции. Страхуват се от насекоми и от тъмното.

 Pulsatilla – нежни, прилепчиви, ревниви и страхливи. Срамежливи, лесно плачат. Може 
да са резервирани в клас отначало, но щом увереността им се върне, стават 
общителни. Нагаждат поведението си само и само да получат внимание. Страдат от 
кашлици и отити.

 Natrum muriaticum – спретнати, чисти, учтиви и сдържани. Имат няколко добри 
приятели. Липсва им увереност и не харесват груповите игри. Спокойни отвън, но 
свръхемоционални - отвътре. Мразят да правят грешки от страх да не им се присмеят. 
Плачат тайно. Страдат от главоболие и екземи.

 Sulfur – много активни. Излишната им енергия може да създава проблеми в клас. Може 
да се интелигентни и независими. Склонни са да са небрежни и разхвърляни с вещите 
си. Наказанията и порицанията не ги тревожат особено.

 Phosphorus – слънчеви, общителни, възпитани, с голямо въображение. Техният 
ентусиазъм и вълнение може да пречи на концентрацията им. Имат МНОГО страхове, 
които често експресират с гадене и болки в корема. Обожават студени напитки.

 Tuberculinum – хиперактивни, интелигентни, пакостливи. Слаби, въпреки добрия си 
апетит; бледи, с дълги мигли. Неспокойни, раздразнителни. Не се адаптират лесно на 
нови места. Скърцане със зъби, енуреза.



д-р Даниела Карабелова

тел. 0888 687 257

Кабинет по хомеопатия и 

неконвенционална медицина 

 София, ул. „Калофер“№9

karabelovadr@gmail.com

www.doctorkarabelova.com
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