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Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм, има 
над 40 години опит като лекар, хомеопат, 
фито- и апитерапевт. Той е ръководител 
на Катедрата по фармакология, токсико-
логия и фармакотерапия в МУ – Пловдив 
и преподавател в Европейската школа по 
клинична хомеопатия. Като външен екс-
перт по хомеопатия към Европейската 
агенция по лекарствата той е представи-
тел на България в работната група по хо-
меопатия (HMPWG). Бил е активен член 
на New York Academy of Sciences и National 
Geographic Society. Носител е на званието 
„Outstanding People of the 20-th Century“ 
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на Международния биографичен център 
в Кеймбридж. Ползва се с уважение от 
академичната общност у нас. В рамките 
на МУ – Пловдив е бил председател на 
Общото събрание, председател на Кон-
тролния съвет,  декан на Фармацевтичен 
факултет, а понастоящем е активен член 
в Академичния съвет. През 2021 г. полу-
чава сертификат и почетно място в кла-
сацията на „Лекарите, на които вярваме“ 
– отличието е израз на признателността 
и любовта на стотиците пациенти от ам-
булаторната му практика в клиника „Ме-
дикус Алфа“ – Пловдив.

Представяме ви: проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм,
гост редактор на брой 8 на Acta Homeopathica



Проф. Пейчев, сбъдна ли се вашата 
мечта хомеопатията да стане универ-
ситетска дисциплина?
Известно е, че хомеопатията се практи-
кува успешно по света повече от 200 го-
дини. След като милиони болни хора са 
видели ползата от нея за своето здраве, 
трябва ли съвременните лекари да по-
знават и използват този метод? Трябва 
ли да научават какво и как лекува тя от 
жълтата преса, от вестник „Направи си 
сам“ или „Знахар“, от съседката на гор-
ния етаж или от пациентите, които ид-
ват в кабинета им и те, от неудобство и 
незнание, да казват, че това са бабини 
деветини??? 
Започнах да изучавам хомеопатия пре-
ди повече от 23 години в Центъра за 
обучение и развитие на хомеопатията 
(CEDH) със седалище в Париж. Лекари 
от Франция идваха у нас да ни обучават 
и споделят своите успехи в ежеднев-
ната си практика. Откровено казано, 
завидях на французите, че могат да из-
ползват този метод паралелно със зна-
нията им по медицина. Тогава у мен се 
породи силното желание хомеопатията 
да стане редовно изучаван предмет в 
медицинските университети в Бълга-
рия. Положих невероятни усилия да 
овладея този метод и започнах да го 
използвам в кабинета ми по фитотера-
пия. През 2004 г. вече имах достатъчно 
познания и опит и депозирах специа-
лен доклад в МУ – Пловдив с цел да ми 
бъде разрешено преподаване по кли-
нична хомеопатия. И така, рожденият 
ден на хомеопатията като университет-
ска дисциплина у нас беше отбелязан с 

Протокол №8 от 09.12.2004 г. на Акаде-
мичния съвет на МУ – Пловдив. С него 
за първи път в България официално се 
разреши преподаване на клинична хо-
меопатия като надграждаща дисципли-
на за студенти по медицина и стома-
тология, които са положили  успешно 
изпит по фармакология. По същото вре-
ме д-р Антоанета Пандурска – асистент 
по фармакология в МУ – Плевен също 
получи разрешение да преподава кли-
нична хомеопатия на студенти по ме-
дицина. На следващата учебна година 
медицинските университети в София, 
Варна и Стара Загора последваха на-
шия пример.

Подчертахте, че медицинските уни-
верситети са разрешили да се препо-
дава клинична, а не класическа хоме-
опатия? Защо? 
Противопоставянето на идеализъм и 
материализъм като философски тече-
ния е дало отражение и в хомеопати-
ята. През XVIII век тя се разделя на два 
клона – класическа и клинична хоме-
опатия. Философската концепция на 
класическата хомеопатия е създадена 
от James Kent (1849-1916), който обяс-
нява лечебните й свойства с божест-
веност, религиозност и метафизика. В 
някои западноевропейски страни кла-
сическа хомеопатия продължава да се 
практикува и до ден-днешен от хора 
без медицинско образование, които не 
познават анатомията и физиологията 
на човешкото тяло, които нямат пред-
става от клиниката и усложненията на 
болестния процес. Тези „лечители“ чес-
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то стават причина за тежки инциден-
ти, за това в някои страни се надига 
недоволство и призиви за забрана на 
тази практика. За разлика от това, кли-
ничната хомеопатия се е утвърдила по 
света като терапевтичен метод, прила-
ган от дипломирани лекари, дентал-
ни медици и фармацевти. Неслучайно 
българското законодателство (Закон 
за здравето, ДВ бр. 70, 2004) изключва 
възможността хомеопатия да се прак-
тикува от лица без медицинско обра-
зование. Клиничната хомеопатия се 
ползва с доверие от лекари и пациен-
ти, както и с уважение от широк кръг 
академични преподаватели в меди-
цинските среди.

Как хомеопатията стана неразделна 
част от вашата лекарска практика?
Две случки в живота ми преди много 
години станаха причина да се заема 
с изучаване на хомеопатия. Първата 
беше, че единият от синовете ми има-
ше чести алергични проблеми, за кои-
то съпругата ми – аптекар по професия, 
му даваше Apis mellifica и Histaminum. 
Аз не бях убеден в ползата от хомео-
патията и оспорвах това лечение. Дър-
жах медикаментите в колата си, за да 
има мир и спокойствие, когато изли-
захме на разходка с децата. Един ден 
се наложи да взема майстор за ремонт 
на вилата ми. По време на ремонта от 
счупена греда изскочиха оси и нажи-
лиха майстора, който се оказа силно 
алергичен. За кратко време започна 
да се задушава и пребледня. Животът 
му беше в опасен риск от алергичен 
шок. Нямаше никакво време за губе-

не. В селото нямаше здравен пункт, а 
най-близкият град беше на повече от 
половин час път с кола. Нямах никак-
ви лекарства освен двата хомеопатич-
ни медикамента – Apis mellifica 30СН 
и Histaminum 15СН. Започнах да му ги 
давам. И чудото стана! Още по пътя ди-
шането се възстанови и проявите на 
алергия изчезнаха. Когато пристигнах-
ме в поликлиниката, освен зачервява-
не и лек сърбеж в местата на ужилване, 
нямаше други оплаквания. Не вярвах 
на очите си! Оказа се, че хомеопатията 
действа бързо и успешно при спешни 
състояния с прояви на алергия.
Второто събитие, което ме подтикна 
да се заема сериозно с изучаване на 
хомеопатия, беше поредната Нацио-
нална научна конференция през 1999 
г., посветена на новостите в медици-
ната. Пред събралите се учени, един 
от най-изтъкнатите учени във фармако-
логията тогава – проф. д-р Иван Круш-
ков (1935-2010), представи доклад за 
технологията на получаване на хомео-
патичните лекарства чрез стотици пъти 
разреждане на вещества от дивата при-
рода. За мое голямо учудване той твър-
деше, че след 12-то стотично разрежда-
не получените медикаменти повлияват 
успешно заболявания с психо-сома-
тична етиология, въпреки че в крайния 
продукт няма нито една молекула от 
изходното съединение. В заключение 
професорът подчерта, че хомеопатич-
ните лекарства нямат странични дейст-
вия. Това последното ме изкара на-
пълно от равновесие. В мен се породи 
силното желание да оборя проф. Круш-
ков, когото познавах и уважавах като 
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един от най-компетентните за времето 
си български фармаколози с междуна-
родна известност. И така, още същата 
година се записах в курс за изучаване 
на хомеопатия, организиран от CEDH. 
Когато завърших обучението си, ос-
ъзнах, че професорът е бил прав и за-
почнах да практикувам хомеопатия в 
кабинета ми по фитотерапия към кли-
ника “Медикус Алфа” в Пловдив. Раз-
бира се, не забравих да благодаря на 
проф. д-р Крушков за предизвикател-
ството, което отгърна нова страница в 
моя живот. Не след дълго бях поканен 
за преподавател по хомеопатия към 
френския център CEDH, а през 2010 г. 
българските лекари-преподаватели 
към този център основахме самостоя-
телна школа у нас за обучение на ле-
кари, стоматолози и фармацевти под 
названието Европейска школа по кли-
нична хомеопатия (ЕШКХ).

Как обяснявате на вашите пациенти 
какво е хомеопатия и как успявате да 
ги убедите, че хомеопатичните лекар-
ства ще им помогнат?
Обясненията започвам с това какво 
не е хомеопатия, защото има много 
заблуди и неверни твърдения. Хомео-
патията не е баене, нито внушение, в 
нея няма нищо магическо! Хомеопати-
ята не е фитотерапия, нито ароматера-
пия, както много хора си мислят. Още 
по-учудени остават, когато им обясня, 
че хомеопатията не е древна наука, а 
лечебен метод, създаден преди пове-
че от 200 години от немския лекар и 
химик д-р Самуел Ханеман. Този метод 
се отличава от други подходи за укреп-

ване на човешкото здраве по това, че 
използва лекарства в “безкрайно мал-
ки дози”, които не могат да навредят, 
а отключват естествените възстанови-
телни процеси в болния организъм. 
Давам лесно разбираем пример как 
хомеопатичното лекарство отключ-
ва оздравителните процеси в човека. 
Какво става, когато натиснете бутонче-
то на дистанционното и вратата на га-
ража се отваря? Има ли в дистанцион-
ното толкова много енергия, която да 
повдигне вратата. Не! Дистанционното 
изпраща невидим сигнал към мощен 
електромотор, който премества огро-
мната и тежката желязна врата. Ана-
логично, хомеопатичният медикамент 
изпраща сигнал, който отключва мо-
щта на имунната система да се справя 
с болестите. 

Кои са основните заблуди сред хора-
та, свързани с хомеопатичното лече-
ние?
Заблудите за хомеопатията са в двете 
крайности. Едната е, че хомеопатията е 
плацебо, т.е. че тя не лекува, а пациен-
тът си внушава, че е излекуван. Друга-
та крайност е, че хомеопатията лекува 
всичко и че тя е истинската медицина.
Досега няма данни, потвърждава-
щи, че с хомеопатия могат да бъдат 
лекувани или се лекуват по-бързо и 
по-ефикасно изключително остри и за-
страшаващи живота състояния, какви-
то са миокардният инфаркт, мозъчният 
инсулт, шоковите състояния, острите 
хирургични заболявания, епилепсията 
и др. Хомеопатията не може да изле-
кува болни от множествена склероза, 
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шизофрения, болни от захарен диабет, 
туморни заболявания и други хронич-
ни състояния. В тези случаи тя се из-
ползва само като допълнение към ос-
новните терапии.
От друга страна, нараства броят на т.
нар. двойно слепи, плацебо-контро-
лирани научни експерименти, които 
потвърждават, че хомеопатията има 
самостоятелно лечебно въздействие, 
което на настоящия етап съвременна-
та наука не може да обясни. Клинич-
ният опит показва, че хомеопатията е 
изключително ефикасна при бебета, 
малки деца и при животни. Какво са-
мовнушение може да има едно мал-
ко дете или котенце, какво знаят те за 
плацебо ефект, наука и религия?...

Как можем да укрепим имунитета 
чрез хомеопатия?
Има много хомеопатични медикамен-
ти за укрепване на имунната систе-
ма. Кой от тях е най-подходящ може 
да определи лекар-хомеопат, който 
се съобразява с индивидуалните ана-
томо-физиологични дадености на чо-
века, склонността му към развитие 
на болестни състояния и характеро-
ви особености. Най-често използвани 
за тази цел са Echinacea 5СН, Silicea 
CH, Phytolaca decandra 9CH, Ferrum 
phosphoricum 9CH, Tuberculinum 15CH 
и много други.
Безспорна е ползата от хомеопатична-
та профилактика през зимния сезон, 
която назначаваме на често боледува-
щи деца, бременни жени, хора с диа-
бет и хронични заболявания, които са 

със слаба имунна защита. В това отно-
шение незаменим е Oscillococcinum, 
който, използван веднъж седмично, 
подготвя имунната система за проти-
вопоставяне срещу грип, грипоподоб-
ни вируси, дори и Covid-19. Influecinum 
15CH веднъж седмично облекчава или 
предотвратява хрема от вирусен про-
изход, т.нар. инфлуенца. Tuberculinum 
15CH или Aviaire 15CH веднъж седмич-
но се използва за профилактика на ре-
цидивиращи бактериални инфекции 
на горните дихателни пътища и др.

Имат ли странични действия хомео-
патичните продукти?
В стотични (СН) и по-големи разреж-
дания хомеопатичните медикаменти 
не предизвикват нежелани лекарстве-
ни реакции, защото след разреждане 
12СН в крайния продукт няма дори 
една молекула от изходното съедине-
ние. Във всички разреждания обаче 
присъства водата като разтворител и 
носител на важна информация за въз-
становяване на засегнатите от болес-
тта орган или система. Ако организмът 
има нужда от тази информация, той я 
използва. Aко няма потребност от нея, 
не настъпва ефект. На съвременен етап 
това е най-приемливото обяснение за 
действието на хомеопатичните проду-
кти. За съвременната наука има още 
много неразгадани предизвикателства 
от микросвета и нанотехнологиите. 
Убеден съм, че скоро ще имаме яснота 
и по този дискутабилен проблем.
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СПОРТ И ХОМЕОПАТИЯ

Извадка със съкращения от книгата „Спортна меди-
цина, профилактика, лечение и хомеопатия“
Автори: Жан-Марсел Фере – лекар на националния 
отбор на Франция по футбол, и Анри Колкар – лекар 
на Френската федерация за обучение и подводни 
спортове

Хомеопатията намира приложение как-
то в спортната патология, така и в под-
готовката за физически натоварвания и 
за укрепване здравето на спортистите. 
Изборът на хомеопатичен медикамент 
се определя от индивидуалната реак-
тивност на индивида към физическо и 
психическо напрежение по време на 
тренировки и спортни състезания. Хо-
меопатията стимулира естествените за-
щитни сили, както и способностите за 
възстановяване и адаптация към уси-
лие. Тя може да се използва както от 
активно спортуващи, така и от всеки, 
който укрепва здравето си със спортни 
упражнения. Използването на хомео-
патия от спортисти не е забранено от 

комисията за допинг контрол поради 
липсата на активно вещество в кръвта и 
урината на спортистите. От друга стра-
на, хомеопатията може да се използ-
ва самостоятелно или в комбинация 
с конвенционалните лекарства, като 
подобрява тяхната терапевтична ефек-
тивност при настъпили увреждания от 
спорта или съпътстващи заболявания. 
В контекста на горе казаното, всеки ле-
кар е длъжен да постави точна диагно-
за и да прецени за всеки отделен слу-
чай дали хомеопатията, самостоятелно 
или в комбинация с друг вид лечение, 
може да бъде от полза за спортиста.
Хомеопатията е особено успешна при т.
нар. „чувствителни типове“ спортисти, 



т.е. лица, които са изключително „до-
бри респондери“ на даден медикамент 
и притежават отчетлива морфология 
и психологическа характеристика. Ва-
жно е да се отбележи също, че прила-
гането на хомеопатични медикаменти 
за най-често срещаните травматични 
увреждания на опорно-двигателния 
апарат по време на спорт, допринася 
за повлияване също на проблеми, въз-
никнали в хода на спортната дейност от 
страна на други органи и системи като 
уши-нос и гърло, кожа и нейните прида-
тъци, сърдечно-съдова система, нервна 
система, психика и други. Списъкът от 
симптоматични медикаменти за остра 
патология в спорта е богат, към него 
могат да се добавят и медикаменти за 
теренно лечение при хронични заболя-
вания на спортиста.
Често задаван е въпросът през какъв 
интервал от време да се приемат хо-
меопатичните медикаменти и в какво 
разреждане. Това зависи от остротата 
на симптомите и по правило интерва-
лите от време между приемите на ме-
дикамента се определят от това дали 
действието на предишната доза се е 
изчерпало. Този интервал от време е 
строго индивидуален.

Спорт и травми на сухожилния апарат 
и апоневрозите

Най-честите здравни проблеми в спор-
та са свързани със сухожилията. Според 
локализацията на патологичния процес 
се различават: заболявания на залав-
ните места на сухожилия и апоневро-

зи, тендо-вагинити и бурсити. Тези три 
типа страдания са известни под общото 
название паратендинози. Засягане на 
тялото на сухожилието при тендиноза 
може да бъде два вида: дегенератив-
но с атрофия на сухожилието вслед-
ствие на хроничен микротравматизъм, 
особено характерно при по-възрастни 
спортисти, или възпалително, съпът-
ствано от участъци с разкъсвания и ци-
катрикси. От своя страна разкъсването 
на сухожилието може да бъде частично 
или пълно. Често срещани са още лук-
сация на сухожилието и прескачане на 
сухожилието през костен израстък.
Редица причини обуславят високата 
честота на тази патология. На първо мяс-
то е широко разпространената „спорт-
ната мания“ за участие в полумаратон, 
маратон, триатлон, пешеходен пробег, 
колоездене и т. н. От друга страна, не 
добрата грижа за сухожилията поради 
желанието за надминаване на себе си. 
И не на последно място, продължител-
ната спортна кариера. Рискови фактори 
за увреждане на сухожилията са хипе-
рурикемията и наличието на отдалече-
ни възпалителни процеси – зъбни огни-
ща, УНГ възпаления и други.

Болести на залавните места на сухожи-
лията
Тази патология засяга както залавните 
места на активната част на сухожили-
ята, така и пасивните части на ставите, 
дори и някои апоневрози.
Най-сполучлива представа за болести-
те на залавните места е дадена от R. 
Guillet, който казва: „често срещана па-
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тология при атлети, възникваща в ре-
зултат на скрит конфликт, който проти-
вопоставя спортиста на практикуваната 
от него дисциплина, на използваното 
оборудване и на заобикалящата среда, 
в която той еволюира.“

Причини

Вътрешни причини:
· генетично заложени деформации в 
структурата на долните крайници и 
гръбначния стълб;
· конституционалните особености – 
хора с нисък ръст, мускулести, много 
по-често получават травми на залавни-
те места отколкото индивиди с издъл-
жено телосложение; 
· хиперлакситет на ставните връзки и 
сухожилия, най-често се засягат лате-
ралните връзки на коляното;
· промяна в стила на спортуване – не-
правилно провеждане на тренировки-
те, по отношение на обем и интензив-
ност на натоварване;
· остаряване на мускулно-сухожилния 
апарат при ветерани;
· съчетаване на спорт с друга професия;
хигиенно-диетични грешки: недобро 
оводняване на организма, прекомерна 
консумация на месни храни, лош зъбен 
статус.

Външни причини:
· състояние на терена: твърда почва, за-
прашени, неподдържани писти, терен 
за „всякакво време“;
· технологични грешки: неправилно 
подбрана екипировка и принадлежнос-

ти, напр. много тежка ракета, липса на 
подложки; голяма продължителност на 
усилието при колоездене.

Симптоматика
Наличие на болка в областта около ста-
вата, с постепенно начало, подмолна и 
капризна. Ирадиира често към съсед-
ните мускулни групи. Интензитетът й е 
променлив. Може да предизвика епи-
зодичен дискомфорт, който да понижи 
спортните постижения, но може да се 
проявява и ежедневно. Почивката вли-
яе благоприятно, обикновено сънят не 
е засегнат, но понякога изисква сутреш-
но раздвижване. В най-лошия случай 
може да доведе до прекратяване на 
спортната дейност.

Преглед
Прегледът открива болезнена точка на 
нивото на залавното място. Мускулни-
те групи, които зависят от засегнатото 
залавно място са повече или по-малко 
болезнени и контрахирани. Активните 
движения са затруднени и това поз-
волява, предизвиквайки болка, да по-
твърдим точната й локализация

Еволюция
Оздравяването може да настъпи спон-
танно или след период от месец до 
една година. Възможни са рецидиви, 
като понякога те настъпват всяка годи-
на (по време на състезателния сезон).

Диагноза
Диагнозата на заболяване на залавното 
място на сухожилие се поставя въз ос-
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нова на следните критерии:
· интензивно практикуване на някакъв 
спорт;
· изключително силна болка при палпа-
ция;
· поява на болка при движение срещу 
оказвано съпротивление, при което 
взима участие съответната инсерция.

Диференциална диагноза
Внимателно се изключват следните за-
болявания:
· травматично увреждане на кости и 
стави;
· дегенеративни ставни заболявания: 
артрозна болест, изолирана или съпът 
стваща инсерционното заболяване;
· остеохондроза на растежа;
· микротравматични увреждания на 
хрущяла (хондропатия на капачката);
- инфекциозни заболявания: инфек-
тартрит, туберкулозен остеоартрит, ос-
теит, остеомиелит;
· възпалителни ставни заболявания 
(ревматоиден артрит, спондилоарт-
рит);
· метаболитни артропатии: подагра (ви-
соки нива на пикочна киселина и урея 
в кръвта);
· доброкачествени тумори: остеоиден 
остеом;
· злокачествени тумори: остеосарком.
Травматизмът може да допринесе за 
откриването на тумор (увредено общо 
състояние, нощна болка, показателни 
рентгенографии).

Поведение в ежедневната практика
При първия контакт с пострадалия тряб-
ва да уточним при снемане на анамне-

зата условията на:
· възникване на травмата:
- внезапно или постепенно;
- дали е настъпила едновременно с: 
промяна в екипировката, провежда-
нето на тренировки, стила (стаж за 
усъвършенстване); практикуване при 
неблагоприятни условия (твърд терен, 
лоши атмосферни условия, инфекциоз-
но заболяване, възстановяване).
· начина на живот и хранене:
- „недостатъчен“ сън;
- прекомерен внос на протеини, пре-
димно с храни от животински произход 
(колбаси, месо), много богати на маз-
нини храни и захари с висок гликеми-
чен индекс, недостатъчна хидратация;
лош зъбен, УНГ статус и др.

Лечение
То е симптоматично и включва съчета-
ние от:
· промяна или временно прекратяване 
на спортната дейност според локализа-
цията и степента на засягане;
· криотерапия;
· противовъзпалителна физиотерапия: 
салицилова йонофореза, ултразвук, ла-
зер;
· дълбок трансверсален масаж;
· техники на закачване;
· терапия чрез ударни вълни (Minilith, 
ESM Dolor Clast);
· кинезитерапия: постепенни позицион-
ни разтягания на засегнатата група мус-
кули, нервно-мускулно възстановяване 
(проприорецепция) при наличен лакси-
тет, работа за възвръщане на обема на 
движение на ставите при скованост;
· ексцентрична ръчна работа, а още по-
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добре с изокинетичен уред, по прото-
кол на Stanish;
· мезотерапия, по един два сеанса сед-
мично за период от три-четири седми-
ци;
· нестероидни противовъзпалителни 
средства при острите инвалидизиращи 
форми;
· хомеопатия.

Примери за заболявания на залавни-
те места на сухожилия и апоневрози в 
спорта

Тибиална периостоза или „грапава тибия“
Болката е локализирана по предно-въ-
трешната част на тибията. Палпацията 
позволява да се открие болезнена точка 
или неравна и болезнена повърхност. 
Тази болка се увеличава при най-ма-
лък допир. Апоневрозата на m. triceps 
surae е причина за болката, предимно 
при атлети с валгус на задната част на 
стъпалото. В диференциална диагноза 
трябва да се изключат: посттравмати-
чен периостит (ритане, удар на тибията 
в препятствие) или фрактура от умора 
на тибията.

Тендиноза на Ахилесовото сухожилие

Страдание на сухожилието, което се 
свързва с микроруптури на колагенни-
те фибрили. Причини за това заболява-
не могат да бъдат:
· тумори на Ахилесовото сухожилие: 
доброкачествени (ксантоми), злока-
чествени (светлоклетъчни саркоми);
· теносиновити на задната мускулна 
група на подбедрицата и на фибулар-
ните мускули;
· метаболитни смущения: подагра;
· синдром на тарзалния канал;
· фрактура на задните туберкули на пет-
ната кост;
· синдром на петната кост.
В 90% от случаите еволюцията е бла-
гоприятна при спазване на покой и 
провеждане на лечение. В останалите 
случаи е неблагоприятна, с рецидиви, 
хронифициране, или затегнато проти-
чане, вторични руптури, предимно след 
локално инжектиране на кортикостеро-
иди в тялото на сухожилието.
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Профилактичното лечение изисква:
· спортуване с подходящи обувки;
· предварителен преглед за изясняване 
статиката на стъпалата на спортуващия 
с назначаване на коригираща ортеза 
при необходимост;
· носене на стелка с цел отпускане на 
сухожилието и амортизиране на удари-
те от задната част на стъпалото, а още 
по-добре на изготвена по поръчка под-
метка от вискозно-еластичен полимер;
поддръжка на мускулно-сухожилния 
апарат чрез позиционни разтягания 
или ежедневен стречинг;
· проверка на токовете на обувките – 
никога да не се спортува с износени то-
кове;
· използване на обувки с бутони само 
по време на състезания,
· практикуване върху мек терен;
· подходяща хидратация при усилие, 
хигиена на хранене, зъбна, УНГ хигие-
на;
· постепенно натоварване при трени-
ровки.

Същинско лечение
· модулиране на физическите занима-
ния в зависимост от засягането и сте-
пента на ексцентрично натоварване, 
което може да понесе сухожилието, 
без да се предизвика болка;
· повдигаща стелка или подметка от 
вискозно-еластичен полимер;
· физиотерапията с обезболяваща цел: 
ултразвук, йонофореза, лазер, ударни 
вълни;
· противовъзпалителни средства 
вътрешно в умерени дози за 3-6 седми-
ци, с периоди на почивка (през 2 сед-

мици по 1 седмица почивка);
· мезотерапия, 1 сеанс седмично за 3-4 
седмици;
ексцентричното изокинетично нато-
варване зае основно място в лечението 
на тендинопатиите: стриктен протокол, 
съчетан с лечение чрез ударни вълни, 
като еволюцията на заболяването се 
следи ехографски, води до оздравява-
не в 90% от случаите за срок от 3 месе-
ца; 
· хирургичното лечение при затегнато 
протичане (повече от 12 месеца), или 
при взискателни спортисти (професио-
налисти и др.) с изследване, освобож-
даване на влакната, подсилване на су-
хожилието, ексцизия на влагалището в 
случаи на несъответствие, се провежда 
след провеждане на поне 3-4 месечно 
лечение.
Несъответствието на влагалище-сухо-
жилие се третира чрез изокинетичен 
концентричен метод при висока или 
средна скорост.

Хомеопатично лечение на тендиноза 
на Ахилесовото сухожилие

Benzoicum acidum 5СН, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Медикаментът се използ-
ва при тендиноза на Ахилесовото сухо-
жилие, свързана с прекомерно нато-
варване, с недостатъчност на водната 
съставка в организма, което благопри-
ятства отлагането на пикочна киселина.

Стъпало

Ledum palustre 5СН, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Болезнена чувствителност на 
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стъпалата, предизвикана от преумо-
ра на калканео-плантарната ахилесова 
система.
Antimonium crudum 5СН, по 5 гранули 
3 пъти дневно. Изключителна чувстви-
телност на стъпалата, свързана с мета-
тарзалгии и хиперкератоза.

Хомеопатично лечение на 
тендинозите
Сухожилният апарат и неговите инсер-
ции са зони, които се засягат изключи-
телно често при спортисти. В хомеопати-
ята съществуват основни медикаменти 
с неоспоримо действие и ефективност 
при тази патология.

Основни медикаменти

Ruta graveolens 5СН, по 5 гранули на 
всеки час в острата фаза през първи-
те 2 дни, след това по 5 гранули 3 пъти 
дневно до оздравяване. Страдание в 
областта на мускула, сухожилието и пе-
риоста, което се изразява в усещане за 
натъртеност. Спортистът трудно понася 
покой, а се движи непрекъснато, като 
отчаяно търси позиция, която да обле-
кчи болката. Това е основният медика-
мент за този тип увреждания. Трябва да 
отбележим избирателния му тропизъм 
към флексорите.

Arnica montana 9СН, по 5 гранули на 
всеки час в острата фаза през първи-
те 2 дни, след това по 5 гранули 3 пъти 
дневно до оздравяване. Медикамент 
за травматизъм, но също така и за мус-
кулна преумора, която се изразява в 
усещане за натъртеност, мускулни бол-

ки, контузии, които непрекъснато карат 
спортиста да променя положението си. 
Да се отбележи също действието му на 
капилярно ниво, което подобрява ре-
конструкцията на сухожилните влакна, 
изхранващи се чрез имбибиране.

Rhus toxicodendron 5СН, по 5 гранули 
на всеки час в острата фаза през първи-
те 2 дни, след това по 5 гранули 3 пъти 
дневно до оздравяване. Засяга фи-
бро-мускулната тъкан и около ставните 
зони, което обяснява че към усещани-
ята за мускулни болки и натъртване се 
прибавя и скованост в ставите. Спор-
тистът не понася покоя, който влошава 
страданието му, чувства непрекъсната 
необходимост да се движи, което го ус-
покоява след известно време. Същото 
действие имат и фрикциите, масажите 
и топлите апликации.

Bryonia alba 5СН, по 5 гранули на всеки 
час в острата фаза през първите 2 дни, 
след това по 5 гранули 3 пъти дневно до 
оздравяване. Засяга опорно-двигател-
ния апарат и се проявява по типа на въз-
палителен синдром с картина на ставно 
засягане. Характеристиките за спонтан-
но подобрение при обездвижване, по-
кой и студени апликации и влошаване 
на страданието от подновяване на дви-
жението и топли апликации го противо-
поставят на Rhus toxicodendron.

Apis mellifica 9СН, по 5 гранули на всеки 
час в острата фаза през първите 2 дни, 
след това по 5 гранули 3 пъти дневно 
до оздравяване. Чрез своето действие 
по отношение на възпалителния оток, 
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подобряван от студени апликации, а 
влошаван от топлина, действа синер-
гично с Bryonia. 
Към предходните медикаменти ще до-
бавим някои специфични медикамен-
ти, чиито показания се определят от 
локализацията им:

Рамо – предимно ляво

Ferrum metallicum 5СН, по 5 гранули на 
всеки час в острата фаза през първите 
2 дни, след това по 5 гранули 3 пъти 
дневно до оздравяване. Болки в облас-
тта на делтоидния мускул, които се по-
добряват от бавни движения; бързите 
движения и неподвижността влошават 
състоянието. Болката се появява нощем 
и се влошава от студени апликации.

Рамо – предимно в дясно

Ferrum phosphoricum 5СН, по 5 гранули 
на всеки час в първите 2 дни, след това 
по 5 гранули 3 пъти дневно. Болки и 
възпалителен синдром, които се подо-
бряват от студени апликации за разли-
ка от предишния медикамент.

Sanguinaria 5СН, по 5 гранули на все-
ки час в първите 2 дни, след това по 5 
гранули 3 пъти дневно. Възпалителен 
синдром с позитивен palm up test (ув-
реждане на дългата глава на бицепса) 
и/или възпаление на делтоидните мус-
кули.

Solanium malacoxylon 5СН, по 5 гранули 
3 пъти дневно в продължение на някол-
ко месеца. Медикамент за преумора в 

областта на раменния пояс, което с те-
чение на времето води до дегенератив-
ни увреждания (засягане на ротатори-
те – синдром на костно-лигаментарния 
акромио-коракоиден свод, с отлагане 
на кристали от калциев хидроксиапатит 
в меките тъкани (мускули, сухожилия, 
съдове).

Китка

Ammonium carbonicum 9СН, по 5 гра-
нули 3 пъти дневно. Скованост, усеща-
не за контракция, за изтръпване в об-
ластта на ръцете и китките.

Actaea spicata 5СН, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Избирателен тропизъм към 
китките (по-често в дясно), с възпалите-
лен оток, който се влошава от допир и 
движение.

Пръсти

Actaea spicata 5CH, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Избирателен тропизъм към 
метакарпофалангеалните стави.

Polygonum aviculare 5CH, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Болки и възпаление в ин-
терфалангеалните стави.

Таз

Colocynthis 9СН, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Болки в краката, по-често в 
ляво, крамповидни, които се подобря-
ват от сгъване на бедрото в тазобедре-
ната става и от силен натиск, а се вло-
шават от разгъване, допир и покой.
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Коляно

Sticta pulmonaria 5CH, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Възпалителен синдром в 
областта на коленете, без наличие на 
вътреставен излив.

Benzoicum acidum 5CH, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Ставни болки с щракане 
в ставите предимно при претоварване, 
съчетано с недостатъчно хидратиране, 
което води до отлагане на пикочна ки-
селина.

Глезен

Ledum palustre 5 CH, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Болка в областта на ти-
био-тарзалната става, която се влошава 
от топли апликации, а се подобрява от 
студени (склонност към нестабилност 
на ставата).

Невро-вегетативни смущения и спорт

Страх
Това е универсален проблем, с кой-
то спортистът се сблъсква преди всяко 
състезание и чийто интензитет зависи 
от множество фактори:
- индивидуалната, генетично заложена 
емоционалност на индивида. С напред-
ване на възрастта способността му да 
се владее обикновено се подобрява;
- влиянието на околните, семейство, 
приятели, наличието или отсъствие на 
публика;
- броят на подобни ситуации, в които 
вече е попадал в миналото;

- значимостта на залога в състезанието;
- усещане за нервна преумора в момен-
та на състезанието, в резултат на без-
съние в навечерието или предишните 
нощи, лични грижи и т.н.
Любопитно е да отбележим, че ин-
тензитета на страховите прояви не е 
винаги право пропорционален на го-
реописаните фактори, и че тук отново 
най-голяма роля играе генетично за-
ложената нагласа на нервната систе-
ма. Трябва също така да отбележим, че 
страхът е нормална реакция на органи-
зма, изправен пред стресова ситуация, 
която в началото има полезно значе-
ние: спортистът ще се концентрира по-
добре и ще вложи в играта максимал-
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но количество усилия. Лекият страх е 
естествен допинг. За съжаление, това 
състояние на духа много често води до 
една активна задръжка и по този начин 
намалява нормалните способности на 
атлета.
Ето защо е подходящо да се намесим в 
този момент, като сме на ясно, че едно 
„прекалено ефикасно“ лечение може 
да демотивира спортиста и залогът на 
победата да му се стори не така при-
влекателен.

Страх от предстоящо състезание

В по-голяма част от случаите се касае за 
страх от предстоящо събитие, който за-
почва няколко дни преди състезанието 
и който изчезва след започване на със-
тезанието.

Gelsemium 9-15СН, според интензив-
ността на страха по 5 гранули 2 пъти 
дневно, от появата на симптомите до 
деня на състезанието. Страхът от пред-
стоящо събитие предизвиква невро-ве-
гетативна дистония с треперене, без-
съние, диария и/или полакиурия. При 
липса на ефект се прилага градирано 
увеличение на разреждането по след-
ната схема: 5 гранули 9СН в навечери-
ето на състезанието, 5 гранули 15СН 
сутринта и 5 гранули 30СН 1 час преди 
състезанието. 

Тревожност

Тревожността се проявява в търсене на 
усамотение, като самотата се предпо-

чита пред присъствието на някой, с кой-
то спортистът би могъл да разговаря.

Argentum nitricum 9-15СН, според ин-
тензивността на страха - по 5 гранули 2 
пъти дневно, от появата на симптоми-
те до деня на състезанието. При липса 
на ефект се прилага градирано увели-
чение на разреждането: 5 гранули 9СН 
в навечерието на състезанието, 5 гра-
нули 15СН сутринта и 5 гранули 30СН 1 
час преди състезанието. Безпокойство-
то е обусловено от дефицит на серото-
нин. Спортистът е превъзбуден, нервен, 
дори трепери от напрежение. Не по-
нася да бъде в затворено помещение. 
Би предпочел състезанието вече да е 
свършило. Фобичен, не иска да остане 
сам, има нужда непрекъснато да бъде 
успокояван. Карикатурно представен, 
това е образът на боксьора преди да 
се качи на ринга, защото освен страха 
от поражение, той ще бъде изложен 
на удари. Силното желание за сладки-
ши, емоционалната диария, както при 
Gelsemium допълват клиничната карти-
на на този медикамент.

Ignatia 9-15СН, според интензивността 
на страха. Приложението е както по-го-
ре. Тревожността се проявява с пара-
доксални и/или противоречиви симп-
томи. И така, на усещането за „топка 
в гърлото“, която затруднява говора и 
дори преглъщането, се противопоставя 
подобрението от поглъщане на твърди 
храни. Настроението е по-скоро тъжно, 
с дълбоки въздишки, с резки промени 
при най-малко окуражаване. То се про-
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явява като бързо сменящи се състояния 
на развеселяване и плачливост. Устано-
вява се склонност за сутрешна отпад-
налост и прималяване около 11 часа с 
усещане за празнота в областта на сто-
маха. Налице е булимия – нервен глад, 
който не се утолява от прием на храна.

Емоционални състояния и спорт

Подобрява ли спортът равновесието на 
личността? Въпреки че спортистите са 
подложени на силни емоции, те като 
цяло по-добре владеят чувствата си от 
подложения на стрес и водещ заседнал 
начин на живот индивид. Въпреки това, 
различните ситуации, също както и все-
ки един от нас, ги подлагат на известни 
сътресения. „Натиск“, преследване на 
резултати, подбор, желание за слава, 
за богатство се проявяват все повече и 
повече.

Липса на увереност

Lycopodium 9СН, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Липсата на увереност се проя-
вява с тревожност, с окраска на отчая-
ние и страх от провал. Отговорността е 
смазваща и лицето търси изход в усамо-
тяването: раздразнителен, гневлив, не 
понася противоречията. Въпреки това, 
запазва високо мнение за себе си. Ма-
кар и да не желае да говори, има нужда 
от безмълвно присъствие до себе, кое-
то го успокоява. Изразено желание за 
консумация на сладкиши и много топли 
храни, както и за „отпускане“ – кратка 
дрямка следобед, около 16 и 20 часа.

Silrcea 9CH, според интензивността на 
симптомите по 5 гранули 3 пъти днев-
но. Срамежлив, с липса на увереност 
в себе си, поради чести случаи на по-
следователни провали. Отчаянието 
настъпва бързо. Чувствителният тип 
към този медикамент е инат и упорит. 
Изпитва желание да остане сам. Чес-
то има фикс идеи и силно желание за 
обич. Да се запомни изключителната 
чувствителност към студ и характерно-
то обилно изпотяване на краката с не-
приятна миризма.

Мъка – унижение – чувствителност

Staphysagria 9-15СН, според интензив-
ността на симптомите, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Силна личност, с чувстви-
телен характер, раздразнителен, лесно 
се смущава. В лошо настроение от су-
тринта, свръхчувствителен. Усещането 
за открадната победа го потапя в със-
тояние на сдържано негодувание, кое-
то не може да изрази открито, като по 
този начин се създава още по-голям 
риск от соматизиране (колит, диария, 
сърбежи, прекордиални болки).

Colocynthis 9-15СН, според интензив-
ността на симптомите по 5 гранули 3 
пъти дневно. Склонен към ядосване, 
опънати нерви, лесно се възмущава. 
Соматизирането е с тропизъм към хра-
носмилателната система – силни кризи 
на спастичен колит, които принужда-
ват пациента да се присвие на две и да 
приложи натиск върху корема си, за да 
получи временно облекчение. Въпреки 
че обича да похапва, в тези психологи-
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чески моменти проявява отвращение 
към всякакъв вид храни.

Nux vomica 9-15СН, според интензив-
ността на симптомите по 5 гранули 3 
пъти дневно. Свръхнервен, нетърпе-
лив, властен. Ядосва се при появата на 
най-малкото препятствие, на най-мал-
кото противоречие, като прибягва дори 
до насилие. Нервната или физическа 
преумора предизвиква безсъние със 
събуждане през нощта, предимно към 
3 часа сутринта, което води до лошо на-
строение сутрин, като физическото със-
тояние наподобява „махмурлук“. Да се 
запомни склонността към преяждане с 
мазни храни, злоупотреба с алкохол и 
подправки в големи количества. Хра-
носмилането е мъчително, с усещане 
за тежест в стомаха, регургитации, ба-
лониране, флатуленции. Сънливостта 
след нахранване го кара да подремне. 
Състоянието на умора го подтиква към 
кратък „възстановителен“ сън от 15 до 
30 минути, обичайно около 11 ч. преди 
обед.
Медикаментът да се запомни с търсе-
нето на възбуждащи и стимулиращи 
вещества (алкохол, кофеин и др.), които 
не подобряват състоянието. Претовар-
ването, преумората, могат да доведат 
до реактивна депресия с отвращение 
от всичко и склонност към песимизъм.

Pulsatilla 9-15СН, според интензивност-
та на симптомите по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Силно променливо настрое-
ние, жажда за обич с голямо желание 
за съчувствие, утешаване, които успо-
кояват. Със срамежлив, тих, но поня-

кога подозрителен характер, ревниви, 
много лесно се разплакват, но ако бъдат 
утешени, веднага се усмихват. Могат да 
изпаднат в депресия с мълчалива тъга, 
дори в меланхолия, понякога с риск за 
суицид. Да се запомни желанието за 
прохладен въздух и непоносимостта 
към топлина и затоплени помещения.

Свръхвъзбуда

Coffea cruda 9-15СН, според интензив-
ността на симтомите по 5 гранули 3 
пъти дневно. Оптимист, свръхвъзбуден, 
еуфоричен, дори екзалтиран. Налице 
е нервна свръхвъзбуда, с пълно безсъ-
ние, във връзка с мозъчната свръхак-
тивност, подхранвана от непрекъснатия 
прилив на идеи и проекти. По отноше-
ние на соматизирането, трябва да се 
запомни физическата непоносимост (и 
психическа) към болка (невралгии, гла-
воболие).

Тремор

Gelsemium sempervirens 9-15СН, спо-
ред интензивността на симптомите по 
5 гранули 3 пъти дневно. Приготвя се от 
корените на растението, от които е из-
олиран  основният алкалоид гелземин. 
Последният има особен афинитет към 
мотоневроните и предизвиква истин-
ско кураризиране на набраздената мус-
кулатура. Това е медикамент за тремор 
и смущения в координацията. Допъл-
нително показание за предписването 
му е наличието на изброените по-горе 
симптоми на страх или тревожност.
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Argentum nitricum 9-15СН, според ин-
тензивността на симптомите по 5 гра-
нули 3 пъти дневно. Тремор и смуще-
ния в координацията при тревожни 
забързани лица. Страхът от предстоящо 
събитие може да се съпътства от мно-
жество фобии. Страхът може да се про-
яви с диариен синдром също както при 
Gelsemium.

Agaricus muscarius 9CH, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Движенията са несръчни, 
неволеви, спастични. Тази гъба наред с 
останалите си съставки, съдържа иботе-
нова киселина и мусказон, които имат 
атропиноподобен ефект. Като блокира 
конкурентно мускариновите ефекти на 
ацетилхолина, този медикамент има 
спазмолитично действие.

Проблеми с часовата разлика (Jet Lad 
Syndrome)

Coffea cruda 9СН, по 5 гранули вечер 
в последните 3 дни преди пътуването, 
като при нужда приемът продължава 
до една седмица след пристигането. 
Пациентът остава буден и не може да 
спре да мисли. Не успява да заспи, или 
се събужда към 3 часа сутринта. Нали-
це е сетивна хиперестезия предимно 
към шум, дори и много лек.

Ambra grisea 9СН, по 5 гранули вечер 
в последните 3 дни преди пътуването, 
като при нужда приемът продължава 
до една седмица след пристигането. 
Наличие на безсъние с желание за сън, 
последвано от безсъние веднага след 
лягане в леглото.

Staphysagria 9СН, по 5 гранули вечер 
в последните 3 дни преди пътуването, 
като при нужда приемът продължава 
до една седмица след пристигането. 
Изразена сънливост през деня, с повта-
рящи се прозявания, съчетани с пълно 
безсъние, или невъзстановителен сън, 
кошмари, стряскане, възбуда.

Сърдечни ритъмни смущения при
спортисти

Налага се поставяне на точна диагноза, 
още повече, че честотата на внезапната 
ритъмна смърт по време на спортуване 
не е за пренебрегване. Ако консултаци-
ята с кардиолог отхвърли признаци за 
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сериозно заболяване и необходимост-
та от конвенционално лечение, в тези 
случаи хомеопатията може да допри-
несе значително за подобряване на 
състоянието

Lycopus virginicus 9СН, по 5 гранули при 
всеки пристъп, като приемите се пов-
тарят през деня. Силно сърцебиене, с 
усещане за болки в прекордиума и за-
труднено дишане. Пулсът е ускорен и 
неправилен.

Aconitum napellus 9-15СН, според ин-
тензивността на симптомите по 5 гра-
нули 3 пъти дневно. Сърцебиене с бол-
ки в прекордиума, с кожен еритем. 
Кожата е пареща и суха, лицето е за-
червено. Пулсът е твърд, напълнен, ус-
корен. Възможно е наличието на главо-
болие от застоен тип. Всичко това води 
до възбуда и тревожност на пациента.

lodum 9СН, по 5 гранули 3 пъти дневно. 
Обикновено се касае за прекалено за-
ети лица, тревожни, които много лесно 
се възбуждат, не могат да останат и за 
миг в покой, непрестанно се движат. По 
време на интензивно физическо усилие 
се усеща сърцебиене и пулсации на ар-
териите по цялото тяло. Дори най-мал-
ко усилие провокира усещане, че сър-
цето е стегнато в менгеме. Започват 
пристъпи на силни, учестени пулсации 
и пулсиращо главоболие с усещане за 
болезнен натиск в основата на носа. Ли-
цето е склонно към прояви на булимия, 
които успокояват тревожността му.

Cactus grandiflorus 9СН, по 5 гранули 
3 пъти дневно. Характеризира се със 
същата клинична картина на болки в 
прекордиума със сърцебиене, екстра-
систоли, с ирадиация на болката към 
лявата ръка или към лявата латерална 
повърхност на шията. Симптомите се 
влошават в ляво странично положение. 
Подобрението настъпва на открито.

Naja 9СН, по 5 гранули 3 пъти дневно.

Spigelia 9-15СН, според интензивност-
та на симптомите по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Сърцебиенето е толкова силно, 
че се долавя през дрехите. Болките в 
прекордиума са постоянни. Състояние-
то се влошава от най-малкото движе-
ние, от най-малкото разтърсване. За да 
се облекчи, лицето ляга в дясно стра-
нично положение с високо поставена 
глава, разхлабени или съблечени дре-
хи, като диша леко, тъй като всяко дъл-
боко дишане предизвиква болка в об-
ластта под лявото гръдно зърно, която 
ирадиира към лопатката и лявата ръка.

ТЕМА НА БРОЯ
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НА ФОКУС

Внезапна остра болка в кръста или се-
далището, изтръпване на крака: това са 
само част от възможните симптоми на 
дисковата херния, едно от най-неприят-
ните и болезнени заболявания на гръб-
нака. Ако и вие сте сред засегнатите от 
дискова херния, в Медицински център 
“Д-р Людмил Димитров“ ще откриете 
надеждно и иновативно решение на 
този проблем, както и на други заболя-
вания на опорно-двигателния апарат, 
сърдечносъдови и метаболитни забо-
лявания. Екипът е съставен от различни 
специалисти лекари (невролог, физио-
терапевт, кардиолог и ортопед), опитни 
медицински сестри и млади, амбици-
озни рехабилитатори. Основателят на 
центъра д-р Людмил Димитров пред-
лага на пациентите си ефективно ле-
чение по индивидуален план с най-но-
вите алтернативни методи – озоно- и 
лазерна терапия, лечение с плазма. Хо-
меопатията е задължителен елемент в 
комплексния терапевтичен план като 
ефективен и безопасен метод, който се 
съчетава успешно с други методите на 
лечение на дисковата херния.

Много от пациентите на Медицинския 
център ви търсят за лечение на диско-
ва херния. Защо се обръщат точно към 
вас?
През годините МЦ „Д-р Людмил Дими-
тров“ се изгради като водеща клиника 
в неоперативното лечение на дискови 
хернии. Нашият принцип е: “няма бо-
лест, има болен човек”. Разработили 
сме специален комплекс оздравителни 
програми, съчетаващи най-новото съ-
временно алтернативно лечение на ди-
скови хернии. При всеки пациент избо-
рът на лечение е строго индивидуален. 
Внедрихме в нашите програми и висо-
ко професионално прилагаме най-до-
брите практики на водещите специали-
сти по света за неоперативно лечение 
на дискова херния. Днес, благодарение 
на модерната медицина, пациентите 
могат да се възползват от озонотера-
пия и лазерната терапия в съчетание с 
хомеопатия.

Какво трябва да знаем за дисковата 
херния?
Дисковите хернии са сред най-често 

СБОГОМ НА ДИСКОВАТА ХЕРНИЯ
*Откъс от материала „Сбогом на дисковата херния“, публикуван 
в списание Vagabond и представящ дейността на Медицински 
център „Д-р Людмил Димитров“. Споделяме със съкращения 
този материал, в който адювантното използване на традицион-
на физиотерапия, хомеопатия и редица алтернативни терапев-
тични методи – иглотерапия, лазерно лечение и озонотерапия 
постига висока терапевтична ефективност.
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срещаните заболявания на гръбначния 
стълб. Изразяват се в дегенеративни 
изменения в дисковете, разположени 
между прешлените с цел да омекотят 
движението (амортисьори). Дискова-
та херния може да засегне шийната, 
кръстната и рядко торакална област на 
гръбначния стълб. Тя не е вродено ув-
реждане на гръбначния стълб. Най-чес-
тите причини са: травма на гръбнака – 
битова или спортна, вдигане на тежки 
предмети, затлъстяване и наднормено 
тегло, неподходяща поза, прекалено 
резки движения и други.
Според разположението на дисковата 
херния, болката може да засегне както 
горните, така и долните крайници. Бол-
ката се предава по дължината на засег-
натия нерв. Често засегнатият крайник 
изтръпва.
Дисковата херния се диагностицира с 
ЯМР, компютърна томография, елек-
тромиография.

Какви са новите технологии и методи 
за лечение, които пациентите ще от-
крият във вашия Медицински център?
На първо място – любезно посрещане 
и професионално насочване към съот-
ветния специалист в зависимост от оп-
лакванията. След прегледа на пациента 
предлагаме специализирани програми 
в зависимост от индивидуалното му 
състояние.
Най-често лечението включва:
• озонотерапия под различни форми 
(паравертебрално, венозни вливания 
на озонирани физиологични разтвори);

• лазер терапия с най-новите високое-
нергийни лазерни апарати, които бър-
зо повлияват болката;
• лечение с плазма – нов, изключител-
но ефикасен метод при лечението на 
дискови хернии.
Като допълващи процедури включва-
ме акупунктура, рефлекторни масажи, 
лимфен дренаж и други. Задължител-
но включваме индивидуално подбрани 
хомеопатични медикаменти според оп-
лакванията и локализация на болката, 
както следва:

Rhus toxicodendron 9-15CH, по 5 гра-
нули на всеки 2 часа, приемите се раз-
реждат при подобрение. Остра лумбал-
гия или лумбо-исшиалгия вследствие 
на прекомерно усилие (вдигане на 
тежки предмети) или излагане на вла-
жен студ. Контрактура на мускулите и 
усещане за ригидност. Тревожно не-
спокойство, което пречи на болния да 
остане неподвижен в леглото.

Actaea racemosa 15CH, по 5 гранули 
дневно. Остра болезнена чувствител-
ност на първите гръбни прешлени. Бол-
ки в кръста и ишиас. Болките са остри, 
пробождащи, мигновени, често свърза-
ни с неправилна работна поза. Влоша-
ващи се от влажен студ и подобрение 
от затопляне. 

Helonias dioica 9CH, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Болки в кръста и рефлекторна 
маточна болка в лумбо-сакралната об-
ласт.

НА ФОКУС
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Dulcamara 9CH, по 5 гранули  3 пъти 
дневно. Болки в кръста и ставите с вне-
запно начало, при рязка промяна на 
времето от топло към студено или след 
излагане на влажен студ. Подобрение 
при постепенно движение и затопляне.

Berberis vulgaris 5-9CH, по 5 гранули 
3 пъти дневно. Болки в кръста и лум-
бо-сакралгии при хора склонни към 
уратна литиаза и чернодробно-жлъчна 
дисфункция..

Ruta graveolens 9CH, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Болки в кръста, лумбо-сакрал-
гия, лумбо-ишиалгия, с влошаване при 
покой, облекчение при раздвижване и 
затопляне.

Kalium bichromicum 9CH, по 5 гранули 3 
пъти дневно. Остри точковидни болки 
в кръста.

Platina 9-30CH, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Болки в кръста с влошаване 
при притискане и навеждане назад.

Solidago virga aurea 5СН, по 5 гранули 
дневно. Болезнена чувствителност на 
двете костно-лумбални зони при при-
тискане.

Nux vomica 9СН, по 5 гранули 3 пъти 
дневно. Болки в кръста и гърба като 
натъртване. Лумбаго с влошаване през 
нощта, със затруднение при обръщане.

Radium bromatum 9CH, по 5 гранули 
дневно. Болки, локализиране в дълбо-
чина, съпроводена от слабост в кръста 

и долните крайници. Подобрение при 
бавно и постепенно движение. Влоша-
ване при покой.

Lycopodium clavatum 9CH, по 5 гранули 
дневно. Болки в кръста и подуване на 
корема при хора с проблеми в метабо-
лизма, диабет, подагра, затлъстяване.

Sepia officinalis 9CH, по 5 гранули днев-
но. Болки в кръста, активиращи се по 
време на мензис и по време на бре-
менност. 

Kalium carbonicum 9CH, по 5 гранули 
дневно. Болки в кръста, брахиалгия, 
артралгия, с усещане за отпадналост 
на кръста и коленете, които не държат. 
Пробождаща болка, „като при юмручен 
удар“, при подострите форми и усеща-
не за слабост при хроничните форми на 
заболяването. Симптоматика, появява-
ща се по време на или след бременност, 
вследствие покачване или загуба на те-
гло. Лумбалгии в период на менопауза. 
Влошаване от влажен студ и въздушно 
течение. Подобрение при затопляне и 
носене на еластичен колан. Изпотяване 
при най-малко усилие.

Natrum sulfuricum 9-15CH, по 5 гранули 
дневно. Болки в кръста с усещане за 
скованост на ставите, с влошаване от 
влага, с облекчение от движение. Ко-
ксартроза вдясно. Гонартроза.

Natrum muriaticum 15СН, по 10 гранули 
седмично. Болки в кръста в седнало по-
ложение или при облягане на твърдо.

НА ФОКУС
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Calcarea fluorica 30CH, по 10 гранули  
веднъж седмично. Болки в кръста и 
склонност към рецидивиращи навяхва-
ния.
Argentum nitricum 15СН или Sulfur 
30CH, по 10 гранули седмично. Болки 
в кръста, облекчаващи се при ходене и 
влошаващи се при ставане от стол. 

Medorrhinum 15-30CH, по 10 гранули 
седмично. Болки в кръста с усещане за 
скованост или натъртване на ставите.

Какви нови възможности за лечение 
разкриват съвременните лазер-апара-
ти за физикална терапия?
Лазерната терапия за дискови хернии 
се използва като физикална терапия 
от съвсем скоро. Лазерът не влияе на 
цялото тяло, а само в областта, в коя-
то е насочен лъчът. Благодарение на 
действието му, клетките регенерират и 
възобновяват дейността си. При тера-
пията за дискова херния лазерът сти-
мулира производството на ензими у 
пациента. Възбудимостта на нервните 
окончания се променя. Болката намаля-
ва, защото отокът се разнася. За разлика 
от останалите терапии, лазерната тера-
пия има болкоуспокояващ и регенера-
тивен ефект, стимулира имунната систе-
ма и разширява кръвоносните съдове. 
Действа противомикробно, противовъз-
палително и противоалергично.
Лазертерапията се съчетава успешно с 
хомеопатия. Пациентът приема Arnica 
montana 9CH, по 5 гранули 10-15 мину-
ти преди процедурата. В продължение 
на 10-дневния курс на лазертерапия се 
използва още Natrum sulfuricum 9CH по 

5 гранули дневно.

Защо решихте да специализирате ле-
чение с озонотерапия?
Озонът е безцветен газ, съставен от три 
кислородни атома (O3). Използва се 
като алтернативна терапия за подобря-
ване на приема и използването на кис-
лород от тялото и за активизиране на 
имунната система. Озоновата терапия 
може да се прилага чрез инжектиране 
и може да се използва за лечение на 
редица здравословни проблеми:
· заразени рани;
· вирусни заболявания;
· нарушения на кръвообращението;
· гериатрични разстройства;
· макулна дегенерация на ретината;
· ревматизъм и артрит;
· рак;
· ТОРС;
· СПИН.
Въпреки че озонът е газ, с развитието 
на технологиите става възможно той да 
бъде използван под няколко форми и 
различни начини, включително:
· газова баня или сауна;
· озонирана вода, която се пие;
· озонирано „масло“, нанесено директ-
но върху тялото;
· инсуфлация на озон в ректума;
· инжекции, които често се използват в 
стоматологията;
· автохемотерапия, при която кръвта се 
изтегля, смесва се с озон и се връща об-
ратно в кръвообращението.
Озонотерапията е сравнително нов за 
България метод на лечение. В момента 
в над 50 страни в света има действащи 
озонови практики в областта на меди-

НА ФОКУС
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цината, стоматологията, козметиката 
и ветеринарната медицина. Озонът 
помага за облекчаване на основните 
дисфункции, които стоят зад повечето 
заболявания. Той повишава енергийна-
та ефективност на организма като на-
малява оксидативния стрес и повишава 
ефективността на вътрешните възста-
новителни процеси, като намалява хро-
ничното възпаление. Положителният 
му ефект върху кръвоносната система 
се изразява в това, че подобрява хране-
нето на тъканите. 

В МЦ „Д-р Людмил Димитров“ леку-
ваме с озон най-вече дискови хернии. 
Озонът стимулира сложни биохимични 
процеси на молекулярно ниво и обръ-
ща развитието на заболяването. При 
голям процент пациенти на контролен 
преглед с ЯМР след 6 месеца от лече-
нието се установява липса на дискова-
та херния. Под въздействие на озона 
заболяването регресира, притиснатият 
нерв се освобождава от компресията и 
оплакванията на пациента изчезват.
Озонотерапията помага и при лечение 
на Covid-19 и други заболявания. Тя 
защитава ефективно от коронавирус, 
укрепва имунитета и обновява въз-
становителните механизми на тялото. 
Озонотерапията вече има място в ре-
гионалните протоколи на лечение в 
Китай, Испания, Италия, Русия и много 
други страни. Сигурен съм, че скоро ще 
заеме своето достойно място и в наша-
та страна. Хомеопатичен лекарствен продукт. Преди

употреба прочетете листовката! 
КПХ BG/MA/MP - 54169/14.04.21 

За повече информация: Боарон БГ ЕООД,
02/9632091

www.boiron.bg/нашите-продукти/арнигел/

Арнигел, живот без
болка и синини!

Травми, 
мускулна умора?
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опатия, както и достъп до множество инте-
ресни и полезни материали в секция „Само за 
членове“ на сайта на БМХО 

www.bmho.bg
Членският внос е в размер на 30.00 лв., които 
можете 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) лева
Основание за внасяне: Трите имена на 
членуващия/кандидата и чл. внос 2022 г.

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА 
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА 
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2022 г.


