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волствие и трябва да се избягва. Затова днешните родители възприемат екранните медии
като безплатни бавачки. До какво води това? Ето
само малка част от мненията на учените от последните години:
РАННОТО ИЗЛАГАНЕ НА ЕКРАН МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НЕВРОХИМИЧНИ И АНАТОМИЧНИ ПРОМЕНИ В МОЗЪКА.

В каквото и да вярваме – в Божествената сила,
еволюционната парадигма или прераждането –
едно твърдение би трябвало да ни обедини: човешкото дете не може да оживее без родителска
грижа. Това поставя възрастните в изключително
отговорна позиция.
И докато преди столетия, човек беше много
по-близко до природата и природните закони,
днес говорим за технологично общество, дигитализация, виртуални реалности. Преди 30 години диагнозата „детска депресия“ бе казуистика,
днес данните са стряскащи: 1 на 5 деца имат
проблеми с психичното здраве, с 43% са се увеличили случаите на ADHD, а юношеската депресия
бележи 37% ръст. Особено стряскащо е 200% увеличение на самоубийствата сред деца на възраст
от 10 до 14 години. Причините и виновниците не
са съвсем ясни. Канадският детски невролог JeanFrançois Gignac от Clinique d‘Ergothérapie l‘Envol
ни насочва към „дигитално разсеяни родители“,
недостатъчно сън и небалансирано хранене, заседнал начин на живот и безкрайна „екранна
стимулация“, която поднася свят на моментално удовлетворение. Днес емоцията „скука“ е с
отрицателен знак, като нещо, което носи неудо-

Мнението е на екип от учени от Medicine
Universitas Diponegoro, които съобщават, че увеличаването на екранното време е свързано с
невроните, експресиращи меланопсин, което
води до намаляване на невротрансмитера на гама-аминомаслена киселина (GABA), което пък се
свързва с отклоняващо се поведение, намалено
познавателно и езиково развитие. „Резултатите
показват, че децата, които прекарват ≤ 3 часа
на ден, имат забавяне в развитието на езиковите способности и по-малък обем на внимание,
докато децата, които прекарват ≥ 3 часа на ден,
имат забавяне на езиковото развитие, кратка
продължителност на вниманието и хиперактивност. Въпреки че установихме, че повече от половината от децата (66,6%) нямат взаимодействие
родители-деца по време на експозицията, във
всички случаи се съобщава за забавяне на речта и краткотрайно внимание, а хиперактивност е
установена при 56,6% деца“. (Hermawati Donna,
Farid Agung Rahmadi, Tanjung Ayu Sumekar, and
Tri Indah Winarni. Early electronic screen exposure
and autistic-like symptoms. Intractable Rare Dis
Res. 2018 Feb; 7(1): 69–71.)
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Нещо повече, „честата употреба на интернет е
пряко или косвено свързана с намаляване на вербалната интелигентност и с по-малък обем на сивото вещество на по-късни етапи от развитието“.
Твърдят го японски учени в тяхната забележителна статия от 2018 година „Влияние на честотата
на използване на интернет върху развитието на
мозъчните структури и вербалната интелигентност: лонгитудинален анализ“. (H. Takeuchi, Y.
Taki, K. Asano, et al. Impact of frequency of internet
use on development of brain structures and verbal
intelligence: Longitudinal analyses. Human Brain
Mapping, 39 (2018), pp. 4471-4479). Засегнатите
мозъчни области са свързани с езикова обработка, вниманието, екзекутивните функции, с емоциите и възнаграждението.
ВСИЧКИ ТИПОВЕ ВРЕМЕ, ПРЕКАРАНО ПРЕД
ЕКРАНА, Е ОТРИЦАТЕЛНО СВЪРЗАНО С КОГНИТИВНОТО/ПОЗНАВАТЕЛНОТО РАЗВИТИЕ НА
ДЕЦАТА.
Изследването е направено сред 11,875 американски деца на възраст 9–10 години и може да
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му се вярва. Това проучване доказва хипотезата
на авторите, че повече прекарано време пред
екрана е свързано с по-ниско познавателно развитие при децата. „Настоящите насоки за време
пред екрана препоръчват децата на възраст 5-17
години да натрупват ≤ 2 часа/ден развлекателно
време. Нашите открития подчертават сложните
връзки между използването на екрана и когнитивното развитие при децата. Ние демонстрирахме, че децата, които отговарят на указанията
за време на екрана (≤2 часа/ден), имат по-добри показатели за глобално познание в сравнение с децата, които не отговарят на указанията“.
(Walsh Jeremy J. Associations between duration
and type of electronic screen use and cognition
in US children. Computers in Human Behavior.
Volume 108, July 2020)
РАННОТО ИЗЛАГАНЕ НА ЕКРАН ВОДИ ДО НАМАЛЕНА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА МЕЛАТОНИН
В МОЗЪКА, А ОТ ТУК И ДО ПРОБЛЕМИ СЪС
СЪНЯ.
Повечето родители си дават сметка, че използ-
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ването на „умни екранни устройства“ преди сън
създава проблеми. Доказано е, че деца, които си
лягат преди 21 часа спят повече и по-дълбоко.
Правилото 10 под 10 е общовалидно за всички
деца по света: 10 часа сън за деца под 10 години. Все пак се препоръчва за периода от 3-5 години сънят да е 10-13 часа, а за възрастовата група
6-13 години между 9 и 11 часа. Нарушаването на
биологичните ежедневни светло-тъмни ритми
от околната среда може да стимулира и засили
поведение подобно на депресия и да влоши когнитивните функции чрез меланопсин-експресиращите неврони.
ИЗЛАГАНЕТО НА ЕКРАННИ МЕДИИ ВОДИ ДО
ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА И ЮНОШИ.
Това не е тайна за никого. По-честото хранене при
гледане, приемът на висококалорични, с ниско
съдържание на нутриенти храни са в основата
на тази глобална епидемия. Освен това екранът
е източник на маркетинг на храни и напитки, който влияе върху предпочитанията на децата и навиците им на потребление. (Thomas N. Robinson,
Jorge A. Banda. Screen Media Exposure and Obesity
in Children and Adolescents. Pediatrics November
2017, 140 (Supplement 2)
Д-р Виктория Дънкли говори за „Синдром на
електронния екран“ и твърди, че той се изразява
с повишена възбудимост, неспособност за контролиране на емоциите, разсеяност, невъзможност за осъществяване на визуална връзка, честа
потиснатост, конфликтност с изблици на необоснован гняв. Д-р Дънкли е открила, че ежедневната употреба на устройства с интерактивен екран
като компютри, видео игри, смартфони и таблети
може лесно да стимулира нервната система на
детето, предизвиквайки симптоми, които наподобяват сериозни психични заболявания и затова не трябва да остава без внимание. (Dunckley
Victoria L. Reset Your Child‘s Brain. 2015)
Особено неподготвени за екранните светещи
стимули са най-малките. На 6-месечна възраст
зрението е ключово сетиво. Какво виждаш става
много по-важно от това какво чуваш. При гледане
на телевизия имаме картина от 24 кадъра в секунда. Това означава 24 премигвания за една секунда. За видео с дължина от десет минути това
прави 14 400 премигвания. Ако оставите детето

да гледа половин час това означава, че е подложено на 43 200 импулса. Детския мозък не може
да обработва такъв обем информация. Не случайно Американската педиатрична асоциация е
категорична: деца под две години не трябва да
гледат екрани. Освен това едно толкова малко
дете не може да осмисли онова, което се случва на екрана. Известният американски учен Арик
Сингман пише: „говорим за електронен наркотик, тъй като знаем, че ранното гледане на екрани вероятно ще доведе до дълги периоди на гледане за остатъка от живота ни.“ (Aric Sigman. The
Spoilt Generation: Standing up to our demanding
children. 2012)
КАКВО ДА СЕ НАПРАВИ? КАКВО ТРЯБВА ДА
ЗНАЯТ РОДИТЕЛИ, КОИТО МНОГО ЧЕСТО
СЪЩО СА ЗАВИСИМИ ОТ СВОИТЕ СМАРТ-УСТРОЙСТВА. СЪВЕТИТЕ, КОИТО СПЕЦИАЛИСТИТЕ ДАВАТ СА СЪЩИТЕ, КОИТО ВСЕКИ РАЗУМЕН
ЧОВЕК БИ ПОСЛЕДВАЛ:
• Родителят е този, който трябва да поставя граници и да следи те да се спазва;
• На децата трябва да се осигури балансиран начин на живот, изпълнен с това, от което се нуждаят, а не онова, което искат;
• Въведете дневен режим и се придържайте към
него;
• Включвайте децата в грижи за домакинство,
съответни за тяхната възраст;
• Научете децата да чакат и да забавят удовлетворението. Дайте възможности за ′′скука „, защото скуката е моментът, в който творчеството
се пробужда. Родителят не трябва да се чувства
отговорен да забавлява децата си;
• Избягвайте да използвате технология по време
на хранене, в автомобили, ресторанти, търговски
центрове. Използвайте тези моменти като възможности за социализиране;
• Прекарвайте повече време в разговори, четене
на приказки, игри, общи дейности, които засилват емоционалната привързаност.
ВАЖНО: Започнете с оценка на времето, което
детето прекарва пред екрана: всеки ден записвайте съзнателно колко време прекарвате вие и
колко време детето ви. Така ще си дадете сметка
дали сте отговорен родител.
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Д-р Райка Кимова,
офталмолог хомеопат
гр. Перник

И ТАКА ЩЕ СТАНЕ ДУМА ЗА
ЗРЕНИЕТО…

специално рецепторно образувание, чрез които
организмът възприема протичащите около него
изменения. Сетивните органи позволяват на организма да се приспособи към външната среда.
Освен това възприемайки всички промени в обкръжаващата ни среда, те участват в оформяне
на субективния вътрешен човешки свят, който
отразява външната действителност.
ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ В ОФТАЛМОЛОГИЯТА СЕ ПРИЛАГА С ПО-ГОЛЯМА ПРЕДПАЗЛИВОСТ. НЕОБХОДИМО Е ПОСТАВЯНЕ НА
ТОЧНА И БЪРЗА ДИАГНОЗА И ДА СЕ ИЗБЕРЕ
ПРАВИЛЕН И КОРЕКТЕН ПОДХОД НА ЛЕЧЕНИЕ.
В моята практика в началото използвах хомеопатичните медикаменти като допълнение, а в
последствие като продължение на основното
лечение. Постепенно с натрупаният в годините
опит и по- голямата увереност във възможностите на хомеопатията започвам терапия с тях и
това скъсява времето на възстановяване при
заболяванията, които са подходящи за тази терапия. Разбира се това се постига след години
практика, множество случаи и най вече добрият
комплайанс от страна на пациентите.
В този обзор ще ви представя примери за най
-често срещаните патологии в очният ми кабинет, примери за приложения на основни медикаменти при заболявания и състояния, които
не изискват спешност, а посочените лекарства
и комбинации могат да се допълват от конвенционални медикаменти.

ПРИМЕРНИ ПРЕСКРИПЦИИ:

Окото, като най-важният сетивен орган ни дава
80 % от цялата информация на заобикалящата ни среда. Всеки сетивен орган представлява
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Акомодативна астенопия
В началото на учебната година е от особено
значение децата да посетят офталмолог и да се
спазват съответните корекции на зрението.
Акомодативната астенопатия е често проявена
при подрастващите и хората работещи с мони-
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тори, когато погледа се префокусира от екрана
върху клавиатурата. Това води до доста по- голямо напрягане на очните мускули. Предразполагащи фактори са:
• Често по повърхността на монитора се отразяват странични източници на светлина.
• Седейки пред компютъра учениците забравят
да мигат. Така очите се изсушават и това се отразява пагубно върху очните мускули.
• Някой печатни шрифтове не се виждат добре
и това води до допълнително напрежение на
очите.
• Ако у някое дете не е изграден необходимият
визуален навик да се съсредоточава върху монитора, то започва инстинктивно да се напряга,
да навежда глава, да върти врата ,а това води до
мускулни болки във врата, раменете и гърба.
Тук е важната роля на родителите да научат децата да почиват активно от работа с монитор, да
се отпускат, защото ако това не се прави могат да
се задълбочат очните оплаквания, да се появят
проблеми със зрението - късогледство, замъглено виждане на далече и наблизо и възпаление
на очите.
Препоръчвам на родителите да провеждат системни годишни прегледи на визуса. Да се правят
упражнение за тялото и очите, да обърнат внимание на времето, което детето прекарва пред
таблет, екран и монитор, да отделят време за
активна почивка и спорт на открито и разходки
сред природата и т.н.
Освен оптичната корекция при тези групи пациенти препоръчвам:
• Euphrasia officinalis 5CH, три пъти по 5 гранули
• Ruta graveolens 5CH, три пъти по 5 гранули
• Jaborandi 5CH, три пъти по 5 гранули.

Impetigo
Касае се за гнойно заболяване на клепачите
предимно при деца, предизвикано най често от
стрептококи или стафилококи. Най-често предписвам:
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• Mercurius solubilis 9CH, три пъти по 5 гранули
• Staphyllococcinum 15CH или Streptococcinum
15CH, два пъти по 5 гранули.
• Като подържащо лечение добавям Silicea 9CH в
началото, a след това в 15СН, по 5 гранули дневно или през ден за по- дълъг период от време.
Conjunctivitis catarrhalis
При възпаление на клепачната и бурбова конюнктива, понякога съпроводено с перести хеморагии.
• Argentum nitricum 9СН, три пъти по 5 гранули.
• Hepar sulfur 15СН, три пъти по 5 гранули.
+sol Нomeoptiс 4-5 пъти по една капка в двете
очи.
• Phosphorus 9CH, по 5 гранули сутрин и вечер.
При хордеолум на клепачите, обхващащ Цайсовите желези с прилежащия към тях космен фоликул и Мейбомиеви жлези:
• Belladonna 5СН при хиперемия, болка, повишена чувствителност
• Apis mellifica15CH + Нepar suifur 15CH
+Рyrogenium 9CH при оток на клепачите, да се
редуват на всеки час по 5 гранули.
• Staphylococcinum 15CH, еднократно по 10 гранули, първия ден.
• При необходимост в следващите дни по още 1
доза Sillicea15СН - при чести рецидиви съпроводени с множество ечемици.
Dacryoadenitis hronica
• Mercurius solubilis 9CH + Hepar sulfur 15CH
+ Pyrogenium 9CH по 5 гранули през час-два
и локално дневно приложение на 2 ампули
Homeoptic за дълъг период от време.
Напоследък в COVID – епидемния период нарастват и пациентите със спонтанни хеморагии.
При тях системно предписвам
• Arnica montana 9СН, три пъти по 5 гранули
• Hamamelis 5СН, три пъти по 5 гранули
• Phosphorus 9CH, два пъти по 5 гранули
Herpes simplex
При Herpes simplex на клепачите и окото конвенционалната противовирусна терапия и строктно
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проследяване от офталмолог е задължително.
Винаги добавям и следната хомеопатична схема
• Apis mellifica 15CH, при първи сипмтоми на
парене, глождене и розов оток, по 5 гранули
през половин-един час.
• Rhus toxicodendron 9CH, при поява на малки
везикули с бистро съдържимо, по 5 гранули на
всеки час.
• Vaxinotoccinum 15CH еднократно по 10 гранули.
При постзостерна невралгия
Arsenicum album 15CH, четири пъти по 5 гранули.
Hypericum perforatum 30CH, четири пъти по 5
гранули.
Mezereum15CH, четири пъти по 5 гранули.
В заключение
В много от случаите в офталмологичната ни използваме много добри и бързо действащи колири, къде е мястото на хомеопатията?
• Защото нашите пациенти проявявят висок коефициент на интелигентност и търсят самите те
други форми на терапия. Те са мотивирани да ги
ползват, а това ускорява оздравителният процес.
• Хомеопатичните лекарства са безвредни и
това ги прави следство на избор при бременни
и кърмещи жени и малки деца.
• Удобни са за добра профилактика, дори и при
дълга употреба. Подходящи са при често рецидивиращи и хронични заболявания.
• С тях можем да повлияваме холистично и върху терена на пациента с неговата индивидуална
реактивност.
• Хомеопатичните лекарства могат успешно да
допълват ефекта на конвенционалната терапия.
Хомеопатията е предизвикателство пред специалистите офталмолози. Да избираме нови
методи и подходи за терапия, така да ги прилагаме и съчетаваме, че лечението на нашите
пациенти да става бързо, лесно и удобно, в най
краткият възможен срок!.
И нека не забравяме постулата на Акад. Пашев
/български офталмолог от световна величинa/
„Зрението е рождено право на всеки, наш дълг
е да го опазим!“
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МАЛКИТЕ
МЕДИКАМЕНТИ В
ОФТАЛМОЛОГИЯТА

СИМПТОМАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ
За да протектираме зрението при децата от
различна възрастова група най-важни се профилактичните прегледи при офталмолог. Добре
е преди началото на новата учебна година тези
прегледи да се проведат и да се вземат съответните мерки за корекция.
Разгледаните медикаменти се дозират според
конкретния случай.
СПРАВКА С МАТЕРИЯ МЕДИКА:
Physostigma venenosum 9СН (Отровна физостигма).
Тинктурата майка се произвежда от сухи семена.
Основният алкалоид в състава е езерин (физостигмин). Основни показания са:
• Блефароспазъм
• Спазъм на цилиарната мускулатура на окото
• Смущения в акомодацията, страбизъм, астигматизъм
• Болки в зоната на орбитите
• Фотофобия, последици от преумора на очите
Ruta graveolens 9СН (Седефче)
Надземната част на растението в прясно състоя-

ние, което се бере в началото на цъфтежа. Химическият състав е сложен. Основните терапевтични показания са очни болки, дължащи се на
зрителна умора:
• Болки в очните орбити при движение на очите
• Болки, поради умора на акомодацията
• Преумора на очите
Euphrasia officinalis 9СН (Oчанка)
ТМ се произвежда от цялото растение в свеж
вид, откъснато по време на цъфтежа. Това е лекарство с ограничено действие с ключов симптом сълзене от очите. Сълзенето е провокирано
от алергично или възпалително състояние:
• Слъзната секреция е дразнеща.
• Сълзенето дразни конюнктивата, клепачите и
корнеята.
• Налице е пареща болка в очите, с влошаване
от слънце, вятър или студ.
• При хронични състояния добре допълва
действието си с Natrum muriaticum 15СН и
Sulfur iodatum 15СН.
Staphysagria 9 СН при сърбящ халацион, в комбинация с блефарит.
Pulsatilla 15СН при остри и рецидивиращи ечемици. При наличие на конюнктивит секретът е
жълтеникав и недразнещ. Характерно е подобрението от чист въздух и студени компреси.
В остър стадий и двете лекарства могат да се
допълват с Apis mellifica, Hepar sulfur, Mercurius
solubillis, а при хроничните случаи със Silicea
15СН и Echinacea 5СН.
Prunus spinosa 9CH (трънка)
ТМ се получава от млади пресни клонки с цветни пъпки.
Подходящо лекарство при болка в очната ябълка, която се локализира над или около орбитата.
• Чувство, че окото ще се пръсне.
• Цилиарна невралгия, глаукома, офталмичен
херпес зостер.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хомеопатичната терапия трябва да се прилага
само от специалист офталмолог и проследяване
състоянието на пациента. При необходимост хомеопатичното лечение се комбинира с конвенционалното.
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Хиперактивното дете през
погледа на лекаря хомеопат

Хиперактивното разстройство в детска възраст
е най-честото непсихиатрично разстройство при
децата. Смята се, че между 3% и 5% от децата
в училищна възраст страдат от хиперактивно
разстройство. Епидемиологичните проучвания
показват и наличие на коморбидност с други
психични разстройства. Честотата на коморбидността според различните проучвания е между
50% и 90%. Голяма част от децата с хиперактивно
разстройство страдат също така и от разстройства в поведението: разстройство с противопоставяне и предизвикателство (F91.3), несоциализирано разстройство в поведението (F91.1),
афективни разстройства и др.
Хеперактивните деца представляват проблем
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не само за семейството и училището. Диагностичното уточняване и лечението на тези деца
представлява сериозно предизвикателство за
специалистите по обща медицина, педиатрия,
психиатрия и за клиничните психолози.
За целите на статистиката диагнозата „Хиперактивно дете” се кодира с код F90.0.
Нарушение на активността и вниманието.
Синонимите, използвани за обозначаване на
това разстройство са: Разстройство с дефицит
на вниманието и хиперактивност, Хиперактивно
разстройство с дефицит на вниманието и Синдром на дефицит на вниманието с хиперактивност.
Хиперактивните разстройства се характеризират с ранно начало (обикновено в първите пет
години от живота), липса на постоянство при
дейностите, които изискват когнитивно участие, склонност към прехвърляне от една дейност към друга, без да се завършва нито една от
тях, съчетан с дезорганизирана, зле регулирана,
прекомерна активност.
Хиперкинетичните деца често са безразсъдни и
импулсивни, предразположени са към злополуки и често нарушават дисциплината. Взаимоотношенията им с възрастните често са социално
дезинхибирани с липса на нормална предпазливост и сдържаност. Непопулярни са сред другите
деца и могат да останат изолирани. Обичайни са
нарушенията на когнитивните им способности, а
специфичното закъснение в двигателното развитие и речта е непропорционално често. Като вторични усложнения се срещат диссоциално поведение и ниска самооценка.
За голямо неудоволствие на родители и лекари
все още не съществува единно виждане нито
за причината за появата на това разстройство,
нито за лечението на тези деца.
Съвременните проучвания сочат, че при някои
деца е налице генетичен дефект.
Днес вече се смята за потвърден факта, че има
връзка между гена, кодиращ алфа-2а адренергичния рецептор и доброто повлияване на
симптомите на разстройството на вниманието
от медикамента метилфенидат. [1]
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Други проучвания от последните години демонстрират връзка между влошаването на хиперактивното поведение и наличие в храната на тези
деца изкуствени оцветители и консерванти, по
специално на натриев бензоат, тартразин и калциев пропионат. [2]
Лечението с хомеопатични средства под ръководството на опитен лекар хомеопат може да се
приложи като самостоятелна алтернатива или
като допълващо лечение при различни деца с хиперактивно разстройство.
Предимства на хомеопатичното лечение са липсата на лекарствена чувствителност, чудесната
им поносимост и отсъствието на лекарствени
взаимодействия при прилагането им едновременно с други медикаменти.
Ето няколко примера за показанията за приложение на хомеопатични лекарства при деца с хиперактивно разстройство и разстройство в поведе-

нието.
Предписват се според конкретния случай,
най-често в 15 или 30СН по 5 гранули дневно.
Anacardium orientale
Децата, които се нуждаят от този медикамент,
непрекъснато трябва да се доказват. Преди контролни, изпити и тестове те изпитват силна тревога, която парализира мисълта им, вследствие на
което по правило се провалят на тестовете. В резултат на този социален провал самочувствието
им се срива, чувстват се изолирани и отхвърлени,
развива се патологично чувство за непълноценност. Като компенсация на това понижено самочувствие се проявяват изблици на агресивност и
асоциално поведение. Наблюдава се вербална
агресия, децата проявяват жестокост, понякога
хладнокръвна към съучениците си, към животни и т.н. Нерядко в семейната анамнеза на тези
деца се установяват данни за системно малтреACTA HOMEOPATHICA|7/2021 11
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тиране, жестоко отношение от родителите или от
по-големите братя и сестри и др.
Hyoscyamus niger
Децата, които имат нужда от това лекарство имат
силно развито чувство за ревност и изоставяне.
Патологичната ревност е причина да проявяват
жестоко отношение към по-малките си братчета
и сестричета, да изпадат периодично в състояние
на психомоторно безспокойствие със скачане,
ритане, хапане, разрушително поведение. Нерядко се държат скандално, за да привлекат към
себе си вниманието на възрастните. Твърде често
скандалното им поведение има и сексуален подтекст – например събличат се, показват си половите органи и др.
Lachesis
Lachesis е подходящо лекарство за приказливи,
стенични, хиперактивни деца - лидери в класа.
Те са ревниви към родителите, съучениците и
близките си. Притежателни. Изпадат често в раздразнително настроение с прояви на дистимия,
дисфория, мутизъм. Могат да имат саморазрушително поведение. Влошават се по време на
сън, а в юношеска възраст се наблюдава влошаване и от прием на алкохол. Сутрин се чувстват
неотпочинали, раздразнителни и изморени.
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Medorrhinum
Цялата патология на умствено-емоционално
ниво може да се обобщи с един термин - прекаляване. Когато е във фаза на повишена енергия
пациентът е агресивен, буен, склонен да поема
необмислени рискове, понякога склонен към
насилие с прояви на неконтролируема и абсолютно неподвластна на ума, неразбираема жестокост. В тази фаза нервната система и емоциите са превъзбудени, детето може да учи по цяла
нощ, да се увлече по някакво ново занимание и
да му се отдаде изцяло като зареже всички останали задачи, или например може да избяга от
къщи и да не се прибере до сутринта. След известен период на прекомерна активност пациентът изпада в друго крайно състояние: затваря
се, поради пълна липса на енергия и желание
за контакт с хората. Може да се захване с някаква задача, да работи интензивно няколко дни,
след което внезапно губи интерес и способност
да свърши каквото и да е. Ако заниманието изисква по-продължително усилие за по-дълго
време, пациентът е абсолютно неспособен да
продължи и затова се отказва.
Stramonium е показан при деца с пристъпи на
хиперактивност, която практически не може да
бъде контролирана. Поведението им е деструктивно и злонамерено. Разрушителността може
да придобие всякакви форми и да бъде насочена както срещу хората или самата личност,
така и срещу предметите. Понякога се описват
деца, които са мили и послушни през деня, и
изведнъж със смрачаването стават неспокойни,
тревожни, плачливи и псоред нощ избликват с
пристъпи на необуздана агресия. Това лекарство може да бъде приложено и при деца с аутизъм при синдром на Турет.
Tarentula hispana
Tarentula hispana са деца с астеничен хабитус,
които в контраст с външния си вид са изключително неуморни, непрекъснато се движат и
правят нещо. Хиперактивни са още от периода
на новороденото и кърмачето: непрекъснато
плачат, непрекъснато се движат, не могат да бъдат преоблечени или нахранени без да се дви-
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жат. Понякога се описват увеличени цервикални
лимфни възли или уголемена щитовидна жлеза.
В поведението си са невъздържани ядосват се
бързо и за незначителни неща. Когато се ядосат стават агресивни – започват да чупят, късат,
да хвърлят предмети. Припряността и психомоторното неспокойство се подобряват от ритмична гръмка музика и от физическо усилие още от
най-ранна детска възраст.
Tuberculinum.
Това дете не е доволно от нищо. Касае се за особеност на харктера, а не за моментна, импулсна
капризност. Налице е дълбоко неудовлетворение, което води до разрушителност. Детето например разбира, коя е най-скъпата вещ у дома
и ще я счупи. Прави точно това, което са му казвали, че не бива, от изблик просто на необясним
и неконтролируем вътрешен гняв и злоба. Така
този тип деца се превръщат в един постоянен
тормоз за родителите си и са в състяние дори да
разрушат семейството. Постоянната неудовлетвореност е причина децата често да сменят класа, училището, работата.
Лекарят хомеопат трябва да анализира достатъчно задълбочено симптомите на пациента, за да
изпише правилното лечение.
Съществуват и редица медикаменти, т.нар. специалитети комбинирани лекарства, които могат
да бъдат прилагани без никаква опасност, с добър ефект.
Такъв хомеопатичен специалитет е Sedatif PC.
Той съдържа пет монопрепарата:
Aconitum napellus
Atropa belladonna
Calendula officinalis
Chelidonium majus
Arbus precatorius
Viburnum opulus
При деца се прилага 4 пъти по 1 таблетка под езика до пълно разтваряне на таблетката. След намаляване на симптомите приемът се разрежда.
Действието му зависи от фармакологичната активност на съдържащите се в него медикаменти.

• Aconitum napellus намалява общата свръхстимулация, безсънието и пристъпите на неспокойствие, които се появяват нощем, внезапно, неочаквано и са придружени от чувство за страх и
неминуема смърт.
• Atropa belladonna балансира пристъпите на
психомоторно безпокойствие, гняв, раздразнителност и яд, придружени от сърцебиене, покачване на кръвното налягане, зачервяване на главата и главоболие.
• Calendula officinalis се предписва освен като
локален антисептик при нараняване целостта на
кожата и като успокояващ медикамент при пациенти, които са изключително изнервени, чувствителни към шум, раздразнителни, оплакват се, че
имат чувството, че ще се случи нещо лошо и имат
прояви на булимия.
• Chelidonium majus е лекарство с жлъчно-чернодробен тропизъм, но е подходящ при състояние на хроничен стрес, когато пациентът се оплаква от болки и дискомфорт в областта на жлъчния
мехур, периодично главоболие.
• Arbus precatorius успокоява главоболието при
пациенти, подложени на хроничен стрес.
Viburnum opulus се предписва при нервни девойки, страдащи от спастична дисменорея, при
които и извън менструацията се наблюдават
крампи и спазми на шията, в сърдечната област,
спастична кашлица, коремни спазми и крампи на
прасците, на краката или на ръцете.
При случай на нервност, раздразнителност, неспокойствие, невротични коремни болки, внезапни пристъпи на нощен страх, психогенни хипертонични кризи, психогенни спазми на жлъчни
мехур Sedatif PC може да бъде прилаган с успех.
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2021 г.
Уважаеми колеги,
При подновяването на годишното членство
ще получавате редовна информация за предстоящи събития в областта на Клиничната хомеопатия, преференциална такса участие на
ежегодната конференция по Клинична хомеопатия, както и достъп до множество интересни и полезни материали в секция „Само за
членове“ на сайта на БМХО

www.bmho.bg

След заплащане на членския внос по банков
път, моля, изпратете на адреса на БМХО:
гр. София 1408, ж.к. Южен парк, бл.29, вх.Б,
офис 1 за БМХО
следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail;
3. Декларация съгласие за съхранение на
лични данни.

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 2021 г.
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