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Увод

Клиничният опит в областта на хомеопатията показва, че съ-
ществуват различни пътища за подбор на хомеопатични лекар-
ства, когато става въпрос за лечение на хронични и на често 
рецидивиращи заболявания.

На практика при такива заболявания биха могли да бъдат 
използвани четири основни пътища за избор и предписване на 
подходящите хомеопатични медикаменти:

1. Симптоматичен път.
2. Път, съответстващ на патоанатомията, патофизиологията 

и/или патогенезата на съответното заболяване.
3. Път, съответстващ на етиологията на съответното заболя-

ване и/или на факторите, които провокират неговото от-
ключване или влошаване.

4. Път, съответстващ на типа реакция и/или на чувствителния 
тип, включително и на конституционалния такъв.

Тези четири пътя на подбор и предписване на хомеопатич-
ни медикаменти при хронични и често рецидивиращи заболя-
вания могат схематично да се представят с помощта на 4 ква-
дранта:

Симптоматични  
медикаменти

1

Медикаменти, съответстващи 
на патоанатомията, 
патофизиологията и/или 
патогенезата на заболяването
2

4
Медикаменти, съответстващи 

на типа реакция и/или 
на чувствителния тип на 

пациента

3
Медикаменти, съответстващи 
на етиологията и/или 
провокиращите и влошаващи 
фактори
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Така изложената техника на избор на хомеопатичните меди-
каменти е много близка до начина на мислене на лекаря. Това 
я прави лесно разбираема и лесно приложима в практиката. В 
нея също става въпрос за подбиране на лекарства, съобразени 
с етиологията, патогенезата, патофизиологията, патоанато-
мията и клиничните прояви (симптоматични медикаменти от 
първи квадрант) на съответното заболяване.

основните отлики от конвенционалната медицина са:
• разширяване на понятието етиология. В хомеопатията то 

включва не само провокиращите материални фактори на едно 
заболяване, каквито са микробните агенти, паразитите, алер-
гените, антителата, токсичните вещества и др., но и емоциите, 
метеорологичните условия, денонощния ритъм и редица дру-
ги фактори и обстоятелства, за които алопатичната медицина 
или не държи сметка, или няма какво да предложи...

• определяне на чувствителния тип – респективно на типа 
реакция – на пациента, на които съответстват и определе-
ни хомеопатични лекарства. То е задължително, ако искаме 
да постигнем траен положителен резултат по отношение на 
профилактиката и лечението на хронични или чести реци-
дивиращи заболявания.

Предложената техника за подбор на хомеопатични лекарства 
свежда до минимум вероятността да бъдат пропускани важни 
медикаменти в лечението на хронични и на чести рецидивира-
щи заболявания. Това се дължи на факта, че е стандартизиран 
начинът на търсене и намиране на подходящите хомеопатични 
лекарства.

Благодарение на тази стандартизация ние всеки път можем 
да разчитаме на терапевтичен успех. Това не противоречи на 
факта, че всеки човек е неповторима индивидуалност по от-
ношение на компонентите, които го изграждат – тяло, разум, 
душа и дух.

Важно е да се подчертае, че става въпрос за стандартизация 
на подхода за определяне на подходящата хомеопатична тера-
пия, а не за стандартизация на самата терапия.

Присъствието на един и същ медикамент в повече от един 
квадрант при даден клиничен случай доказва, че той е особе-
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но подходящ за този случай. Предписването на медикаменти, 
подбрани на базата на съответствие на ниво патофизиология, 
патогенеза, патоанатомия е особено сигурно, тъй като изключ-
ва всякакакъв субективизъм. До голяма степен това важи и за 
подбора на хомеопатични медикаменти, извършващ се на ба-
зата на етиологично съответствие. При различните хора и при 
различните заболявания един и същ медикамент може да бъде 
представител на различни квадранти.

Профилактиката и лечението на хроничните и на често ре-
цидивиращите заболявания чрез използването на стандарти-
зирана техника за подбор на хомеопатични лекарства позволя-
ва:

• пълно излекуване на пациента след определен период от 
време;

• постепенно намаляване на честотата, силата и продължи-
телността на кризите или на острите епизоди на съответно-
то заболяване в случаите, когато е невъзможно пълно изле-
куване;

•	 постепенно намаляване или дори окончателно спиране – 
когато това е възможно – на алопатичните лекарства. По 
този начин се постига редуциране или дори пълно прекра-
тяване на страничните действия на тези лекарства;

• подобряване на качеството на живот и на работоспособ-
ността на пациента;

• формиране благодарение на постигнатите резултати на по-
зитивна нагласа по отношение на възможностите на собст-
вения организъм за самовъзстановяване. Това ще спомогне 
за стабилизиране на лечебния ефект, дължащ се на хомео-
патията, благодарение на отключване на допълнителен 
оздравителен потенциал, свързан с психо-емоционалното 
състояние и вярата в себе си...





Д-р Зорка Угринова е специалист по обща 
медицина.Тя е работила като дежурен педиатър в 
28-ма ДКЦ, гр. София, и МЦ „лора“.

С хомеопатия се занимава от петнадесет години.
Сега д-р Угринова е частно практикуващ лекар 

в Медицински Център „ФИТолеК“. Тя е член на 
Управителния съвет на Българска медицинска хо-
меопатична организация (БМХо) и главен редак-
тор на вестник „Acta homeopathica“.

Д-р Угринова е преподавател по хомеопатия към 
европейска школа по клинична хомеопатия и асо-
цииран преподавател към катедра Фармакология и 
токсикология, Медицински факултет, Медицински 
университет, София.

Д-р Угринова е медицински консултант на пре-
водни книги и учебници по хомеопатия и автор на 
редица научно-популярни здравни статии, публи-
кувани в различни вестници и списания, участвала 
е и в редица здравни и телевизионни и радиопреда-
вания.

от десет години д-р Угринова е медицински кон-
султант на сп. „Моето бебе“.

В съавторство с д-р Мариян Иванов д-р Угрино-
ва има три издадени книги, посветени на хомеопа-
тията: „Трудните деца“, „ало, докторе“ и „Хомеопа-
тия за деца и тийнейджъри“.



Клинични случаи от  
практиката на д-р Угринова

Клиничен случай на мъж със световъртеж

Пациент: В.Н., мъж на 34 г.

Първи преглед: на 31.08.2009 г.

Повод за консултация: световъртеж

Анамнеза: от една година живее и работи в СаЩ. Трудно се 
адаптирал към новата среда, трудно се сприятелява с нови хора. 
Живее сам и това му тежи. определя се като много притесните-
лен. Напоследък и качеството на съня се е нарушило. Буди се по 
няколко пъти на нощ, особено ако на другия ден предстои нещо 
важно – среща, пътуване. Трудно довършва нещата докрай, 
няма търпението да изчака. оределя, че е подложен на голям 
стрес и напрежение и това го изнервя, рядко избухва. Работи на 
график и дава нощни смени на всеки 3 дни. Трудно се е адапти-
рал към нарушаването на ритъма сън-бодърстване.

Спортува и това се отразява добре на нервността и на съня 
му, но невинаги намира време за спорт.

Преди два месеца за първи път получил световъртеж, като 
ставал от леглото. Много се е уплашил и ходил на преглед при 
лекар. Изледвали кръвна захар – б.о., кръвното налягане било 
в норма, еКГ – б.о.

В България се консултирал и със специалист невролог и на-
правил рентгенова снимка на шийния отдел на гръбначен стълб 
– б.о.

оттогава е имал още две-три кризи на световъртеж, който се 
влошавал в легнало положение и при движение. често получава 
и главоболие. Няма съпътстващи гадене и повръщане.
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Въпросник по системи

Кожа. Смесен тип, обилно потене.

УНГ. Рецидивиращи хреми и болки в гърлото.

Дихателна система. Б.о.

Сърдечно-съдова система. Кръвно налягане при прегледа 
120/80. РСД.

Храносмилателна система. Много добър апетит, обича месо и 
предпочита солени храни. Не съобщава за проблеми с дефека-
цията. Всеки ден, ако не е дежурен, употребява алкохол: „за да 
се отпусна, иначе не мога да заспя.“

Отделителна система. Б.о.

Генитална система. Б.о.

Опорно-двигателна система. Б.о.

Нервна система. Здрав човек, който не обича да приема лекарства. 
Според него причините за появата на световъртежа са стрес, при-
теснителност, а напоследък и страхът „да не ми стане лошо“.
Усеща се, че мисли все по-често за болести, чувства се изморен, 
чете в интернет за различните болестни симптоми и това до-
пълнително го напряга...

Ендокринна система. Б.о.

Обща чувствителност. Предпочита да е на по-хладно, не понася 
горещини.

Вътрешен статус. Б.о.
Ръст: 180 см. Тегло: 84 кг.

Лечение

Conium maculatum 9 СН, по 5 гранули два пъти дневно.
Nux vomica 15 СН и Gelsemium sempervirens 15 СН – редува-
не по 5 гранули през ден, сутрин.
Aresenicum album 15 СН – по 10 гранули всяка неделя.
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Контролен преглед: на 19.12.2009 г.
чувства се по-спокоен. През изминалия период имал само един 
пристъп нa световъртеж, който бързо овладял със следната 
комбинация:

Conium maculatum 9 сН, Bryonia alba 9 сН и Gelsemium 
sempervirens 15 сН – редуване по 5 гранули през 10–15 минути.

ПредПисано Лечение за шест месеца

Nux vomica 30 СН и Gelsemium sempervirens15 СН – редуване 
по 5 гранули през ден, сутрин.
Aresenicum album 15 СН – по 10 гранули всяка неделя.

Втори контролен преглед: на 24.03.2011 г.
Спрял лекарствата преди няколко месеца и се чувства добре. В 
началото на годината си направил профилактични кръвни из-
следвания, които показвали повишен холестерол и леко пови-
шени чернодробни проби.

ПредПисана тераПия

Chelidonium majus 9 CH и Lycopodium clavatum 9 CH – реду-
ване по 5 гранули през ден, сутрин.
Aresenicum album 30 СН – по 10 гранули в неделя.

Състоянието на пациента се проследява. Постепенно се 
нормализираха стойностите на холестерола, започна да спазва 
подходяща диета. Няма кризи със световъртеж.

Обсъждане на медикаментите
Conium maculatum е симптоматичен медикамент от първи 
квадрант.

Gelsemium sempervirens покрива симптоматиката на све-
товъртежа и етиологичния фактор притеснение.

Nux vomica е чист етиологичен медикамент и ситуационен 
донякъде – пациентът живее и работи в стрес, много работа, 
изнервен, посяга към чашката...
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Що се отнася до избор на теренен медикамент, в случая се ка-
сае за псорична реактивност, но от медикаментите с по-ниска 
енергийност, заради тревожността, засилваща се у пациента, 
склонност към хипохондрия и фиксиране върху всеки симптом 
на тялото.

Колебаех се между Psorinum и Arsenicum album.
Но еволюцията на случая сама подсказа верния отговор. В 

подлежащ план се разкри един чувствителен тип Lycopodium 
clavatum, еволюирал към Arsenicum album и вътрешната му 
несигурност, изявила се като силна притеснителност по тип 
Gelsemium sempervirens...

Клиничен случай  
на жена с панически атаки

Пациентка: В.ч., 31 г.

Първи преглед: на 26.11.2008 г.

Повод за консултация: панически атаки

Анамнеза: от един месец се чувства много напрегната. Получа-
ва пристъпи на сърцебиене и страх от предстоящия ден. Много 
сънува, но сънищата са свързани с работа, проблеми, срокове.

Работи в институт за научни изследвания. Напоследък ста-
нали големи промени с много уволнения и вътрешно преструк-
туриране. Всичко това я плаши и напряга. обмисля дори да на-
пусне работа, за да се грижи за семейството и дома си.

Всяка сутрин съпругът ѝ я кара до работа и отива с нежела-
ние. Бърза да свърши работния ден, за да се прибере у дома. По-
рано след работа излизала с приятелки и колежки, а сега бърза 
да се прибере. Само там се чувства спокойна. чувства се добре 
в позната обстановка и сред познати.

Въпросник по системи

Кожа. Нормална.
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УНГ. Като дете често е боледувала от УНГ-инфекции, но в по-
следните години боледува рядко.

Дихателна система. Б.о.

Сърдечно-съдова система. Кръвно налягане при прегледа 115/ 
75. Има лека форма на разширени вени.

Храносмилателна система. Много добър апетит, но много се 
ограничава, защото е склонна към лесно напълняване.

Отделителна система. Б.о.

Генитална система. Б.о. Има едно раждане, дъщеря на 10 го-
дини. Съобщава за тежък ПМС и дисменорея, които не са се 
променили след раждането. Менструацията е редовна.

Опорно-двигателна система. Б.о.

Нервна система. определя се като гальовна, мила, грижовна 
майка и съпруга. Споделя проблемите със съпруга си.

Ендокринна система. Б.о.

Обща чувствителност. Зиморничава. Не обича да спортува.

Вътрешен статус. Б.о.
Ръст: 160 см. Тегло: 67 кг.

Лечение

Aconitum napellus 9 СН и Gelsemium sempervirens 15 СН – ре-
дуване по 5 гранули през ден, сутрин.
Pulsatilla 30 CH – по 5 гранули вечер.
Folliculinum 30 CH – по 10 гранули на 8-ми и 18-ти ден от 
цикъла.

Контролен преглед: на 8.01.2009 г.
Пациентката е доволна от лечението. Паническите атаки са се 
разредили и са много по-леки и бързопреходни. особено е до-
волна от добрия ефект върху дисменореята.



Д-р Зорка Угринова 17

Лечението ПродъЛжава

Gelsemium sempervirens 30 СН – по 5 гранули сутрин.
Pulsatilla 30 CH – по 10 гранули в неделя.
Folliculinum 30 CH – по 10 гранули на 8-ми и 18-ти ден от 
цикъла.

Обсъждане на медикаментите
Aconitum napellus e симптоматичен медикамент от първи 
квадрант за страхови кризи и панически атаки.
Gelsemium sempervirens e медикамент от два квадранта – 
симптоматичен и етиологичен. Може да се мисли и за Argentum 
nitricum, но по принцип пациентката не е тревожна, припряна 
и напрегната. Състоянието е по-ситуационно и има конкретни 
обяснения...
Folliculinum е медикамент от втори квадрант. Във високи раз-
реждания той коргира хиперестрогенемията и/или повишена-
та чувствителност на женския организъм кам естрогените (бе-
лег за това е изразеният ПМС).

Жената има много белези на чувствителен тип Pulsatilla. 
Мила, гальовна, с потребността от защита, закрила и сигур-
ност. Зиморничавостта, проблемите с кръвообращението и 
изразения ПМС също накланят везните към Pulsatilla.

Клиничен случай  
на дете с нощно напикаване

Пациентка: В.Т., момиче на 11 г.

Първи преглед: на 26.02.2007 г.

Повод за консултация: нощно напикаване

Анамнеза: от две години детето започнало да се напикава 2–3 
пъти седмично. Според майката това започнало, след като тат-
кото сменил работата си и започнал много да пътува в чужбина. 
Той отсъства често и за по няколко месеца от дома... В началото 
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детето много плачело, задавало въпроси, смятало, че родите-
лите са се разделили, но крият... После спряла да плаче, затво-
рила се в себе си. Трудно общува, почти не споделя. Много при-
теснителна. Когато имат контролно или очаква да я изпитат, 
се разболява, боли я корем, повръща и не отива на училище. 
Въпреки че е умна, няма високи оценки. чете много странична 
литература.

Въпросник по системи

Кожа. Нормална. Не се поти лесно.

УНГ. Не боледува много често. Имала две по-тежки ангини и 
периоди с лека хрема.

Дихателна система. Б.о.

Сърдечно-съдова система. Не се уморява лесно.

Храносмилателна система. Капризна на храна, яде малко и само 
определени храни. Понякога се оплаква от запек.

Отделителна система. Б.о.

Генитална система. Б.о.

Опорно-двигателна система. Б.о.

Нервна система. чувствителна, стеснителна, напоследък види-
мо тъгува...

Обща чувствителност. Предпочита да е на по-топло...

Вътрешен статус. Б.о.
Ръст: 148 см. Тегло: 40 кг.

Лечение

Gelsemium sempervirens 15 СН и Staphysagria 30 CH – реду-
ване по 5 гранули през ден, сутрин.
Causticum 9 CH и Natrum muriaticum 15 CH – редуване по по 
5 гранули през ден, вечер.
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Обсъждане на медикаментите
Causticum, когато се касае за енуреза, e медикамент от два 
квадранта – симптоматичен, от първи квадрант и от втори 
квадрант, влияещ на ниво патогенеза.

Gelsemium sempervirens може да се разглежда като меди-
камент от два квадранта, патофизиологичен и етиологичен...

Staphysagria e основен етиологичен медикамент за премъл-
чани отрицателни емоци.

Имаме много белези на чувствителен тип Natrum 
muriaticum, усложнен в ситуация на Staphysagria и Gelsemium 
sempervirens...

Контролен преглед: на 6.04.2007 г.
През месец март детето е имало само 4 напикавания. Случва-
ло се е обаче през деня да има леко изпускане по малка нужда. 
Майката е доволна от ефекта на хомеопатичното лечение.

Не е отсъствала от училище, но продължава да не споделя, 
усамотява се...

Лечението ПродъЛжава

Gelsemium sempervirens15 СН и Staphysagria 30 CH – редува-
не по 5 гранули през ден, сутрин.
Causticum 15 CH и Natrum muriaticum 30 CH – редуване по по 
5 гранули през ден, вечер.

Клиничен случай  
на дете с атопичен дерматит

Пациент Н.П., 2 г.

Първи преглед: на 20.12.2005 г.

Повод за консултация: алергия към белтък на краве мляко, ато-
пичен дерматит.

Анамнеза: на 20-тия ден след раждането майката забелязала 
обрив по лицето и главичката с жълтеникави люспи, сълзящи 



20 ХоМеоПаТИя. КлИНИчНИ СлУчаИ

след обелване. Захранен с Aptamil. Изписан Elocom локално. 
обривите са постоянни, независимо от диетата. Преоблада-
ват по свивките на ръчичките, дланите, вътрешната страна на 
крачетата. Наскоро майката забелязала нацепване и зад уши-
те.

Имунизиран без коклюшова компонента и без полиомиелит.

Фамилна анамнеза: баща с екземи и себореен дерматит, майка с 
алергия към насекоми.

Въпросник по системи

Кожа. Суха кожа, бледи, розовеещи окръглени лезии с централ-
но просветляване и лихенификация на бели люспи по ръба. 
Следи от разчесване. Няма секрет.

УНГ и дихателна система: Не боледува често. един отит и един 
бронхиолит са лекувани с антибиотик.

Сърдечно-съдова система. Б.о. Не се уморява лесно.

Храносмилателна система. Предпочита суха храна. Изхожда-
нията по голяма нужда са през ден – окръглени, дребни, сухи 
изпражнения.

Отделителна система. Б.о.

Генитална система. Б.о.

Опорно-двигателна система. Б.о.

Нервна система. Майката го определя като много неспокоен, 
нервен, инати се, тръшка се... Нощният сън е неспокоен, върти 
се, отвива се, чеше се... През деня плаче неутешимо и с часове. 
Трудно контактува с възрастни...

Ендокринна система. Б.о.

Вътрешен статус. Б.о.
Ръст: 91 см. Тегло: 12 кг.
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Лечение

Терапията започва с дренажна схема – детето има склон-
ност към констипация и изразени сухи лезии:
Berberis vulgaris 9 CH, Аrsenicum iodatum 9 CH и Chelidonium 
majus 9 CH, по 10 гранули от трите да се разтворят в 300 
мл. вода и това количество детето да изпива за седем дни...
След това:
Lycopodium clavatum 15 СН и Histaminum 15 СН – редуване 
по 5 гранули през ден, сутрин.
Medorrhinum 15 СН и Arsenicum iodatum 9 CH – редуване по 
5 гранули през ден, вечер.

Обсъждане на медикаментите
Аrsenicum iodatum е основен симптоматичен медикамент 
за сухи обриви с лихенификация на бели люспи и сърбеж.
Berberis vulgaris и Chelidonium majus – дренажни медикамен-
ти от втори квадрант.
Lycopodium clavatum и Histaminum – избрани заради пато-
физиологичното подобие на алергичния терен и подобряване 
на обмяната на веществата. Lycopodium clavatum може да 
се разглежда и като симптоматичен медикамент от първи 
квадрант – сухи обриви със сърбеж до кръв.
Не можем да сме сигурни за медикамента за чувствите-
лен тип, детето има белези и на Lycopodium clavatum и на 
Medorrhinum, но Medorrhinum покрива и сикотицацията (чет-
върти квадрант), дължаща се на продължителна употреба 
на кортикостероидни кремове, два антибиотика и вече две 
години обривите персистират, без период на ремисия...

Контролен преглед: на 07.03.2006 г.
Детето не е боледувало от оРЗ. Диетата е разширена много... 
Няма нови обриви... лека цепнатина зад ухото...

ПредПисано Лечение за два месеца

Lycopodium clavatum 15 СН и Histaminum 15 СН редуване по 
5 гранули през ден сутрин.
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Medorrhinum 15 СН и Nitricum acidum 9 CH по 5 гранули вечер 
да се редуват през ден.

Обсъждане на медикаментите
Nitricum acidum е включен като симптоматичен медикамент 
за нацепвания по кожата, но той е и основен представител на 
сикотичната група медикаменти.

Втори контролен преглед: на 10.04. 2006 г.
от време на време детето е било с леки хреми, които бързо от-
шумявали. Кожата е чиста, има малко петънце на дясно краче... 
Мажат го с овлажняващ крем.

изПисана нова схема

Lycopodium clavatum 30 СН и Histaminum 15 СН –
редуване по 5 гранули през ден, сутрин.
Medorrhinum 15 СН – по 10 гранули в неделя.

Състоянието на детето е проследено две години. Кожата на 
му е чиста, изхожданията се регулираха. Диетата е значително 
разширена. яде сварен белтък, а също и кисело и прясно мляко 
и няма проблеми...

Клиничен случай на  
дете с трудности при заспиване

Пациент: М.Н., момче на 1 г.

Първи преглед: на 15.05.2007 г.

Повод за консултация: трудно заспиване.

Анамнеза: на 3-месечна възраст, след васксинация с ДТК-вак-
сина, детето много плакало и не спало няколко нощи... После 
се разболял от УНГ-инфекция и пак трудно заспивал и съня му 
бил неспокоен. от тогава той заспива трудно и се буди през час-
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два през цялата нощ. Когато се събуди, мрънка, хленчи, но не 
плаче. В леглото е неспокоен, върти се, иска да пие вода... През 
деня също е много неспокоен и не спи...

Минала анамнеза: детето е родено от първа бременност. При 
раждането бил преносен пет дни. Данни за вътреутробна ин-
фекция, проведен е антибиотичен курс за майката и за дете-
то.

Въпросник по системи

Кожа. Нормална, поти се обилно по главичката, когато спи.

УНГ и дихателна система. Упорити хреми.

Сърдечно-съдова система. Не се уморява лесно.

Храносмилателна система. Добър апетит, редовни изхождания.

Отделителна система. Б.о.

Генитална система. Б.о.

Опорно-двигателна система. Б.о.

Нервна система. Много възбуден, двигателно активен, трудно 
се заиграва сам... Най-често заспива по корем...

Ендокринна система. Б.о.

Вътрешен статус. Б.о.
Ръст: 78 см. Тегло: 9,5 кг.

Лечение

Pertussinum 15 СН – 10 гранули еднократно.
Chamomilla vulgaris 15 СН – по 10 гранули във водата за деня.
Medorrhinum 15 СН и Stramonium 15 СН – редуване по 5 гра-
нули през ден вечер...


