
ACTA HOMEOPATHICA|3/2021 1



2 ACTA HOMEOPATHICA|3/2021

ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ 

ТЕМА
„Covid-19 и 
постковиден синдром. 
Приносът на хомеопатията

03.04.2021 г., събота 
от 10.00 ч. до 13.30 ч.

Проф. Доброслав Кюркчиев, 
клиничен имунолог в УМБАЛ „Св. Иван Рил-
ски ”, гр. София

Д-р Петко Загорчев,
началник на спешното отделение, МБАЛ Шу-
мен, специалист по клинична токсикология, 
анестезиология и интензивна медицина и 
спешна помощ, член на екипа на Европей-
ската школа по клинична хомеопатия

Д-р Иван Енев,
общопрактикуващ лекар, гр. Враца, специа-
лист по педиатрия и обща медицина. Член 
на екипа на Европейската школа по клинична 
хомеопатия

ДАТА
През изминалата година наблюдавахме 
много случаи на COVID-19, оставящи трайни 
последствия върху здравето. Нашите наблю-
дения и много изследвания показват, че при 
голям брой пациенти има остатъчни оплак-
вания, които сериозно влошават качеството 
им на живот. Оплакванията са многостранни: 
мускулна болка, умора и психични пробле-
ми като тревожност и депресия, сърдечни 
оплаквания - ритъмни и исхемични, стомаш-
но-чревни проблеми, общи симптоми като 
субфебрилитет и нощно изпотяване, когни-
тивни проблеми, тремор, симптоми от стра-
на на автономната нервна система. Много 
автори определят тези състояния като поли-
органен постковиден синдром. В повечето 
случаи не се откриват обективни признаци за 
аномалии, които да изискват конвенционал-
но лечение. 
Индивидуализираното хомеопатично лече-
ние може значително да облекчи описаните 
състояния. В тази професионална среща 
лекторите ще разгледат възможностите на хо-
меопатичния подход и ще подкрепят презен-
тацията си с практически казуси.

Можете да се запишете за участие в профе-
сионалната среща като последвате следния 
линк: https://forms.gle/nPn9qeSDCmM3ffDi6 

Срок за записване: 01.04.2021 г.

Линк за включване в събитието ще получите 
на посочения при записването имейл адрес 
на 02.04.2021 г.

ЛЕКТОРИ
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Една година след началото на пандемията с 
COVID-19, макар че децата по-рядко боледуват от 
възрастните, се доказа, че те са една от най-за-
страшените популации - от гледна точка на насто-

Д-р Екатерина Вълчева

педиатър, асистент в катедра Хигиена и епидемиология, 
ФОЗ – МУ – Варна, ЕШКХ

ДЕЦАТА И COVID-19. 
КАК ДА ПОМОГНЕМ С 
ХОМЕОПАТИЯ?

ящото и бъдещо обществено здраве. По данни 
към средата на февруари 2021 година вече има 
достатъчно клинични проучвания и публикации, 
даващи много ясна и конкретна теоретическа и 
практическа рамка за профилактиката, диагно-
стиката, терапията и последствията на COVID-19 
за детското благосъстояние, физическо и психи-
ческо здраве.
Американската академия по педиатрия съобща-
ва, че децата представляват 13% от всички слу-
чаи от 49-те държави, докладващи по възраст 
заболелите от COVID-19.  Над 3 милиона деца са 
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с положителни тестове в Съединените щати от 
началото на пандемията към 11 февруари 2021 
г. Клиничната картина е многолика – от единич-
ни симптоми през пневмония до мултисистемен 
възпалителен синдром [Alberto García-Salido et 
al. 2020; Ayesha Mirza, 2021].

НАЙ-ЧЕСТИТЕ СИМПТОМИ НА COVID-19 
ПРИ ДЕЦА

Най-честите симптоми са кашлицата и темпе-
ратурата. Важно е да се отбележи, че те не са 
задължителни и може да има множество други 
симптоми – проявени индивидуално или в ком-
бинация. Това налага професионално поведение 
с широк диференциално-диагностичен подход. 
Най-честите симптоми в детска възраст, насочва-
щи ни към инфекция със SARS-CoV-2, са: задух, 
хиперемирано гърло, диария, миалгия, умора, 
ринорея, повръщане, назална конгестия, корем-
на болка, конюнктивит, обрив, агеузия, аносмия. 
Диагнозата включва констелация от потвърдени 
тестове за COVID-19 в различни комбинации от 
лабораторни находки като лимфопения, пови-
шени нива на чернодробни и мускулни ензими, 
лактат дехидрогеназа, миоглобин, креатин кина, 
С-реактивен протеин, утаяване на еритроцитите, 
прокалцитонин, D-димер. Най-честите образни 
рентгенологични и КТ находки показват данни за 
пневмония COVID-19 с: двустранно периферно/ 
субплеврално засенчване тип „матово стъкло“, 
засенчвания „консолидация с ореол“, двустран-
но или локално неравномерно засенчване, ин-
терстициални промени [Ayesha Mirza, 2021].
Към настоящо време вече има проучвания и на-
учни доказателства за дългосрочните ефекти на 
инфекцията с SARS-CoV-2 при деца и за наличие-
то и при тях на Long-COVID. В Medscape Medical 
News са публикувани предварителните данни от 
резултатите при анкетиране на 129 болногледа-
чи на пациенти под 18-годишна възраст, вклю-
чени в италианско проучване по въпросника на 
ISARIC Global COVID-19.  Установено е, че повече 
от 50% от децата са имали поне един симптом, 
който продължава 4 месеца или повече след по-
ставянето на диагнозата, а близо една четвърт 
(22,5%) съобщават за три или повече симптоми 
от проследяваните: дихателни, умора, назал-

на конгестия, мускулни болки [Donavyn Coffey, 
2021].

ПАНДЕМИЯ И 
ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ ПРИ ДЕЦАТА

Пандемията COVID-19, с невиждана досега сила, 
постави въпроса за психичното здраве на децата 
във всички възрастови групи, за връзката му със 
за здравословното хранене, обездвижването и 
модерните зависимости. Една година след на-
чалото, повече от всякога, човечеството се нуж-
дае от предотвратяване на глобалните COVID-19 
последици, от холистичен подход към здравето 
на децата и младите хора, които са 42% от насе-
лението на света.
Дългите и масови карантини, социалната изо-
лация, раздялата с член на семейството и/или 
приятел, загубата на някого от тях, липсата на 
ефективна комуникация са ключови за детското 
психичното здраве в непосредствен и дългосро-
чен план. Най-често описваните симптоми на 
психически дискомфорт при децата в услови-
ята на COVID-19 пандемия са тревожност, без-
покойство, затруднен сън и загуба на апетит. 
В динамично променящата се световна епиде-
мична картина децата са изложени на огромно 
количество информация, на високите нива на 
стрес, страх и безпокойство в семейството и въз-
растните около тях. Липсата на ефективна кому-
никация, включително и фокусирането ѝ върху 
емоциите на различните поколения, може да 
постави децата в още по-неблагоприятна среда 
и да доведе до по-високи нива на безпокойство, 
тревожност и самоизолираност. Установено е, 
че дори деца на възраст до 2 години са наясно 
с настъпващите промени около тях и стават не-
спокойни и тревожни. 
По-големите деца и юношите могат да изразят 
тревожността си чрез предизвикателно или аг-
ресивно поведение – още повече, че при тях е 
много по-вероятно пандемията COVID-19 да има 
кумулативно травматично въздействие и ефект, 
наслагвайки се върху предишни. В китайско 
изследване от 2020 г. се описва, че 30% от де-
цата, изолирани или поставени под карантина, 
отговарят на клиничните критерии за посттрав-
матично стресово разстройство. Раздялата с ро-
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дител/член на семейството и неблагоприятните 
детски преживявания, особено в ранна детска 
възраст, категорично се обвързват във всички из-
следвания с дълготрайни биопсихосоциални по-
следици – нарушени процеси на привързаност, 
нарушено нервно-психическо, емоционално, 
социално и когнитивно развитие, ранна смърт,  
психози и други психични разстройства в по-къс-
на възраст [Jia Jia Liu et al., 2020;    Louise Dalton et 
al., 2020; Phelps, C., & Sperry, L. L. 2020].
Конвенционалното лечение на децата, диагно-
стицирани с COVID-19, е с много по-ограничени 
възможности поради противопоказанията на по-
вечето медикаменти или липсата на данни под 
18 годишна възраст или при пациенти под 40 кг. 
Ваксините с иРНК бази SARS-CoV-2 не са тества-
ни при деца и даже в следващи проучвания да 
се докаже тяхната безопасност и ефективност, то 
тя ще е само за деца на възраст 12-18 години. По 
отношение на приложимите стратегии и интер-
венции  за предотвратяване на потенциалните 
проблеми за детското психично здраве също има 
множество ограничения от различен характер. 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

На фона на цялата динамика и всички особености 
на продължителното сражение с невидимия 
враг, хомеопатичното лечение има своето спе-
циално място в терапевтичните и профилактични 
схеми за COVID-19. То е част точно от холистичния 
и индивидуализиран подход към детето-пациент 
с широк профил на ефективност и безопасност 
[Hasan, N et al, 2020; Silvia Waisse et al, 2020].
Възможностите на хомеопатията са в няколко ас-
пекта
• Общо укрепване на имунитета на децата, осо-
бено важно за деца в яслена и детско-градинска 
възраст. Това се постига с навременно започване 
на индивидуална профилактична схема с подхо-
дящи индивидуално подбрани лекарства.
• Ранно започване на хомеопатично лечение 
при първа проява на симптоми при детето. Хо-
меопатичното лечение е съобразено с Кръста на 
Херинг, честотата на приемите, и разрежданията 
се съобразяват по Принципа на подобие. Състоя-
нието на детето се проследява в динамика и при 
нужда се включват конвенционални средства за 
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по-прецизна диагностика и лечение.
• Хомеопатията предлага и решения в пси-
хо-емоционални, психо-соматични и поведен-
чески аспект, без странични ефекти, абсолютно 
показан в детска възраст. В това число голямата 
роля на т.нар. етиологични лекарства и медика-
ментите за чувствителен тип.

ЕТИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

На табл. 1 са показани основни етиологични хо-
меопатични лекарства със съответните показа-
ния и дозировка

МЕДИКАМЕНТИ ЗА 
ДЕТСКИ ЧУВСТВИТЕЛНИ ТИПОВЕ*

Морфология, болестни тенденции поведенче-
ски модели са в основата на избора на правил-
ното лекарство за чувствителен тип. Дозировка: 
15-30СН, по 10 гранули седмично за три до шест 
месеца.

ARSENICUM ALBUM
По-често са слабички деца, със суха кожа, с раз-
лични атопични прояви и зимно влошаване. 
Тревожни за здравето си, до степен на паниче-
ски страх от зараза, инфекции и болести. Сла-
би места при тях са кожата, стомашно-чревната 
система, пикочните пътища и най-вече дихател-
ната система. Деца, които педантично се грижат 
за личната си хигиена, подреждат стаята и иг-
рачките си и съвестно изпълняват задължени-
ята си. Може да страдат от нарушение на съня 
и чести пикочни инфекции. Трудно общуват с 

*Детските чувствителните типове LYCOPODIUM 
CLAVATUM, NATRUM MURIATICUM, SEPIA 
OFFICINALLIS, CALCAREA CARBONICA ще бъдат 
представени в следващия брой.

 
 

Медикамент 
 

 
 

Aconitum napellus 
15-30CH 

 
Stramonium 

15-30CH 
Ignatia amara 30CH 

 
 

Gelsemium 
sempervirens 

15-30CH 

• Етиологично 
съответствие 

 
• Основни 

показания 

• СТРАХ 
 

Внезапно, брутално 
начало 

 
Обща възбуда с 

тревожна 
напрегнатост 

 
Фебрилитет  

конгестия 
 

Силни внезапни 
прояви на страх 

• Преживян 
силен страх, 

уплах 
 

Кошмари, нощни 
страхове 

 
Буен делир 
Фебрилитет 

 
Хорейни движения 

 
Прояви на 
хиперемия 

• Мъка, траур, 
тъга 

 
Спастични прояви 

• Хълцане 
• Въздишки 

 
Афективни репризи 

 
Хистерични кризи 

 
Парадоксални 

модалности 
 

Подобрение при 
разсейване 

• Притеснение, 
безпокойство, 

тревожност 
 

Предварително 
изживяване на 

събитията 
 

Тремор 
 

Моторна диария, 
полакиурия 

 
Умора, обща 
отпадналост 

 

Дозировка 
3х5 гранули 3х5 гранули 3х5 гранули 

 
3х5 гранули 

 

 

 

 

 

 

 

        

Таблица 1.
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връстниците си, по-интровертни, дребнави, по-
дозрителни и скептични. 

PULSATILLA
В Материя медика морфологично ги описват 
като светли, руси деца, но практиката показва, че 
чувствителния тип може да се открие при деца с 
различна външност. По-важни са съответствието 
в болестните тенденции и ключовите характе-
ристики в поведението. Често боледуване от раз-
лични УНГ- заболявания, почти хроничен катар в 
носоглътката и често алергични прояви, са сред 
най-често наблюдаваните „слаби места“. Пове-
дението- кротки, плахи, покорни, прилепчиви 
към майката или друг възрастен член на семей-
ството или сред учителите в детските заведения, 
по-пасивни, с променливо поведение и прояви 
на тиха ревност, са сред най-често срещаните им 
характеристики. В етиологичен план- тръгването 
на детско заведение, раздялата с майката и съ-
перничеството с братя, сестри или другите деца 
могат да провокират психо-соматични прояви. 

PHOSPHORUS
Фосфорната конституция е задължителна. По-ско-
ро са височки и слабички, като в пубертета може 
и леко да са прегърбени (Calcarea phosphorica). 
Болестните тенденции са чести инфекции на диха-
телната система, упорити и рецидивиращи кашли-
ци, склонност към епистакси или чести хеморагии. 
Подчертано емпатични деца, те са много лесно 
«манипулируем». Често са тревожни или неспо-
койни за здравето си, но само една усмивка или 
просто «Успокой се, нищо ти няма», са достатъчни, 
за да се усмихнат и да се успокоят…. До следващия 
път. Трудно понасят дълго време да са натоварени 
физически или умствено. Наблюдава се двуфазно 
поведение - слънчеви, енергични, усмихнати, дру-
желюбни, открити деца стават затворени, мълча-
ливи, скептични, мрънкащи и недоволни особено 
в края на деня. Имат нужда от достатъчно време 
за почивка и редовен режим на сън и хранене, тъй 
като нервната им система лесно се пренапряга и 
им трябва време да се възстанови. 

SILICEA 
Касае се за по-слабички, бледи дечица, които 
по правило боледуват често и продължително. 
Като поведение са стеснителни, колебливи, пла-
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хи деца. Въпреки, че са умни, интелигентни и на-
блюдателни са по-скоро с ниско самочувствие и 
избягват контакт с другите деца. Чувствителни са 
към топлина (в широкия смисъл на думата) и в 
определени ситуации могат да бъдат инатливи, 
упорито неотстъпчиви. Характерна е общата лип-
са на енергия.
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Д-р Райна Томова

вътрешни болести и 
хомеопатия, ЕШКХ

СЕННА ХРЕМА. 
ВРЕМЕ Е ЗА ПРОФИЛАКТИКА

Профилактиката на сенна хрема е добре да 
стартира месец преди обичайната изява на 
симптомите:
Poumon histamine 15/30 CH и Pollens 15/30 CH - 
по 5 гранули на ден

Препоръчително е добавянето и на „теренен“ 
медикамент веднъж седмично (определя се 
индивидуално, може да бъде лекарство за хро-
нична реактивност или медикамент за чувстви-
телен тип)

При изявени симптоми

Към профилактичната схема се добавя един или 
повече от следните медикаменти, които се при-
емат по 5 гранули 2-6 пъти дневно, според ин-
тензитета на оплакванията:

Apis mellifica 15/30CH
• Оточна носна лигавици
• Сърбеж и зачервяване на очите, оток на кле-
пачите

Nux vomica 9CH
• Залпови кихавици и воднист секрет от носа су-
трин след събуждане
• Запушен нос, сърбеж в ноздрите

Allium cepa 9CH
• Кихавици и обилна, водниста, пареща хрема
• Недразнещо сълзене от очите

Sabadilla officinarum 9CH
• Неспирни кихавици и парещ секрет от носа
• Усещане за запушен нос и сърбеж в небцето и 
ноздрите

Euphrasia officinalis 9СН
• Дразнещо сълзене и усещане за пясък в очите
• Недразнеща хрема

Naphtalinum 5 СН
• Обилна, дразнеща хрема с кихавици
• Дразнещо сълзене от очите
• Спастична кашлица

Ammonium muriaticum 9 CH 
• Обилен, дразнещ секрет от носа, кихавици 
• Усещане за запушен нос, загуба на обоняние
  
RHINALLERGY®  
Комбиниран хомеопатичен продукт, облекча-
ващ симптомите на сенна хрема, както от страна 
на носа, така и от страна на очите
Дозировка: по 1 таблетка на всеки час. Разреж-
дане на приемите при подобрение. 

HOMEOPTIC®
При дразнене и дискомфорт в очите
Дозировка: по 2 капки във всяко око 2 до 6 пъти 
дневно. 

НА ФОКУС
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ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Дискусионен клуб 

„Клинична хомеопатия“

ТЕМА
Атопия и хомеопатия

24.04.2021 г., събота 

Д-р Слави Филчев, 
специалист педиатрия и детска пулмоло-
гия, завеждащ педиатрично отделение на V 
МБАЛ, София и преподавател на ЕШКХ

Д-р Райна Томова, 
специалист вътрешни болести, хомеопатичен 
кабинет, София, преподавател и управител 
на ЕШКХ.

9:30 до 10:45 ч.
10:45 до 11:00 ч. - почивка
11:00 до 12:00 ч. 
12:00 и 13:00 ч.  - обедна почивка
13:00 ч. - отговори на въпроси

Приканваме Ви да споделите своя опит, да 
зададете своите въпроси, да представите 
своите интересни или трудни клинични слу-
чаи в рамките на дискутираната тема

ДАТА

Дискусионният клуб „Клинична хомеопатия“ 
е безплатно онлайн събитие, предназначено 
за лекари, фармацевти и медицински спе-
циалисти, завършили или обучаващи се в 
курсовете по клинична хомеопатия, желаещи 
да обменят идеи и клиничен опит за приложе-
нието на клиничната хомеопатия при различ-
ни здравни проблеми. 

Срок за записване в събитието: 22.04.2021 г. 

За да се запишете за участие, моля последвай-
те линка: 
https://forms.gle/zgMih5rLCrXWAVPK7 

Ако желаете Ваши клинични случаи да бъдат 
дискутирани в хода на презентацията, да ги 
изпратите предварително на имейл адрес: 
info@clinicalhomeopathy.eu.
Срок за изпращане: 20.04.2021 г.

На посочения от Вас във формуляра за запис-
ване имейл адрес, на 23.04.2021 г. ще получи-
те линк за включване към събитието.

При нужда от допълнителна информация на: 
тел.: 0884 05 88 85; 02/968 19 12 (Елизабета 
Крумова) 
тел.: 0888 148 912 (д-р Райна Томова)

ЛЕКТОРИ

Програма
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Е.Т., жена на 62 год. 
Първи преглед: 12. 10. 2015 г.

Анамнеза:
От 2 месеца жената се оплаква от болки в дяс-
но рамо, засилващи се при  движения, нощем 
и  при продължително обездвижване на ръката, 
ограничаващи ежедневните дейности. Отдава 
оплакванията си на физическо „претварване” 
на рамото, но при снемане на анамнезата спо-
менава че от 5-6 години има подобни епизоди, 
но за по-кратко време, повлияващи се добре 
от НСПВС. Пациентката е провела консултация 
с ревматолог и ортопед, направена е рентгено-
графия на раменна става. Поставена е диагно-
зата „Обострен хроничен хумероскапуларен пе-
риартрит“, започнато и продължаващо лечение 
с различни НСПВС – перорални и под форма на 
мазила, както и кортикостероиди със  забавено 
действие – инжекционно. След последната кон-
султация с ревматолог, преди месец  започнато 
и физиотерапевтично лечение с временно об-
лекчение. 
Поради появил се горнодиспептичен синдром, и 
завишени стойности на кръвното налягане паци-
ентката желае хомеопатична терапия.
Фамилна анамнеза – майка с тежка артрозна 
болест, започнала след 55 годишна възраст.

Разпит по системи:

Опорно-двигателна система – спондилоартроз-
ни изменения започнали след 50 годишна въз-
раст, съобщава за „халтавост” на ставите, про-
явено с няколко изкълчвания на глезенни стави 
и веднъж дясно рамо във възрастта около 35-45 
години.  
Храносмилателна система – дългогодишен за-
пек, редуван с по-къси периоди разстройство. 
ССС – лабилно кръвно налагане (RR до 160/100 
след “силни емоционални” преживявания и 
продължителна употреба на НСПВС).
Обща чувствителност – предпочита по-топло 
време.

Обективен статус:
Дясно рамо, подакромиално – леко зачервено и 
оточно, намалени активни движения – външна 
ротация, странично и задно отвеждане. 
Ръст – 161 см, тегло – 60 кг,   RR – 130/85, 
СЧ – 72 уд/мин.

Назначена хомеопатична терапия:
Arnica montana 9CH  2 x 5 гранули. 
Ruta graveolens 9CH 2 x 5 гранули.
Bryonia 9CH  2 x 5 гранули.
Calcarea fluorica  15 CH и Natrum sulfuricum 15CH  
да се редуват по 5 гранули през ден, вечер.
Препоръчано и физиотерапевтично лечение и  
ЛФК.

Контролен преглед: 14. 11. 2015 г.
Жената съобщава, че болката е намаляла и на-
пълно изчезнала около седмица след започване 
на хомеопатичните лекарства. Има леки нощни 
болки и сутрешна скованост в  областта на гръб-
начния стълб и големите стави, влошаващи се от 
влажно и студено време.
Обективно: без оток, нормална подвижност без 
болка и ограничение в дясно рамо.

Назначена хомеопатична терапия: 
Arnica montana 15CH и Rhus toxicodendron 9CH 
да се редуват сутрин през ден, по 5 гранули.
Sanguinaria canadensis 9CH по 5 гранули вечер.
Calcarea fluorica 15СН по 5 гранули в понедел-
ник и сряда и събота.
Natrum sulfuricum 15СН по 10 гранули в неделя.

ДВА СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТИ С
ХУМЕРОСКАПУЛАРЕН ПЕРИАРТРИТ

ОТ ПРАКТИКАТА 

Д-р Милен Димитров

ОПЛ в АПМП „Здраве 2000“, 
гр. Поморие, ЕШКХ
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ОТ ПРАКТИКАТА 

Втори контролен преглед: 18.01.2016 г. 
Пациентката се чувства добре и по-лесно понася 
зимните студове.

Назначена хомеопатична терапия:
Calcarea fluorica 15СН по 5 гранули два пъти сед-
мично (понеделник и четвъртък).
Arnica montana 15СН по 10 гранули – във вторник 
и петък.
Natrum sulfuricum 15CH по 10 гранули седмичнo.
Osteosynesine 2 пъти по 2 таблетки.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Н.Б., жена на 78 год.
Първи преглед: 17.09.2003 г.
Касае се за жена с тежък двустранен хумеро-
скапуларен периартрит като част от напреднала 
полиартрозна болест, с деформитети в големи и 
малки стави. 
Пациентката се оплаква от много силни болки в 
двете рамене, които чувства като „изместени”, 
силно ограничени движения в тях, невъзможност 
за извършване на обичайни дейности, като обли-
чане, сресване. Оплакванията се засилват в сту-
дено и влажно време, нощем и при обездвижва-
не. Сутрин е налице особено изразена скованост, 
преминаваща частично през деня. 
Началото на артрозните промени и оплаквания е 
около 46-47 годишна възраст. От 5-6 години за-
боляването е с непрекъснато прогресиращ ход, 
поява на деформациите по колене, рамене, пръ-
стите на ръцете и краката.
Проведено лечение: многобройни курсове с 
НСПВС и КС, в началото на заболяването - с про-
менлив ефект, но напоследък без подобрение. 
Появили са се изразени гастритни оплаквания. 
Пациентката постоянно ползва и локални сред-
ства за мазане, както и няколко курса  физиоте-
рапия с временно задържащ промените ефект. 

Разпит по системи:

Храносмилателна система – гастритни и колит-
ни оплаквания с подуване в областта под пъпа, 
повишено количество газове, често получава раз-
стройство след простуда.

ССС – стабилна артериална хипертония лекувана 
с ACE инхибитори и калциеви антагонисти.
Нервна система и психика – отчаяна от състоя-
нието си и постоянните си оплакванията, често 
има тилно главоболие, понякога придружено от 
световъртеж.  

От статуса: деформирани, сублуксирани от арт-
розните изменения раменни стави, силно болез-
нени и ограничени активни  и пасивни движения 
в двете рамене. Артрозни изменения и по дру-
гите стави – колене, лакти, улнарна девиация на 
пръстите на двете ръце. От рентгенографиите – 
артрозни промени в III стадии, стеснено подакро-
миално пространство с калцификати, изместена 
напред и нагоре главата на дясна раменна кост. 
Ръст – 157 см, тегло – 60кг, RR – 145/95, 
СЧ – 74 уд./мин.

Назначена хомеопатична терапия:
Solanum malacoxylon 5CH, Rhus toxicodendron 
9CH, два пъти по 5 гранули дневно.
Thuya occidentalis 15CH и Natrum sulfuricum 15CH 
да се редуват през ден по 5 гранули.

Контролен преглед: 25.10.2003 г.
Пациентката съобщава, че болките са намалели 
и не се е налагало да взима НСПВС. Персистира 
сковаността. 

Назначена хомеопатична терапия:
Tuberculinum residuum 15CH и 
Solanum malacoxylon 5CH по 5 гранули дневно.
Natrum sulfuricum 15CH и Thuya occidentalis 15CH 
да се редуват по 5 гранули през ден.
Medorrhinum 15CH – 10 гранули два пъти месечно.

Втори  контролен преглед: 28.11. 2003 г.  
Пациентката няма силни болки, не ползва НСП-
ВС, прилага локални мазила, самообслужва се! 
Желае да продължи терапията.
Състоянието на пациентката е проследено около 
4 години. Според профила на оплакванията, през 
годините бяха използвани и други хомеопатич-
ни лекарства – Bryonia, Calcarea fluorica, Sulfur, 
Ruta graveolens, Arnica montana, Sanguinaria 
canadensis. През споменатия период пациентка-
та бе със запазена възможност за самообслужва-
не, с поносими болки.
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