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Skutki powtarzanych eksperymentalnych rozcień-

czeń u zdrowych ludzi ujawniają głębokie i sinuso-

idalne działanie. 

W pierwszej reakcji pojawia się nerwowe i krąże-

niowe pobudzenie, które objawia się poprzez:

• Niepokój fizyczny i umysłowy, objawiający się 

nadwrażliwością sensoryczną, charakterystyczną 

dla Fosforu;

• Zjawisko miejscowego zatoru, gdzie występuje 

charakterystyczna skłonność do krwotoku;

• „Nadaktywność spalania” prowadząca do nieunik-

nionego, nadmiernego zużycia energii a w konse-

kwencji nadmiernego zmęczenia.

W następnej reakcji spowodowanej przedłużeniem 

eksperymentu występują:

• Zapaść mózgowa i fizyczna

• Niedokrwistość z zaburzeniami krzepnięcia

• Wyraźne osłabienie mięśnia sercowego;

• Tendencja do uszkodzenia wielu narządów tak 

jak zwyrodnienie wątroby, nerek, trzustki i ukła-

du neurologicznego.

Ważnym jest aby w przewlekłych zaburzeniach tok-

sykologicznych zauważyć wszystkie symptomy, np. 

możliwa osteomalacja a w konsekwencji niedobór 

minerałów. Fakt ten powoduje, że Fosfor wpływa 

pozytywnie na zaburzenia wzrostu i osteoporozę 

u pacjenta przewlekle osłabionego.

To, co charakteryzuje Fosfor, to przede wszystkim 

intensywne i możliwie dotkliwe objawy patologicz-

ne, dlatego wymagane jest wystawienie recepty 

na ten lek. Jest to również lub przede wszystkim 

przywilej TS, jego żywiołowa, ale ulotna energia, 

powodująca szybkie zmęczenie oraz wrażliwość, 

zarówno psychiczna jak i fizyczna.

Szczupły, często wychudzony lub bardzo smukły 

i łatwo garbiący się pacjent, pod wpływem przyjmo-

wania Fosforu ewoluuje:

• Od pobudzenia do fizycznego wyczerpania;

• Od nadpobudliwości intelektualnej do niezdol-

ności do pracy;

• Od entuzjastycznych emocji do zniechęcenia 

i niepokoju.

Z tych powodów, lek może znaleźć komplemen-

tarność z lekami (RM) takimi jak:

• Leki na zaostrzone stany, takie jak China rubra, 

Arsenicum album, Kalium carbonicum, Carbo 

vegetabilis;

• Leki o budowie fosforowej i / lub Trybie Reakcji 

Psoro-Tuberkulinowej, w tym Calcarea phos-

phorica, Kalium phosphoricum, Silicea, Natrum 

muriaticum,Tuberculinum… 

Należy również poświęcić czas na rozpoznanie 

różnych form osłabienia, na które przepisany Fosfor 

jest niezbędny:

• Przewlekłe zmęczenie fizyczne związane z utra-

tą krwi (krwotok, niedokrwistość), zaburzenia 

kostne (patologie wzrostu i demineralizacja), 

zaburzenia metaboliczne i patologie wpływające 

na najważniejsze narządy i układ nerwowy;

• Przewlekle zmęczenie intelektualne i psychicz-

ne, bardziej specyficzne dla TS.

Fosfor jest dla wielu osób doskonałym lekiem homeopatycznym, stosowanym w licznych 

wskazaniach klinicznych, w których zmęczenie jest objawem ciągłym i bezsprzecznym.  

Lek przepisywany jest równocześnie na objawy anatomiczno-fizjopatologiczne (SAPP),  

na indywidualne reakcje chorego (RIM) lub na indywidualny stan pacjenta, tzn. reakcje  

przewlekłe i/lub odczuwalne przez pacjenta (MRC+/-TS).
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Może być następstwem  

utraty krwi

(powtarzające się krwotoki z błon śluzowych)

Zaleca się systematyczne przyjmowanie Fosforu, 

w ostrym lub w przewlekłym schorzeniu, jeśli to 

konieczne, może być podawane oprócz konwen-

cjonalnych zabiegów medycznych. Naturalnie, 

nie zwalnia z leczenia z przyczyn choroby.

W SKŁAD RM WCHODZĄ:

China Rubra
wskazanie w następstwie utraty cieczy organicznych. Pacjent 

jest osłabiony, cierpi na bóle głowy i szum w uszach oraz może 

mieć objawy spadku ciśnienia krwi.

Ferrum Metallicum
interesujący w kontekście anemii niedobarwliwej? (hyposide-

remic), z bladością twarzy i błon śluzowych, pulsującym bólem 

głowy i kłuciem, często związanym z eretyzmem serca.

ASTENIA
(OSŁABIENIE FIZYCZNE)

Arnica Montana
Interesujący z powodu tropizmu na naczyniach włosowatych. 

Krwawieniu i osłabieniu towarzyszy ból lub uczucie bólu 

mięśni.

Crotalus Horridus
Zalecany gdy krwawienie utrzymuje się – z powodu czujności, 

jakiej wymaga - krew w ciemnym kolorze, nie ulega krzepnięciu. 

Istnieje ryzyko pogorszenia stanu ogólnego. Jest to lek referen-

cyjny, zawsze w połączeniu z Fosforem, w przypadku krwo-

tocznej choroby zakaźnej, takiej jak denga, żółta gorączka lub 

leptospiroza krwotok krwotoczny.

Może towarzyszyć podczas  

szybkiego wzrostu

Pacjent, któremu brakuje Fosforu jest bardzo smu-

kły, wychudzony, pozbawiony soli mineralnych. 

Jego klatka piersiowa jest wąska. Ma skłonność 

do kifozy grzbietowej i zapalenia płytki nasadowej 

wzrostu. (Choroba Scheuermanna). Chory cierpi 
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z powodu bólu podczas uderzania kręgów i odczu-

wa klasyczne uczucie pieczenia między łopatkami.

RM: 

Calcarea Phosphorica
Stosowany w przypadku dziecka szczupłego, z cienkimi kośćmi, 

drobnymi przyczepami mięśniowymi, dolegliwościami bólu ple-

ców. Ten lek łączy się  Fosforem podczas szybkiego wysiłku fizycz-

nego, związanego ze słabą strukturą kości i osłabieniem mięśni. 

Phosphoricum Acidum
Morfologia TS odpowiednia dla pacjentów, których wzrost na-

stąpił gwałtownie i którym towarzyszy bardzo silne osłabienie, 

ból pleców i ból dolnej części pleców a zwłaszcza ból okostno-

wy w kościach długich „jak przy skrobaniu kości”.

Silicea
Odpowiednia dla dzieci, pozbawionych soli mineralnych, 

wyglądających na „niedożywione”, słabo rozwijające się, często 

z niedowagą, a także mającym wąską klatkę piersiową, oraz 

skłonność do kifozy grzbietowej i lordozy lędźwiowej. Dodat-

kowe objawy to próchnica zębów oraz leukonychia.

Może towarzyszyć podczas  

różnorodnych zaburzeń 

metabolizmu a szczególnie 

podczas cukrzycy 

Biochemiczny sposób działania fosforu przekłada się, 

między innymi na zaburzenia (takie jak metabolizm 

lipidów) poprzez zmiany w metabolizmie węglowo-

danów. Fosfor wykazuje również tropizm działania 

dla trzustki i wysepek Langerhansa. Ten lek jest za-

tem wskazany, gdy cukrzyca jest powiązana z wada-

mi żywieniowymi, co stanowi uzupełnienie dla Nux 

vomica, Sulfur lub Calcarea carbonica, ale szczegól-

nie w cukrzycy typu 1, wskazanej w przypadku:

Natrum Muriaticum
U szczupłych i odwodnionych diabetyków. 

Arsenicum Album
U osób z astenią, z możliwym pogorszeniem stanu ogólnego, 

tendencją do acetonurii i kwasicy. Cukrzyca będzie ewoluować 

i może z biegiem lat wywoływać powikłania, w których kluczo-

wym będzie wskazanie zażycia Fosforu: W ten sposób zapo-

biegniemy powikłaniom naczyniowym, ocznym lub nerkowym 

cukrzycy, a ponadto w leczeniu neuropatii cukrzycowych.

Fizyczna astenia może  

również być przyczyną  

uszkodzenia układów: 

oddechowego, pokarmowego, sercowo-naczynio-

wego, nerek, dróg moczowych i układu nerwowego. 

Wszystkie te zaburzenia wymagają zażycia Fosforu.

 UKŁAD POKARMOWY

Fosfor jest często wskazany we wszystkich zaburze-

niach trawiennych z wyraźnym stopniem nasilenia, 

składnikiem krwotocznym i / lub pogorszeniem 

stanu ogólnego, ostrego lub przewlekłego.
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To przede wszystkim zasadniczy składnik przy 
zapaleniu wątroby, przez analogię do Anatomii 

Patofizjologicznej, wspierająca działanie Apis mel-

lifica i Bryonia alba podczas wczesnych objawów 

pokrzywki, bólu głowy lub bólu stawów.

Bardzo zalecany podczas:
• ostrego zapalenia żołądka i jelit, gdzie wystę-

pują obfite wymioty - pragnienie zimnej wody 

i szybkie odrzucenie gdy tylko woda ogrzeje 

się w żołądku - stolce mogą być zakrwawione, 

a w konsekwencji pogorszenie stanu ogólnego;

• ciężkich wymiotów acetonemicznych, w których 

poprzedza i wzmacnia działanie Lycopodium 

clavatum i Senna;

• krwawiących wrzodów z tendencją do krwawień 

lub chorób zapalnych jelit: gdy stolce są krwawe, 

zażywanie Fosforu jest cennym sprzymierzeń-

cem w zwykłych terapiach alopatycznych;

• rozwoju przekrwienia wątroby w marskość wą-

troby. Istnieje również wyraźna analogia między 

zmianami zwyrodnieniowymi, spowodowanymi 

przez alkohol we wszystkich dotkniętych tkan-

kach i tych które powodują przewlekłe zatrucie 

fosforem. Dlatego uważamy, że SAPP uzasadnia 

zażywanie Fosforu obok Sulfur, Nux vomica, 

Lachesis mutus i Aurum metallicum.

W powyższych zaburzeniach, zmęczeniu, tendencji 

do anemii i utracie masy ciała, stan psychiczny ewo-

luuje między nerwowym podnieceniem a lękiem - 

wszystkie te czynniki sprawiają że Fosfor należy  

do niezwykle istotnych leków.

RM: 

China Rubra
astenia związana z utratą potu, wymiotami lub biegunką,  

ogólne wzdęcie całego brzucha, pacjent nadwrażliwy na 

najmniejszy dotyk.

Arsenicum Album
ból, wymioty, paląca biegunka, często powtarzane pragnienie 

na niewielkie ilości zimnej wody, a zwłaszcza utrata masy ciała, 

wyczerpanie i pobudzenie związane z ekstremalnym lękiem, 

w którym pacjent obawia się najgorszego.

 UKŁAD ODDECHOWY

To przede wszystkim zastoinowe problemy z płuca-

mi. Fosfor wpływa dobrze na pacjentów, którzy są 

wyczerpani suchym, hałaśliwym i bolesnym kasz-

lem. Z tego powodu przede wszystkim stosujemy 

Ferrum phosphoricum na astenię i suchy kaszel 

już zabarwiony krwią lub Bryonia alba, kiedy suchy 

kaszel jest bolesny i przechodzi do napadów, gdy 

pacjent tylko się poruszy.

Rzeczywiście Fosfor  jest nadzwyczaj istotny kiedy: 

pacjent odczuwa uczucie pieczenia zaostkowego, 

plwocina z elementami krwi, duszność, która może 

być poważna kiedy dochodzi do łopotania skrzy-

deł nosa. Gdy jest obecna gorączka, towarzyszy jej 

duże pragnienie picia zimnej wody i występują poty.

RM:

Antimonium Tartaricum
osłabienie, bladość, senność, cienie pod oczami, czasami sinica 

warg, duszność z łopotaniem skrzydeł nosa i trudności w oddy-

chaniu, kaszel z niewielką plwociną.

Arsenicum Album
pogorszenie stanu ogólnego z uczuciem osłabienia i pieczenia 

w klatce piersiowej, pobudzenie, lęk, duszność, kaszel z wy-

dzieliną białej flegmy, która powoduje dławienie oraz pogor-

szenie objawów między godziną 1 a 3 nad ranem.

Stannum Metallicum
Astenia związana z uczuciem słabości w klatce piersiowej, 

duszność przy najmniejszym wysiłku, kaszel z obfitą plwociną 

śluzowo-ropną.

Nie należy pominąć działania Fosforu podczas zapa-

lenia krtani. Krtań jest ważnym celem działania tego 

leku. Zapalenie jest intensywne z uczuciem szorstkości 

błony śluzowej krtani, chrypka pogarsza się w nocy.

RM:

Causticum
to samo uczucie, ale chrypka pogarsza się rano.
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Manganum Aceticum
podczas mniej bolesnej lub regularnej chrypki. Z drugiej strony 

warto zauważyć że stosuje się również w astenii, która towa-

rzyszy chrypce lub następuje po niej i która jest zawsze obecna 

po ostrym zapaleniu krtani u pacjenta w obrębie TS Fosforu. 

Konieczne jest położenie się do łóżka, co eliminuje zmęczenie 

i objawy ORL.

 UKŁAD SERCOWO - NACZYNIOWY

Fosfor jest lekiem na niewydolność serca, który 

uzupełnia konwencjonalne terapie. 

Objawy przemawiające za niewydolnością lewej 

komory serca są często niepozorne: duszność  

wysiłkowa, ale także gdy pacjent leży na lewej stro-

nie, gwałtowne kołatanie serca, pogarszające  

się także w ruchu, w pozycji leżącej, bocznej  

na lewej stronie, również w emocjach. Podczas  

budzenia się w nocy może wystąpić uczucie  

duszności lub gorąca w klatce piersiowej; mogą  

występować niektóre objawy nerkowe jak krwio-

mocz mikroskopowy lub podwyższony poziom 

kreatyniny czy mocznika.

Łatwiej jest wykryć początek niewydolności prawej 

komory serca, gdy pojawiają się:

• sińce wokół oczu;

• obrzęk powiek

RM:

Kalium Carbonicum
Widoczny obrzęk pod wewnętrznymi kątami powiek zanim 

pojawi się w obszarach przedżuchwowych i kostnych, oznacza 

początek dekompensacji serca; także duszność wysiłkowa 

lub pseudo-astma pomiędzy 2 a 4 nad ranem oraz zaburzenia 

rytmu serca (dodatkowe skurcze i / lub arytmia).

• umiarkowane, bolesne powiększenie wątroby;

• występowanie skąpomoczu.

Podczas pogorszenia stanu niewydolności serca, 

innym lekom może towarzyszyć zażycie Fosforu:

RM:

Arsenicum Album
tachykardia, duszność wysiłkowa i odleżynowa, kiedy objawy 

pogarszają się między północą a 3 nad ranem, głębokie osłabie-

nie i lęk.

Carbo Vegetabilis
trwała duszność pogarszająca się wskutek natężającego się 

ciepła, poprawiająca się po przewietrzeniu, sinica twarzy 

i kończyn, bolesne przekrwienie wątroby. Ekstremalny lęk 

z dyskomfortem oddechowym i powikłaniami z możliwym 

wzdęciem brzucha.

 NERKI I UKŁAD MOCZOWY

Fosfor zalecany jest w przewlekłych nefropatiach 

przed stadium ciężkiej niewydolności nerek. Jest 

przepisywany jako uzupełnienie konwencjonalnych 

zabiegów medycznych na podstawie objawów jako 

uzupełnienie innych leków.

 KRWIOMOCZ, KRWIOMOCZ  

MIKROSKOPIJNA

RM:

Arnica Montana
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 OLIGURIA (skąpomocz), OBRZĘK

RM:

Apis Mellifica
anuria (bezmocz), obrzęk, brak pragnienia

Serum D’anguille
Oliguria (skąpomocz), białkomocz, brak obrzęku

Kalium Carbonicum
bladość, niedokrwistość, pocenie się, duszność, obrzęk

 ZWIĘKSZONY POZIOM MOCZNIKA  

I KREATYNY

RM:

Ammonicum Carbonicum
senność, ból głowy, bladość, nudności i anoreksja

 PODCZAS POGORSZENIA STANU  

OGÓLNEGO Z WYSTĄPIENIEM ANEMII,  

LEKI JUŻ WCZEŚNIEJ OMAWIANE CZYLI:

China Rubra i Arsenicum Album

 SYSTEM NERWOWY

Mając na uwadze fakt, że podczas zatrucia fosfo-

rem, w ośrodkowym układzie nerwowym występują 

zaburzenia krwotoczne i zwyrodnieniowe, dlatego 

wskazane jest zażycie Fosforu podczas neurolo-

gicznych schorzeń zwyrodnieniowych wraz z leka-

mi konwencjonalnymi:

 NATYCHMIASTOWE DZIAŁANIE PRZY  

UDARACH MÓZGU Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

INTELEKTUALNĄ, GDZIE MOŻNA  

RÓWNIEŻ BRAĆ POD UWAGĘ WSKAZANIE:

RM:

Baryta Carbonica
Lek na wysokie ciśnienie tętnicze, zalecane przy następstwach 

ruchowych i intelektualnych

Baryta Muriatica
Lek na zaburzenia miokloniczne

Causticum
Lek na następstwa porażenia obwodowego  

i połowicznego

 W ZABURZENIACH PARETYCZNYCH  

I PORAŻENIACH Z MOŻLIWOŚCIĄ  

ZAŻYCIA INNYCH LEKÓW

RM:

Causticum
wszystkie formy niedowładu lub porażenia,  

z komplikacją cofania ścięgna mięśniowego

Gelsemium
objawy neurologiczne, głównie porażenia,  

pochodzenia wirusowego lub po seroterapii,  

w których obserwuje się bardzo szybkie osłabienie mięśni 

i koordynacji ruchowej

Conium Maculatum
niedowład i porażenie ruchowe oraz wrażliwe nerwy typu ruchowe-

go i czuciowego. Jest to również lek na zawroty głowy, podobnie jak 

Fosfor, pojawiające się  przy obracaniu głową lub oczu

Plumbum Metallicum
drżenie kończyn górnych, paraliż mięśni prostowników koń-

czyn, z postępującym zanikiem mięśni, gwałtownymi bólami 

nerwowymi w kończynach dolnych

 W NERWICACH, ZAPALENIU OPON  

MÓZGOWYCH I NEUROPATII

szczególnie pacjentów z cukrzycą lub podczas che-

mioterapii, gdzie należy pamiętać o wspomnianych 

już lekach 

 W ZAPALENIU RDZENIA KRĘGOWEGO  

I MIELOPATII SZYJNEJ

gdzie często stosowane są Gelsemium i Causticum 

wraz z Fosforem
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Wynika z dwufazowego zachowania Fosforu, 

zarówno w sferze intelektualnej jak i psychicznej, 

charakteryzującego się naprzemiennymi krótkimi 

cyklami:

1. nadpobudliwość intelektualna, kreatywność, 

hiperaktywność, entuzjastyczne doznania, 

a następnie ... osłabienie, wyczerpanie intelek-

tualne z bólem głowy, trudności z koncentra-

cją, słaba pamięć, powolność, niezdolność do 

jakiejkolwiek pracy mózgu, brak zainteresowa-

nia, rezygnacja z podjętych planów i możliwe 

zniechęcenie; 

2. podniecenie emocjonalne, pacjent towarzyski, 

radosny, uważny na innych, namiętny w swoich 

związkach, rozrzutny, a następnie… smutny, draż-

liwy, małomówny, poszukujący samotności, wy-

cofany, lękliwy (symptomy zaostrzone o zmierz-

chu i wieczorem), obojętny emocjonalnie.

Zalecenie zażywania Fosforu wraz z lekami TS przez 

pacjenta który jest:

• nadwrażliwy na otoczenie;

• niezdolny do umiarkowanego zachowania  

i raczej skłonny do przesady;

• zawsze niestabilny i łatwo męczący się.

RM:

Calcarea Phosphorica
pacjent z szybkim i nierównym rytmem życia, zmęczony  

fizycznie i intelektualnie, często występują u niego bóle głowy.

Kalium Phosphoricum
Pacjent nadwrażliwy, drażliwy, emocjonalny, zmęczony pracą 

intelektualną z czołowym lub potylicznym bólem głowy,  

zawrotami głowy, zaburzeniami pamięci i bezsennością.

Phosphoricum acidum
pacjent wyczerpany intelektualnie, niezdolny do intelektual-

nego wysiłku, bardzo słaba pamięć, z silnymi bólami głowy, 

„miażdżenie” na wierzchołku głowy lub w strefie potylicznej, 

senność i bezsenność w ciągu dnia lub niespokojny sen w nocy, 

pacjent może stać się obojętny na swoje otoczenie,  

„odłączony” z możliwą próżnią reakcyjną.

Natrum Muriaticum
Pacjent wychudzony, zmęczony fizycznie i intelektualnie, z pro-

blemami z pamięcią i uwagą, z zaburzeniami snu (trudności 

z zasypianiem, budzenie się w nocy, budzenie się po nocnym 

śnie), często smutny, przygnębiony, zniechęcony, wycofany,  

ale także chwilowo podekscytowany i wytrącony z równowagi.

ASTENIA
(OSŁABIENIE)
INTELEKTUALNA
I PSYCHICZNA
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Wiedza na temat Fosforu jako leku „wielo-

zadaniowego”, którego działanie wpisuje 

się w wiele dziedzin terapeutycznych, 

a nawet w niektórych przypadkach dotyczy nieod-

wracalnego stanu zdrowia pacjenta, jest niezbędna 

aby właściwie zareagować na liczne przypadki 

kliniczne. Bardzo ważna jest wiedza na temat pa-

cjenta, w tym specyfika jego reakcji oraz możliwych 

zmian choroby, w których można już rozważyć 

astenię jako czynnik obciążający.

Na tym właśnie polega podejście homeopatyczne: 

przede wszystkim diagnostyka, leczenie, ale także 

zapobieganie i prognoza. Niezbędna okazuje się 

metoda przewidywania.

DLATEGO TEŻ:

• W obliczu zaburzeń organicznych, wyma-

gających zażywania Fosforu, możemy być 

BIBLIOGRAFIA:

• DEMARQUE, JOANNY, POTEVIN, SAINT-JEAN,  

Pharmacologie et matière médicale homéopathique, 

Édition CEDH.

• VOISIN, Matière médicale du Praticien Homéopathe, 

Édition Maloine.

zaniepokojeni możliwym pogorszeniem lub 

przewlekłym stanem zdrowia pacjenta. W tym 

przypadku, oprócz niezbędnych leków medy-

cyny konwencjonalnej, koniecznym jest prze-

pisanie leków dekompensacyjnych (Arsenicum 

album, Carbo vegetabilis itp.).

• W przypadku pacjenta mającego symptomy 

otępienia i obojętności, należących do TS Fosfor 

asteniczny, będziemy monitorować zmiany 

w kierunku depresji reakcyjnej poprzez wy-

czerpanie intelektualne (uzupełniająco Phos-

phoricum acidum) lub zamknięcie się w sobie 

(Natrum muriaticum lub Sepia officinalis leki 

na zaburzenia emocjonalne zob. Tuberculinum 

uzupełniająco).

Polecane leki przeciwskurczowe jak i Fosfor.

Silicea
pacjent z nadwrażliwością na swoje otoczenie, wykazujący 

znaczną zależność emocjonalną, potrzebę pocieszenia, ten-

dencję do braku pewności siebie ze strachem przed porażką, 

wymagający uwagi i zachęty.

Tuberculinum
Pacjent wychudzony, słaby szczególnie laryngologicznie i płu-

cnie, zmęczony, z bólem głowy z powodu najmniejszej pracy 

umysłowej, ze skłonnością do bezsenności, drażliwy, lubiący 

zmiany w swoim życiu i aktywności z nim związane, ale także 

emocjonalny i niespokojny.

• GUERMOMPEZ, PINKAS, TORCK, 

- Matière médicale, Éditions Boiron. 

- Homéopathie: Les relations médicamenteuses, 

Éditions Boiron.
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Lise-Marie, 10 lat, odbywa konsultacje z powodu 

nawracających krwawień z nosa, występujących 

w nocy lub wczesnym rankiem. Każdorazowo 

odczuwa ciepło i przekrwienie błony śluzowej 

Daniel, 59 lat, udaje się na konsultacje aby spraw-

dzić czy homeopatia może mu pomóc w proble-

mach: okresowej astenii, „depresji” i zaburzeniach 

biologicznych.

JEGO DOLEGLIWOŚCI SĄ NASTĘPUJĄCE:
• Przedstawia stan „nieregularnej” aktywności: mo-

menty nadaktywności po czym chwile ogromne-

go zmęczenia, które stają się wyraźnie częstsze, 

nosa oraz krwawienie. Dzieje się tak z powodu 

zmęczenia, często następującego po gwałtownym 

wzroście, a w następnych dniach towarzyszy temu 

„pulsujące” bóle głowy i wrażenie niestabilności.

WOKÓŁ FOSFORU 

Przypadek kliniczny nr 1

Przypadek kliniczny nr 2

Dr Maryvonne Nadaud-Lechner,
Montastruc-la-Conseillère

• W STANACH OSTRYCH 

Fosfor 15 CH + Millefolium 5 CH, 

Po 5 granulek 2 leków podawanych obja-

wowo, co 10 minut w odstępach między 

kolejnymi dawkami jeśli nastąpi poprawa 

LECZENIE:

• W STANACH PRZEWLEKŁYCH 

Fosfor 15 CH 5 granulek dziennie przez  

2 miesiące, następnie do rozważenia 1 daw-

ka tygodniowo 

China rubra 9CH + Ferrum metallicum 9CH 

Po 5 granulek 2 leków od 1 do 2 razy  

dziennie

z uczuciem niestabilności, mrowienia w rękach, 

drgań mięśni na poziomie ud, skurcze powiek.

• Skarży się na ataki depresyjne: w rzeczywistości 

nie może znieść bezczynności, która go martwi 

i stara się robić wiele rzeczy w pośpiechu, wie-

dząc, że to go wyczerpie. Ale biorąc pod uwagę 

fakt, że w pracy stracił status „odpowiedzialności 

za sektor rozwoju”, zareagował na „odsunięcie 

od odpowiedzialności” poprzez działanie „bez 
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umiaru” w stowarzyszeniach kulturalnych i spo-

łecznych. Takie zachowanie prowadzi, po fazie 

nadpobudliwości, do stanu smutku, w którym 

staje się niespokojny, milczący i zamyka się 

w sobie.

• Niepokoi się od czasu wykonania badań, które 

wykazały zaburzenia równowagi wątrobowej 

(TGO = 48, TGP = 88, dodatni wynik WZW typu 

C). PBF (punktowa biopsja wątroby) wykazał „mi-

nimalnie przewlekłe i aktywne zapalenie wątroby 

z wczesnym zwłóknieniem”. Nie przewiduje się 

leczenia, tylko poddanie obserwacji.

HISTORIA CHOROBOWA:
• zapalenie krtani i zapalenie oskrzeli w dzieciń-

stwie; zapalenie opłucnej w wieku 9 lat;

• intensywny wzrost, który spowodował bóle nóg 

i kręgosłupa;

• zapalenie płuc utrzymujące się również w wieku 

dorosłym;

• załamanie nerwowe w wieku 35 lat z utratą masy 

ciała (utrata 10 kg).

CHOROBY DZIECZICZNE:
• dziadek ze strony ojca: gruźlica;

• ojciec: zaburzenia sercowo-naczyniowe;

• brat: cukrzyca.

Spożywa posiłki z apetytem. Często ma napady gło-

du i uspokaja lęk podczas jedzenia. Lubi słone jedze-

nie. Płyny zażywa raczej regularnie, czasami zdarza 

się że nadmiernie. Bez problemów trawiennych.

Nie miał żadnych innych problemów z płucami 

od czasu zapalenia płuc 2 lata temu. Sygnalizuje 

występowanie kołatania serca, zwłaszcza podczas 

zmęczenia i emocji.

Daniel wstaje wcześnie rano (5:30, nawet na waka-

cjach). Uprawia jogging, gimnastykę, kulturystykę 

i codziennie chodzi do pracy i na różne zajęcia. 

Uczęszcza na lekcje hiszpańskiego, gra na pianinie 

i jest pasjonatem wszystkiego, co może znaleźć 

w Internecie, takich jak informacje podróżnicze  

i na temat malarstwa.

Bardzo towarzyski, może jednak łatwo zamknąć 

się w sobie, jeśli ludzie wokół niego nie są mili. Nie 

lubi napiętej atmosfery, zarówno w relacjach jak 

i w swoim otoczeniu. Skarży się, że jego wydajność 

jest bardzo zmienna, podobnie jak jego nastrój.

Daniel jest wysoki i szczupły.

BADANIE UKŁADU TRAWIENNEGO: RAS

CIŚNIENIE KRWI: 11/7

PULS: 90

PRACA SERCA: RAS, TSH bez anomalii

• Fosfor 15 CH, 5 granulek dziennie (rano)

• Jodum 15 CH, 5 granulek dziennie (przed 

wieczornym posiłkiem)

• Staphysagria 15 CH, 5 granulek dziennie 

(przed snem)

• Magnez uzupełniająco

• TS: Fosfor

LEKI NA STAN PSYCHICZNY PACJENTA:
• Iodum: potrzeba bycia aktywnym oraz za-

ostrzenie apetytu aby opanować niepokój 

• Staphysagria: oswojenie się z sytuacją 

zmiany statusu w pracy

LECZENIE:



RZUCENIE PALENIA  
I HOMEOPOPATIA

Dr Martine Tassone,  
Salon-de-Provence

Francja jest europejskim mistrzem w paleniu papierosów. Palenie tytoniu powoduje 73 000 

zgonów rocznie, co oznacza że jest to główna przyczyna śmierci Francuzów, której można 

zapobiec. To prawdziwe wyzwanie dla zdrowia publicznego, różne kampanie antytytonio-

we, marketing i pakiet 150 euro na refundację produktów zastępujących nikotynę, wdroże-

nie ujednoliconych paczek papierosów i wzrost cen, wszystkie te działania zapoczątkowały 

znaczny spadek konsumpcji tytoniu we Francji.
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Rzeczywiście, w opublikowanym w dniu 28 maja 

2018 r., z okazji dnia bez tytoniu biuletynie epide-

miologicznym Public Health France, dowiadujemy 

się o rekordowym spadku osób palących: spadek 

o milion osób palących dziennie w porównaniu 

z rokiem 2017 r.

Częstotliwość dziennego palenia zmalała z 29,4% 

w 2016 r. do 26,9% w 2017 r. Najbardziej narażeni są:

• mężczyźni w wieku od 18 do 24 lat, ze znacz-

nym spadkiem liczby palaczy z 44% w 2016 r.  

do 35% w 2017 r .;

• oraz kobiety w wieku 55–64 lat, których liczba 

spadła z 21% w 2016 r. do 18% w 2017 r.

W jaki sposób możemy pomóc 

stosując homeopatię? 

Zasadniczym elementem powodzenia w rzuceniu 

palenia pozostaje wciąż motywacja pacjenta. Jed-

nak wsparcie homeopatii jest tutaj bardzo istotne. 

Każdy homeopata ma swoje przyzwyczajenia przy 

wypisywaniu leków na receptę, sugeruję jednak aby 

wysłuchać moich sugestii.

SYSTEMATYCZNE STOSOWANIE, NIEZALEŻNE  
OD PACJENTA
• Dopamine 15 CH 5 granulek codziennie rano.

Prawdziwy bohater naszej równowagi emo-

cjonalnej, jako neuroprzekaźnik pomaga we 

wszystkich uzależnieniach.

• Tabacum 15 CH 5 granulek codziennie rano, 

przygotowany ze świeżych liści tytoniu, stąd 

jego obecność tutaj.

 NA PODSTAWIE REAKCJI INDYWIDUALNEJ  
PACJENTA (RIM) 

 W UJĘCIU FIZYCZNYM

• Lobelia inflata, lek na mdłości i omdlenia 

wazowagalne, ślinotok, duszności i zaburzenia 

serca (uczucie, że serce za chwilę się zatrzyma), 

z charakterystyczną nietolerancją smaku tytoniu. 

Lek ten pomaga w rzuceniu palenia. Stosowanie 

w kroplach 6 DH po 10 kropli rozcieńczonych 

w małej ilości wody, 3 do 4 razy dziennie lub 

w granulkach 5 CH na żądanie.

• Caladium seguinum jest szczególnie stosowany 

kiedy palimy dużo i od bardzo długiego czas. 

Pomaga w uniknięciu zaburzeń neuro-wegeta-

tywnych, które występują często po odstawieniu 

palenia. W przypadku 5 CH, po 5 granulek 3 razy 

dziennie.

 W UJĘCIU PSYCHICZNYM

PONIŻSZE LEKI 15 CH SĄ PRZEPISYWANE  

NA ŻYCZENIE

• Staphysagria, lek na frustrację, przygnębienie, 

przepisywany dość często, szczególnie pacjen-

tom, którzy mają tendencję do odreagowywania 

swoich irytacji, często cierpiącym na dolegliwo-

ści somatyczne

• Nux vomica lek wskazany dla drażliwych, wy-

buchowych i przemęczonych osób, dla których 

skojarzenie kawa / papieros jest nierozerwalnie 

związane z ich aktywnym życiem, ale także dla 

tych, którzy cierpią na zaparcia podczas odsta-

wienia papierosów

Zaprzestanie palenia często prowadzi do dużego 

lęku, który będzie dobrze regulowany przez jeden 

z leków naszego zwycięskiego trio:

• Ignatia amara znajduje się na szczycie listy le-

ków przeciw lękowych, gdzie występuje uczu-

cie ucisku w gardle, skurcze czy ucisk w klatce 

piersiowej. Następuje poprawa poprzez rozpro-

szenie lęku

• Gelsemiumsempervirens dla osób z mrożącym 

krew w żyłach lękiem  

• Argentum nitricum dla tych, którzy przekładają 

swój niepokój na nieustanne zdenerwowamie.

CZY WSKAZANA JEST DŁUGOTRWAŁA TERAPIA?

Papierosy poprzez zawierające w sobie składniki 

zanieczyszczające i szkodliwe dla zdrowia działa-

nie są czynnikiem toksycznym, który nieuchronnie 

popycha palacza w kierunku Sycose.
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 DOZWOLONE DAWKI

• Thyja occidentalis 15 CH 1dawka na tydzień 

przez pierwszy miesiąc, a następnie 1 dawkę na 

miesiąc przez 3 miesiące, aby spowolnić proces.

LEKI DLA PACJENTA ROZUMIANEGO JAKO TYP 
WRAŻLIWY?

Leki dla pacjenta rozumianego jako Typ Wrażliwy są 

lekami przeznaczonymi dla danej osoby, biorąc pod 

uwagę jego patologiczne, morfologiczne i beha-

wioralne tendencje. We wszystkich przypadkach 

przepisanie takich leków zrównoważy stan pacjenta 

na 3 poziomach i znacznie ułatwi proces zaprzesta-

nia palenia w tym trudnym okresie.

Przypadek kliniczny

Eric, lat 48, szuka pomocy gdyż postanowił rzu-

cić palenie. Próbował już 3 razy, ale bez rezultatu, 

między innymi z plastrami, a następnie z tabletkami, 

których nazwy już nie pamięta. 

Według jego żony, podczas terapii był bardzo zde-

nerwowany i bardziej nie do zniesienia niż zwykle. 

Pacjent przyznaje, że zdaje sobie z tego sprawę, ale 

miesiąc temu zachorował w pracy, został przewie-

ziony do szpitala i ma teraz 2 stenty.

Naprawdę bał się śmierci, a jego kardiolog wyjaśnił 

mu ryzyko, jeśli będzie kontynuował palenie.

WYWIAD RODZINNY
• Ojciec: udar mózgu w wieku 68 lat,  

nadciśnienie tętnicze

• Matka: RAS

Myśl o rzuceniu palenia prowadzi do pogłębiające-

go się lęku, który może być regulowany przez jeden 

z leków zwycięskiego trio: Ignatia amara, Gelse-

mium sempervirens, Argentum nitricum.

WYWIAD HISTORII CHOROBOWEJ
• Alergiczny nieżyt nosa, zawał mięśnia sercowe-

go (MI) miesiąc temu.

• Palenie tytoniu od 16 roku życia.

DODATKOWE INFORMACJE
• Trawienie: skłonność do zgagi, szczególnie po 

nadużyciach żywieniowych.

• Krążenie: atak hemoroidów po spożyciu ostrego 

pokarmu lub w przypadku zaparć.

• Sen: częste budzenie około 3 nad ranem, szcze-

gólnie gdy jest zestresowany.

ZACHOWANIA BEHAWIORALNE
• Eric wciąż pracuje w międzynarodowej firmie 

i organizuje wydarzenia sportowe na całym 

świecie. W hotelach i restauracjach wciąż zbyt 

dużo je i pije. Kawa jest jego głównym stymulan-

tem, może wypić więcej niż 10 kaw w ciągu dnia, 

pali około 20 papierosów dziennie, a czasem 

cygaro po skończonej kolacji.

• Szybko się złości, nie znosi sprzeciwu. Jest 

szczególnie zirytowany od czasu przebytego 

zawału serca i czuje się osłabiony. Powiedział 

już swojemu kardiologowi, że nie chce kontynu-

ować beta-blokerów, które powodują zaburze-

nia erekcji, o czym przeczytał w Internecie.

KONTROLA STANU ZDROWIA
1,82 m, 93 kg TA: 130/80, Puls: 66



• Dopamine 15 CH 5 granulek rano oraz

• Tabacum 15 CH 5 granulek rano aby roz-

począć działanie na uzależnienie od tytoniu 

tytoniu.

• Lobelia inflata 5 CH oraz

• Nux vomica 15 CH 5 granulek każdorazo-

wo 3 razy dziennie i na żądanie w przypad-

ku stresu lub chęci palenia, w przypadku 

zaburzeń zachowania i zmniejszenia przy-

• Staphysagria 9 CH / 12 CH / 15 CH /  

30 CH, 1 dawka dziennie podczas 4 dni, aby 

powstrzymać zjawisko frustracji, związane 

z somatyzacją skóry.

• Dopamine 15 CH i Tabacum 15 CH 5 granu-

lek każdego z leków rano

• Aurum metallicum 15 CH 5 granulek  

wieczorem

jemności z palenia. Nux vomica jest stoso-

wana w przypadku tego pacjenta, trakto-

wanego jako Typ Wrażliwy i podawana 3x 

dziennie, aby oddziaływanie było szybsze 

w jego ostrej fazie (zaostrzenie w przypad-

ku Typu Wrażliwego).

• Aurum metallicum 15 CH 5 granulek przed 

snem ze względu na jego działanie serco-

wo-naczyniowe i behawioralne.

• Aconitum napellus 15 CH 5 granulek wie-

czorem i w nocy, jeśli to konieczne podczas 

nocnych ataków lękowych

• Caladium seguinum 5CH 5 granulek  

3 razy dziennie, na zawroty głowy związane 

z odstawieniem

• Nux vomica 15 CH 1 dawka tygodniowo 

przez jeden miesiąc.

15

ERIC ZWRACA SIĘ O PORADĘ 5 TYGODNI PÓŹNIEJ.
Już nie pali („kiedy zdecydowałem, to się tego trzy-

mam!”) Ale to trudne, ciągle o tym myśli.

Swędzi go skóra głowy mimo że nie ma na niej rze-

czywistych zmian, jest wyjątkowo drażliwy i wybu-

chowy, budzi się w środku nocy w wyniku ataków 

paniki („Nie mogę już oddychać, boli mnie klatka 

piersiowa, umrę ! ”). Skarży się na zawroty głowy, 

szczególnie rano.

Skonsultował się ze swoim kardiologiem: wszystko 

jest w porządku.

PROPOZYCJA LECZENIA: Leczenie przez okres jednego miesiąca

PROPOZYCJA DAWKOWANIA LEKÓW:

KONSULTACJE Z PACJENTEM 3 MIESIĄCE PÓŹNIEJ
• (nie miał czasu aby przyjść wcześniej)

• Nie pali już, jest bardzo dumny z tego osiągnięcia.

• Zmienił dietę i co weekend jeździ na rowerze.

• Przychodzi, by odebrać swoje dawki, ponieważ jak 

mówi, odkąd się skończyły, znowu się denerwuje.

 POPROSIŁEM GO ABY KONTYNUOWAŁ  
ZAŻYWANIE TYLKO
• Nux vomica 15 CH 1 dawka na tydzień przez  

1 miesiąc, a następnie 1 dawka na miesiąc przez 

3 miesiące, jeśli poprawa zostanie potwierdzona.

W przypadku Erica nie przepisałem Thuja occiden-

talis, ponieważ jest on już na etapie zmiany choro-

bowej, która nie jest już częścią Sycosis. Lek sto-

sowany w przypadku TW całkowicie spełnił swoją 

funkcję i często zdarza się, że pacjenci odczuwają 

potrzebę regularnego przyjmowania go w celu 

przywrócenia równowagi.



Homeopatyczne wsparcie w procesie rzuce-

nia palenia jest dodatkowym czynnikiem, 

prowadzącym do sukcesu.

Jednak w przypadku całkowitego powodzenia 

w tym temacie w perspektywie długoterminowej, 

musimy mieć całkowitą świadomość zagrożeń, 

które czyhają dookoła.

Poza zrozumieniem ,że uzależnienie jest dla nas 

niebezpieczne, musimy pracować również nad 

obrazem samego siebie. Poprzez reklamę, wylan-

sowany został w nas pozytywny wizerunek palacza 

(wolność, męskość, przestępstwo, przynależność 

do grupy itp.).

Papierosy to przyjaciele, którzy pełnią rolę rekom-

pensowania strat. Relaksują, gdy jesteśmy zestre-

sowani, pocieszają, gdy jesteśmy smutni, dodają 

odwagi, gdy jesteśmy nieśmiali, pobudzają, gdy 

musimy być innowacyjni i pracować, tłumią apetyt 

jeśli chcemy wpasować się w obowiązujące kanony 

piękna, jakie nakazuje moda, oferują towarzystwo, 

gdy wieczory w samotności są trudne do zniesienia…

Rzucenie palenia można porównać do żałoby 

w związku. Chodzi o uświadomienie sobie że nie 

zostaniemy wyalienowani, tak jak lobby tytoniowe 

starało nam narzucić. 

Musimy odwrócić ten fałszywie pozytywny wize-

runek palacza, aby móc zrealizować się inaczej, 

świadomie, w zdrowiu, w równowadze fizycznej 

i psychicznej oraz odkrywając na nowo prostą przy-

jemność z oddychania pełną piersią.



LECZENIE HOMEOPATYCZNE 
W ZABURZENIACH  
OKOŁOMENOPAUZALNYCH  
(PERIMENOPAUZA)

Dr Martine Tassone,  
Salon-de-Provence

Proces przekwitania u kobiety powoduje inwolucję jajników, ale także wszystkich gru-

czołów wydzielania wewnętrznego (tarczycy, nadnerczy…), które mogą mieć różne typy 

i stopnie symptomatologii: od kilku objawów u niektórych kobiet do znacznego i ciągłego 

pogorszenia się jakości życia u innych. Zobaczymy, jak bardzo leki homeopatyczne będą 

nam pomocne w jej leczeniu.
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1
Definicja

KLIMAKTERIUM to okres, który rozciąga się od fazy 

dojrzałości płciowej do starości, pomiędzy tym 

etapem możemy umiejscowić menopauzę, czyli 

definitywne zatrzymania miesiączki. Klimakterium 

obejmuje okres okołomenopauzalny i premenopau-

zalny, pojęcia stosowane zamiennie w odniesieniu 

do tego samego procesu: stan przed menopauzą. 

Ale jeśli pojęcia te nie mają tego samego znacze-

nia, nie obejmują one również tego samego okresu 

życia; dlatego zamierzam je zdefiniować, abyśmy 

mogli lepiej je zlokalizować:

• PREMENOPAUZA: jest to okres poprzedzający 

ostatnią miesiączkę kobiety, który może trwać 

kilka lat. Uważa się, że stan ten zaczyna się 

w wieku 40 lat (zmienny), gdzie rezerwa jajników 

u kobiet zmniejsza się, ale początek jest rozcią-

gnięty w czasie i zmienny: zależy od pochodzenia 

etnicznego, dziedziczności i innych czynników.

• PERIMENOPAUZA (zaburzenia okołomenopau-

zalne): to krótszy i bardziej zdefiniowany etap, 

ponieważ obejmuje dwa lub trzy lata przed 

ostatnią miesiączką, w momencie kiedy zaczynają 

pojawiać się zmiany menstruacyjne i inne objawy 

aż do mniej więcej roku po ostatniej miesiączce.

• MENOPAUZA: jest to termin odnoszący się do 

ostatniego krwawienia miesiączkowego (średnia 

w Hiszpanii wynosi 51,4 lat; grupa wiekowa od 

48 do 54 lat). Aby potwierdzić początek meno-

pauzy, kobieta nie może mieć żadnego krwa-

wienia przez co najmniej 12 miesięcy. Od tego 

momentu wchodzi w fazę postmenopauzalną.

Szacuje się, że 15% kobiet nie odczuwa żadnych 

objawów podczas powyższych etapów. Jednak dla 

pozostałych 85% fazy te mogą wymagać znacz-

nych zmian jakości ich życia, które za pomocą 

homeopatii możemy leczyć w korzystny i skuteczny 

sposób. Właśnie dlatego zmiany te są powodem do 

zwiększenia ilości konsultacji z lekarzem, ponieważ 

w większości przypadków pokrywają się z proble-

mami rodzinnymi (dorastanie dzieci, ich odejście  

- opuszczają gniazdo rodzinne, trudności seksualne, 

problemy pomiędzy małżonkami, choroby star-

szych krewnych itp.), co prowadzi do zwiększonego 

stresu (aktywność współczująca) i pogorsza obja-

wy kobiety. Ponadto należy zauważyć, że im lepiej 

kobieta czuje się w okresie okołomenopauzalnym, 

tym lepiej będzie znosić menopauzę i następny 

etap po menopauzie. W okresie okołomenopauzal-

nym, który rozpoczyna się w zasadzie między 45 

a 50 rokiem życia, zaczynają pojawiać się nieregu-

larne miesiączki i kolejna seria objawów charakte-

rystycznych dla tego okresu, a wynikająca z braku 

równowagi między hormonami regulującymi cykl 

menstruacyjny: estrogenami i progesteronem.

Folliculinum, lek niezbędny 

w okresie okołomenopauzalnym

W okresie okołomenopauzalnym poziom estroge-

nu u kobiet jest na ogół stabilny, tylko u niektórych 

może delikatnie wzrosnąć. Najważniejszą rzeczą 

w tym okresie jest to, że pierwszą zachodzącą zmia-

ną hormonalną jest obniżenie poziomu progestero-

nu, co najwyraźniej spowoduje „względne pod-

wyższenie” poziomu estrogenu (chociaż faktycznie 

jest niższe) w stosunku do obniżonego poziomu 

progesteronu. 

Objawy pojawiające się u kobiet w tym okresie są 

odpowiedzią organizmu, który próbuje zrekompen-

sować zaistniałą zmienność hormonalną.

Jedne z najczęstszych objawów, które kobieta 

może doświadczyć z powodu względnego wzrostu 

estrogenu, to: nieregularne miesiączki, zatrzymanie 

płynów w organiźmie, mastodynia z obrzmiałymi 

piersiami, wzdęcia, zmiany nastroju, zwiększenie 

masy ciała (szczególnie w okolicach jamy brzusznej 

i biodrach), przedmiesiączkowe bóle głowy,  

zimne dłonie i stopy, depresja, drażliwość, zmiany 

libido, podwyższona temperatura ciała, kobie-

ta skarży się na uderzenia gorąca (w tym okresie 

szczególnie w nocy), skóra i błony śluzowe  

są bardzo suche, częstotliwość infekcji dróg mo-

czowych zwiększa się wraz z częstotliwością 

zapalenia pochwy.
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Wszystkie te objawy są wymienione w medycznym 

opisie leku Folliculinum, dlatego też lek ten będzie 

niezbędny w leczeniu objawów okołomenopauzal-

nych. Kiedy mówimy o względnym wzroście estro-

genów, będziemy stosować wysokie rozcieńczenia: 

w mojej praktyce najczęściej stosuję dawkę 15 CH.

Zazwyczaj przepisuję Folliculinum 15 CH, 1 dawkę 

w 10-tym i 20-tym dniu cyklu miesiączkowego. 

W zależności od krótszych lub dłuższych cykli 

u kobiety, dawki należy dostosować do jej cyklu 

miesiączkowego.

Leki na nieregularne  

miesiączki

Ze względu na brak równowagi hormonalnej w tym 

okresie, mogą pojawić się zaburzenia cyklu mie-

siączkowego. Leki homeopatyczne pomogą regulo-

wać zaburzenia. Zazwyczaj przepisujemy je w 9 CH.

 KRÓTKIE CYKLE
Leki, które najczęściej stosujemy to:

Actaea Racemosa
ból proporcjonalny do przepływu menstruacyjnego

Murex Purpurea
duże skrzepy, ciężkość w miednicy, która poprawia się przy 

skrzyżowaniu nóg

Sabina Trillium Pendulum
krótkie cykle, ból krzyżowo-biodrowy

Lilium Tigrinum
ciemny i słaby przepływ. Ból promieniujący z ud i żeber, 

ciężkość miednicy

 DŁUGIE CYKLE

Pulsatilla 
rzadkie miesiączki, ciemna krew. Mastodynia przedmiesiączko-

wa, płaczliwy i zmienny nastrój, który ulega poprawie

Lachesis Mutus
złe samopoczucie, gdy nie pojawia się miesiączka i wyraźna 

poprawa wraz z pojawieniem się miesiączki

Viburnum Opulus
nagły ból w przypadku rzadkiej i krótkiej miesiączki

Senecio Aureus
możliwy vicariance, zbliżająca się miesiączka

OBFITE KRWAWIENIA

Ważne jest, aby wyeliminować wszelkiego rodzaju 

zmiany, takie jak polipy, mięśniaki, guzy szyjki macicy itp.

Secale Cornutum
z bolesnym miesiączkowaniem lub bez, szczególnie gdy wystę-

pują polipy lub mięśniaki macicy

Bovista Gigantea
obrzęk brzucha

Murex Purpurea
uczucie przekrwienia miednicy, miesiączka z obfitymi skrzepami

Folliculinum to lek niezbędny w leczeniu objawów w okresie  

okołomenopauzalnym, wskazane jest duże rozcieńczenie leku.
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Ustilago Maidis
długotrwałe krwawienie w okresie okołomenopauzalnym i me-

nopauza po wykluczeniu jakiejkolwiek przyczyny organicznej

Leki na ból piersi  

(mastodynia)

Mastodynia jest bardzo częstym objawem około-

menopauzalnym. Często występuje bardzo bolesny 

ból piersi z objawami chorobliwej nadwrażliwości, 

szczególnie na tydzień przed miesiączką.

Actaea Racemosa
Ból piersi przed miesiączką w wyniku nadmiernej ilości estroge-

nu w organizmie (hiperestrogenia)

Bryonia Alba
Wrażenie ucisku i bardzo obolałe piersi, ulgę przynosi bardzo 

mocno opięty stanik, również w nocy

Phytolacca Decandra
Ból piersi z objawami napięcia i przekrwienia

Lac Caninum
Ból piersi z przekrwieniem i nadwrażliwość podczas kontaktu 

z piersiami

Lachesis Mutus
obrzęk i napięte piersi, poprawa wraz z nadejściem miesiączki

Asterias Rubens
Ból piersi podczas PMS, szczególnie lewa pierś

Conium Maculatum
Atrofia piersi z możliwą mastopatią włóknisto-torbielowatą 

w przypadku bolesnego stwardnienia.

Zaburzenia naczynioruchowe

Wiele kobiet rozpoczyna etap okołomenopauzalny 

z zaburzeniem naczynioruchowym. To co najczę-

ściej widzę w moim gabinecie to uderzenia gorąca, 

wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie) i ból głowy.

Na tym etapie wiele kobiet narzeka że jest im  

„za gorąco”, inne wręcz przeciwnie mówią  

o prawdziwych uderzeniach gorąca lub nawet falach 

gorąca.

Lachesis Mutus
Następuje pogorszenie poprzez opóźnione lub skąpe miesiącz-

ki. Kurczowy ból głowy podczas nadciśnienia, ból głowy na-

silony przez ciepło i alkohol. Jest to kluczowy lek na uderzenia 

gorąca, również kiedy następuje pogorszenie w nocy.

Sepia Officinalis
Poranne uderzenia gorąca, z uczuciem omdlenia

Belladonna
Erytroza twarzy. Nadciśnienie skurczowe i ból głowy związany 

z nadciśnieniem tętniczym

Veratrum Viride
uderzenia gorąca, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, 

któremu towarzyszą migreny

Sanguinaria Canadensis
Uderzenia gorąca z rumieńcami na policzkach, zastoinowy ból głowy

Melilotus Officinalis
uderzenia gorąca z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym

Asterias Rubens
uderzenia gorąca połączone z bólem piersi i / lub nadciśnie-

niem tętniczym

Amylium Nitrosum
kiedy po uderzeniach gorąca następuje uczucie zimna

Glonoinum
bardzo gwałtowne uderzenia gorąca, w większości przypadków 

mające miejsce kiedy menopauza została już rozpoznana 

Inne leki na nadciśnienie tętnicze do rozważenia na 

tym etapie to: Ignatia amara, Nux vomica, Aurum 

muriaticum, Sulfur.

Kłopoty ze skórą i błoną śluzową

W okresie tym często występuje zespół suchego 

oka oraz suchość pochwy.

W przypadku suchości pochwy, dyspareunii, świądu 
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i miejscowego pieczenia, wspomniane wcześniej 

Folliculinum będzie bardzo przydatne w połączeniu 

z lekami o działaniu miejscowym (kremy nawilżają-

ce pochwę oraz żele nawilżające). Należy też wziąć 

pod uwagę leki takie jak Sepia officinalis i Natrum 

muriaticum.

W przypadku suchości oka, należy stosować leki 

takie jak Belladonna, Bryonia alba, Alumina i Nux 

moschata, bardzo pomocne w tym schorzeniu.

Z powodu zaburzeń hormonalnych mogą pojawiać 

się również zmiany trądzikowe na skórze:

Eugenia Jambosa
Trądzik zapalny

Sanguinaria Canadensis
Trądzik przed miesiączką

Sepia Officinalis
(może być również przydatny w tym przypadku)

Kalium Bromatum
charakterystyczny trądzik, niepokój

Zapalenie układu moczowego 

(ZUM) i pochwy

Z wiekiem dochodzi do wzrostu infekcji dróg mo-

czowych: im starszy jest pacjent, tym bardziej rośnie 

częstotliwość infekcji. Kiedy mówimy o powtarzają-

cych się lub nawracających infekcjach dróg mo-

czowych, mamy na myśli objawy trzech lub więcej 

epizodów ZUM w ciągu roku lub dwóch epizodów 

w ciągu sześciu miesięcy.

W okresie okołomenopauzalnym i wraz ze spad-

kiem poziomu hormonów, następuje zmiana 

dotychczasowej flory pochwy i odbytu; w ten 

sposób zarazki z flory odbytniczej kolonizują cewkę 

moczową i docierają do pęcherza, powodując ZUM. 

Częstotliwość zapalenia pochwy również wzrasta, 

ponieważ 95% flory pochwy składa się z pałe-

czek Döderlein, a pozostałe 5% składa się z flory 

subdominującej. Ta równowaga zależy od relacji 

estrogen / progesteron, która zmienia się poprzez 

brak równowagi hormonalnej na tym etapie życia. 

W rezultacie występuje tendencja do zwiększania 

flory subdominantów i zmniejszania adhezji do 

ściany komórkowej oraz wytwarzania nadtlenku 

wodoru przez prątki Döderlein. Ta sytuacja związa-

na jest z początkiem wypadania narządów miednicy 

(również ze względu na spadek estrogenów) sprzyja 

ZUM, infekcjom pochwy i ich nawrotom.

Sepia Officinalis
infekcje drożdżakowe pochwy, nawracające infekcje dróg 

moczowych. Jest to lek, który należy stosować z dużą częstotli-

wością w tym okresie

Natrum Muriaticum
w przypadku nawracających ZUM, powtarzającym się zapaleniu 

pochwy i zakażeniu drożdżakami

Medorrhinum
W bioterapii reakcji sykotycznej natrafiamy na powiązania etio-

logiczne i wskazanie: „po przewlekłych, powtarzających się lub 

uporczywych infekcjach układu moczowo-płciowego”

Możemy również rozważyć leki takie jak Silicea, 

Equisetum hiemale i inne.

Zaburzenia w zachowaniu

Mówimy o kilku przyczynach tych zaburzeń:  

turbulencje hormonalne tego okresu związane  

ze zmianami zachodzącymi u kobiet oraz  

trudności osobiste i rodzinne związane z tym 

stadium (dorosłe dzieci, puste gniazdo rodzinne, 

rodzice i dziadkowie w starszym wieku).  

Lista leków, które mogą nam pomóc  

w rozwiązaniu tych problemów jest bardzo  

duża, wspomnę tylko o tych, które najczęściej  

przepisuję w gabinecie.

Actea Racemosa
oprócz mastodynii i ciężkości miednicy, pacjentka wykazuje 

częste westchnienia, zmienność objawową, zbytnie gadulstwo 

oraz podekscytowanie na przemian z okresami ciszy. W prze-

ciwieństwie do Lachesis mutus, stan ten pogarsza się wraz 

z występowaniem miesiączki, pacjentka jest wrażliwa na zimno

6
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Ignatia Amara
zmiana nastrojów, płaczliwość, nadwrażliwość na emocje i ból, 

wzdychanie, zaburzenia snu

Lachesis Mutus
Nadmierna wrażliwość na dotyk, nietolerancja na dopasowane 

ubrania, szczególnie w talii i w okolicach szyi, naprzemienne 

podekscytowanie i depresja; znacząca termofobia. Jest to 

prawdopodobnie najczęściej przepisywany lek na tym etapie

Graphites
nadwaga, spowolnienie, nieśmiałość, jak w przypadku nie-

doczynności tarczycy

Calcarea Carbonica
pacjentka z nadwagą z tendencją do przeciążenia metabolicz-

nego. Objawy łuszczycowe (wyprysk, astma, pokrzywka itp.) 

i sykotyczne (polipowatość, przewlekłe zapalenie oskrzeli itp.)

Lilium Tigrinum
depresja reakcyjna u kobiet z bolesnym miesiączkowaniem, 

promieniującym w kierunku ud i żeber, ciężkość miednicy

Sepia Officinalis
rozczarowanie, smutek, irytacja. Kobieta asteniczna, szukająca sa-

motności, denerwuje się banałami, niespokojna, z napadami płaczu

Natrum Muriaticum
Pacjentka wychudzona, czuła na zimno, przygnębiona, smutna. 

Astenia, szczególnie przed miesiączką. Z zaburzeniami czynno-

ści tarczycy

Nux Vomica
Kobieta nadaktywna o autorytarnym charakterze i skłonno-

ściach do zaburzeń trawiennych i sennych

Thuya Occidentalis
tendencja do otyłości tułowia, depresja obsesyjna. Paznokcie 

prążkowane, skóra tłusta z tendencją do brodawek i innych 

narośli (sykoza)

Pulsatilla Sulfur
Aurum Muriaticum
są to leki, które można również stosować w oparciu o ich 

podobieństwo

W tych przypadkach łatwo można dostosować leki 

dla osoby Typu Wrażliwego. 

Zaburzenia snu

Zaburzenia snu są częstą przyczyną konsultacji 

w okresie okołomenopauzalnym, gdyż ich etiologia 

często jest niejasna i wydaje się że możemy mówić 

tutaj o wielu powodach, takich jak: okoliczności 

osobiste, psychologiczne lub społeczne, objawy 

naczynioruchowe, zmniejsza się również ilość 

wolnego tryptofanu w mózgu, prekursora amino-

kwasów, serotoniny i głównego neuroprzekaźnika 

zaangażowanego w sendelta lub głęboki sen.

Istnieje wiele leków na bezsenność. Te, których 

najczęściej zalecam to:

Serotoninum 
Wskazany w przypadku przerywanego snu

Coffea Cruda / Tosta
hyperidéation

Ignatia Amara
pacjentka skarży się na lekki sen, brak snu i brak wypoczynku

Hyosciamus Niger
bezsenność bez wyraźnej przyczyny

Nux Vomica
dobrze zasypia, ale budzi się około 3-4 rano

Valeriana Officinalis
bezsenność spowodowana bólem, nocne przebudzenia. Niskie 

lub dziesiętne rozcieńczenia

Passiflora Incarnata
w TM lub 1 DH, pokrewne filoterapii. Działanie przeciw lękowe, 

uspokajające i relaksujące

Thuya Occidentalis
bezsenność i obsesyjne myśli

Ambra Grisea
bezsenność spowodowana nadmiernymi emocjami.  

Sen znika, gdy idzie spać

INNE SPOSOBY

Biorąc pod uwagę skutki zmian hormonalnych  

9
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na tym etapie, oprócz leczenia homeopatycznego 

należy podjąć niezbędne działania, takie jak:

• Dieta  

bogata w owoce, warzywa i inne zdrowe pro-

dukty. Unikanie pikantnych i bardzo przypra-

wionych potraw. Zaleca się aby zapanować nad 

nadwagą, unikać alkoholu i pić dużo wody aby 

utrzymać dobry poziom nawodnienia organizmu

• Aktywność fizyczna 

w okresie okołomenopauzalnym, z powodu 

spadku estrogenu zaczyna dochodzić do wzro-

stu katabolizmu kości. Aby uniknąć bólu kości 

i osteoporozy, bardzo ważna jest aktywność 

fizyczna powiązana z homeopatycznym przyj-

mowaniem suplementu wapnia i witamin.

• Ogranicz używki 

takie jak tytoń, ponieważ w tym okresie wystę-

puje spadek systemu ochronnego, który zwalcza 

wolne rodniki, a co za tym idzie,  pojawia się 

duży stres oksydacyjny

• Zwiększ aktywność parasympatyczną organizmu 

zaplanuj zajęcia, które dają nam przyjemność, 

takie jak spacery na świeżym powietrzu, w oto-

czeniu przyrody, medytacja i relaks

Przypadek kliniczny nr 1

Amelia, 50 lat, przychodzi na konsultację ponieważ 

od 9 miesięcy cierpi na uderzenia gorąca i zaburze-

nia snu. Zaproponowano jej terapię hormonalną, 

ale odrzuca ją, chce spróbować homeopatii.

Jej cykl menstruacyjny jest regularny, co 28-30 dni. 

Nie cierpi na ból piersi, ale zatrzymane płyny przed-

miesiączkowe mają wpływ na to że przybiera na wa-

dze, ma uczucie ciężkich nóg oraz jest drażliwa. Jej 

stan poprawia się kiedy zmniejszają się dolegliwości.

Nigdy nie miała problemów ze snem, ale przez 

ostatnie kilka miesięcy nie mogła spać, mimo że 

była zmęczona i śpiąca. Powiedziała nam: „Gdy 

tylko kładę się do łóżka, mam szeroko otwarte 

oczy i długo zasypiam”. Budzi się wiele razy w nocy, 

cierpi na uderzenia gorąca i poci się w mniejszym 

lub większym stopniu. Następnego dnia wstaje 

zmęczona, czuje się wyczerpana i ma zły humor. 

Widzi, że jej ciało zmienia się, mówi, że nie może 

już nosić tego samego ubrania, ponieważ czuje się 

w nim niekomfortowo. To wszystko wywołuje u niej 

pewien niepokój.

W opisie jej choroby występują tylko problemy 

z krążeniem, z objawami takimi jak: pajączki na obu 

nogach, a w szczególności po lewej stronie, z ten-

dencją do obrzęku kostek, jeżeli zbyt długo jest 

w pozycji stojącej. Objawy są bardziej intensywne 

latem, gdyż przy najmniejszym uderzeniu pojawiają 

się krwiaki. Dodatkowo występuje tendencja do 

zaparć.

Pacjentka wiedzie aktywny i zrównoważony tryb ży-

cia, pracuje, ma dobre relacje małżeńskie i rodzinne, 

uprawia sport 2-3 razy w tygodniu (jeździ konno). 

• Folliculinum 15 CH, 1 dawka w 10-tym 

i 20-tym dniu cyklu miesiączkowego.

• Lachesis mutus 15 CH, 5 granulek rano

• Ambra grisea 15 CH, 5 granulek wieczorem.

• Chelidonium złożony, 5 granulek rano 

i wieczorem

• Stosowanie diety

MOJE ZALECENIA:
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Przypadek kliniczny nr 2

Blanka, 48 lat, konsultuje się w sprawie plamienia 

pomiędzy miesiączkami. Miesiączkuje co 30-32 dni 

i mniej więcej w połowie cyklu zaczyna się słaba 

utrata krwi, o zmiennym zabarwieniu (początkowo 

krew jest bardziej czerwona i ciemnieje wraz z ilo-

ścią dni). Krwawienia zatrzymują się po pojawieniu 

się miesiączki.

Aby zwalczyć problem, pacjentka otrzymała wkład-

kę progesteronową, którą nosiła przez półtora roku. 

Usunęła ją 6 miesięcy temu, ponieważ genero-

wała przyrost masy ciała (4 kg) i cellulit na udach. 

Pacjentka ceni „naturalne” leki, nie chce zażywać 

hormonów, dba o siebie i chce spróbować leczenia 

homeopatycznego.

WYWIAD OSOBISTY: 3 cesarskie cięcie, częste 

zaparcia, nieżyt nosa oraz astma w młodości, skłon-

ność do łatwego przeziębiania się. W ubiegłym roku 

trzy razy była leczona na zapalenie pochwy. Tenden-

cja do opryszczki. Jest aktywną kobietą, nie pracuje, 

ponieważ chce dbać o trójkę swoich dzieci, ma 

łagodny charakter, małą obsesję na punkcie jedzenia 

i ćwiczeń, jest optymistyczna i szczęśliwa z rodziną.

NASTĘPNA WIZYTA 
(półtora miesiąca później) Nastąpiła wyraźna  

• Folliculinum 15 CH, 1 dawka w 10-tym 

i 20-tym dniu cyklu miesiączkowego.

• Luteinum 4 CH, 5 granulek od 16 dnia cyklu 

• Natrum muriaticum 15 CH, 5 granulek 

dziennie.

• Secale cornutum 9 CH, 5 granulek  

w 10-tym dniu cyklu miesiączkowego.

miesiączkowego do początku menstruacji.

• Lachesis mutus 15 CH, 1 pojedyncza dawka 

raz na tydzień.

• Ustilago maidis 5 CH, 5 granulek  

od 10-tego dnia cyklu miesiączkowego.

• Thuja occidentalis 15 CH, jedna dawka  

na tydzień.

MOJE ZALECENIA:

MOJE ZALECENIA:

poprawa. Pacjentka śpi lepiej i wstaje wypoczęta. 

Następna wizyta za 2-3 miesiące.

Następna wizyta po upływie 2 cykli miesiączkowych.

NASTĘPNA WIZYTA
Podczas pierwszego cyklu miesiączkowego mia-

ło miejsce małe plamienie, ale podczas drugiego 

cyklu, plamienia nie było prawie wcale. Pacjentka 

mówi mi, że czuła się trochę opuchnięta przed 

miesiączką.
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Następna wizyta za 3 miesiące.

• Natrum muriaticum 15 CH, 1 dawka  

na tydzień.

• Secale cornutum 9 CH, 5 granulek  

w 10-tym dniu cyklu miesiączkowego.

• Ustilago maidis 5 CH, 5 granulek  

od 10-tego dnia cyklu miesiączkowego.

• Thuja occidentalis 15 CH, 1 dawka co 15 dni.

• Folliculinum 15 CH, 1 dawka w 16-tym dniu 

cyklu miesiączkowego.

MOJE ZALECENIA:

Przypadek kliniczny nr 3

Ana, 46 lat, brak miesiączki od 10 miesięcy. Przy-

chodzi na konsultacje już od 2 lat jak tylko zaczęła 

mieć nieprawidłowości związane z cyklem mie-

siączkowym, uderzenia gorąca, wysokie ciśnienie 

krwi (HTA) i migrenowy ból głowy (często związany 

z miesiączką). 6 lat temu została poddana leczeniu 

na bezpłodność i mówi, że od tego czasu czuje się 

inaczej. 5 lat temu urodziła syna.

PIERWSZA KONSULTACJA (2 lata temu): przedsta-

wione przez pacjentkę nieprawidłowości w mie-

siączkowaniu nie miały ustalonego schematu: 

czasami miesiączki występowały wcześniej, a innym 

razem były spóźnione.

UDERZENIA GORĄCA: intensywne, podczas któ-

rych obficie się pociła, a czasem z wypiekami, koła-

taniem serca, trwające dobę lub w nocy. Symptomy  

pogarszały się wyraźnie wraz z nastaniem ciepła 

i kiedy uprawiała ćwiczenia. Jak tylko uderzenia 

gorąca mijały, odczuwała zimno.

SEN: źle spała ponieważ budziły ją uderzenia gorąca 

i przeszkadzało nadmierne pocenie się.

OBJAWY PRZEDMIESIĄCZKOWE: ból piersi,  

obrzęk ciała, ból głowy.

Pacjentka zaniepokojona wysokim ciśnieniem krwi 

(HTA), ponieważ trudno je kontrolować. Zalecono jej 

stosowanie Enalaprilu 10 mg, które tylko obniżyło jej 

ciśnienie. Nie chce przyjmować leków alopatycznych.

WYWIAD OSOBISTY: niektóre problemy dyspep-

tyczne, zaparcia. Jest aktywną, zdeterminowaną 

i energiczną kobietą o właściwym poziomie energii, 

prowadzi rodzinny biznes.

• Glonoinum 9 CH, 5 granulek rano i wieczo-

rem. E.S.A.

• Amylium nitrosum 9 CH, 5 granulek rano 

i wieczorem. E.S.A.

• Folliculinum 15 CH, 1 dawka pojedyncza 

w 10-tym i 16-tym dniu cyklu.

• Nux vomica 15 CH, 5 granulek przed snem.

MOJE ZALECENIA:

KOLEJNA WIZYTA 3 miesiące później 

Uderzenia gorąca i objawy napięcia przedmiesiącz-

kowego ustąpiły w znaczącym stopniu. Wysokie 

ciśnienie krwi (HTA) wydaje się być lepiej kontrolo-

wane, ale nadal istnieje pewna niestabilność.
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• Lachesis mutus 9 CH, 5 granulek dziennie.

• Folliculinum 15 CH, 1 dawka pojedyncza 

w 10-tym i 16-tym dniu cyklu.

• Nux vomica 15 CH, 5 granulek przed snem.

• Nux vomica 15 CH, jedna dawka na tydzień, 

a następnie co 15 dni.

• Folliculinum 15 CH, 1 dawka w 10-tym i 16-

• Nux vomica 15 CH, 5 granulek dziennie. 

Następnie jedna dawka na tydzień.

• Lachesis mutus 15 CH, 5 granulek dziennie.

• Glonoinum 9 CH i Amylium nitrosum 9 CH: 

jeśli pojawią się uderzenia gorąca lub jeśli 

staną się bardziej intensywne.

tym dniu cyklu, ponieważ czasami w czasie 

napięcia przedmiesiączkowego pojawiają 

się obrzęki i niewielki ból piersi.

• Serotoninum 4 CH, 5 granulek przed snem.

• Osteocynesin, tabletki (2-2-2).

MOJE ZALECENIA:

MOJE ZALECENIA:

MOJE ZALECENIA:

NASTĘPNA WIZYTA 6 MIESIĘCY PÓŹNIEJ
Pacjentka czuje się dobrze. Bóle głowy całkowicie 

ustały. Ciśnienie tętnicze krwi (HTA) pod kontrolą. Nie 

zażywa już leków homeopatycznych, ponieważ „czuje 

się dobrze”. Decyduje się na odstawienie Enalaprilu®.

Pacjentka pracuje intensywnie co powoduje u niej 

duży stres.

OSTATNIA WIZYTA
4 miesiące temu pacjentka potrzebowała konsulta-

cji z powodu braku miesiączki od 10 miesięcy. Ma 

lekkie uderzenia gorąca, ciśnienie krwi w normie, 

nie przyjmuje leków na nadciśnienie i nie odczuwa 

bólu głowy. Jednak zauważa obrzęk ciała, „tak jakby 

dochodziło do zatrzymywanie płynów w organi-

zmie”. Analiza hormonalna: stan menopauzy.

Sen jest niespokojny i przez to mało regenerujący. 

Pacjentkę martwi przede wszystkim pojawienie się 

niewielkiej osteopenii w densytometrii kości. Mówi 

mi, że jest w bardzo stresującym okresie z powodu 

pracy. Ma wyraźny katar i kicha.



HOMEOPATIA  
I ASTMA OSKRZELOWA

Francisco de Freitas

Jest to tekst referatu wygłoszonego podczas Dni Instytutu BOIRON w marcu 1994 r. Homeopatia i alergia,  
materiały z sympozjum, pod redakcją Bernarda Poitevina i Mireille de Feytaud, Editions Boiron, Lyon 1994, s. 25-29.
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Homeopatia i choroby ostre

Pacjenci, którzy się do nas zgłaszają najczęściej 

cierpią na choroby przewlekłe i już próbowali wielu 

innych metod leczenia. Stąd homeopatia ma opinię 

dziedziny medycyny przydatnej prawie wyłącznie 

w tych przypadkach, w których efekty leczenia 

przychodzą powoli. Jednak większość uważa, że 

leki homeopatyczne nie są wystarczająco skuteczne 

w leczeniu chorób ostrych. Niestety, obok tych, któ-

rzy nie znają homeopatii, pogląd ten podziela wielu 

naszych kolegów, lekarzy nie homeopatów, którzy 

nie znają naszego arsenału środków leczniczych 

i często nie znają nawet żadnego lekarza homeopa-

ty. Trudno jest określić zakres działania leczniczego 

homeopatii. I to z różnych powodów. Rozwój nauk 

podstawowych i klinicznych oraz lepsza informacja 

pacjentów o możliwościach terapeutycznych leków 

homeopatycznych pozwolą umocnić pozycje ho-

meopatii w medycynie klasycznej.

Możliwość leczenia homeopa-

tycznego w przebiegu astmy 

oskrzelowej

W referacie tym chciałbym pokazać możliwości 

terapeutyczne homeopatii w zaostrzeniach astmy 

oskrzelowej o podłożu alergicznym. Bezspornym 

przykładem działania leku homeopatycznego jest 

jego działanie na objawy ostre, niekiedy nawet 

w ciężkich przypadkach.

Definicja napadu astmy  

oskrzelowej

Napad astmy jest zwykle zdefiniowany klinicznie 

przed triadę występujących objawów: duszność, 

kaszel i przede wszystkim świsty (spowodowane 

skurczem oskrzeli).

Homeopatia i placebo

Objawy te często wywołują w pacjentów stan silne-

go niepokoju i lęku, co dodatkowo nasila objawy; 

niemiej ewentualne działanie placebo zostało pra-

wie całkowicie wykluczone lub uznane za bardzo 

mało prawdopodobne.

Tradycyjnie stosowane leczenie 

i jego objawy uboczne

Znamy jego skuteczność, ale mamy do czynienia 

z kilkoma działaniami ubocznymi, czasem niebez-

piecznymi dla pacjentów. To jest głównym powo-

dem, dla którego homeopatia może mieć potencjal-

nie pewne zastosowanie, nawet w napadach astmy.

Nasze doświadczenie

Napady astmy w moim kraju wstępują częściej 

w okresie jesienno-zimowym, tj. od kwietnia do 

września. Należy pamiętać, że w Rio de Janeiro klimat 

jest dość wilgotny, i o tej porze roku dobowe wahania 

temperatury przekraczają 15°C. Jest to bardzo ważny 

czynnik wywołujący napady astmy. Istnieją oczywi-

ście i inne przyczyny, także związane z wilgotnością 

i zmianami temperatury, takie jak: większe stężenie 

roztoczy, pleśni i kurzu, co – w połączeniu z osobi-

stą zwiększona podatnością na alergie – tłumaczy 

zwiększoną częstość napadów astmy w tym okresie. 

Występuje tez wzrost zachorowań na infekcje, szcze-

gólnie infekcje górnych dróg oddechowych oraz 

grypy, które można uważać za czynniki dodatkowe. 

Referat ten został napisany w oparciu o wyniki ob-

serwacji klinicznych w warunkach ambulatoryjnych. 

Zaprezentowałam go także kolegom w ramach prac 

poradni szpitala uniwersyteckiego. 

METODA

 KRYTERIA WŁĄCZANIA DO BADANIA

Chorzy byli osobami różnej płci i różnym wieku 

cierpiącymi na astmę oskrzelową umiarkowaną lub 

ciężką, z dodatnim wywiadem alergicznym osobi-

stym lub rodzinnym.

Wszyscy pacjenci zostali zbadani i leczeni przeze 

mnie osobiście, i już wcześniej przyjmowali leki 

homeopatyczne głębokiego działania. Ustalono  
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objawy charakterystyczne i ich modalności oraz 

czynniki wywołujące, które brano pod uwagę przy 

wyborze leku.

Poumon histamine

30 CH 32 przypadki

200 CH 14 przypadków

Antimonium tartaricum

12 CH 9 przypadków

200 CH 10 przypadków

Bryonia alba

12 CH 10 przypadków

200 CH 9 przypadków

Spongia 5 CH 15 przypadków

Ipeca

5 CH 5 przypadków

200 CH 4 przypadki

Aralia racemosa 5 CH 6 przypadków

Lobelia inflata 5 CH 5 przypadków

Blatta orientalis 200 CH 4 przypadki

Sambucus 5 CH 4 przypadki

Dulcamara

5 CH 2 przypadki

200 CH 2 przypadki

Nux vomica

5 CH 2 przypadki

200 CH 1 przypadek

Aconitum napellus 200 CH 2 przypadki

Arseniucum album 200 CH 2 przypadki

Cuprum metallicum

12 CH 1 przypadek

200 CH 1 przypadek

Grindelia robusta 5 CH 2 przypadki

Hydrocianicum acidum 12 CH 2 przypadki

Lemna minor 5 CH 2 przypadki

Kurz i cząsteczki wdychane z powietrza 200 CH 2 przypadki

Pyrogenium

30 CH 1 przypadek

200 CH 1 przypadek

Rumex 5CH 2 przypadki

Antimonium arsenicosum 5 CH 1 przypadek

Magnesia phosphorica 200 CH 1 przypadek

Stannum metallicum 6 CH 1 przypadek

Okres trwania badania: 6 miesięcy (jesień/zima 1992 

r., tj. od kwietnia do września).

Poniższa tabela pokazuje częstotliwość przepisywania różnych leków i różnych rozcieńczeń,  

wyrażonych w ilości przypadków.

 KRYTERIA KLINICZNE NASILENIA OBJAWÓW:

• łagodne: świsty – objawy skurczu oskrzeli – sły-

szalne tylko w trakcje osłuchiwania

• umiarkowane: świsty słyszalne nawet  

bez słuchawek

• ciężkie: świsty słyszalne bez słuchawek, sinica.

 KRYTERIA WYMAGANE DO PRZEPISYWANIA 
LEKÓW:

• odstawienie wszystkich innych leków, nawet 

homeopatycznych leków głębokiego działania.

• ustalenie objawów charakterystycznych i modalności 

występujących u pacjentów podczas napadu astmy.
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 KRYTERIA WYZDROWIENIA:

• ustąpienie objawów skurczu oskrzeli

• ustąpienie duszności, także wysiłkowej.

ANALIZA PRZYPADKÓW

 ILOŚĆ PACJENTÓW:
• 6 osób dorosłych (21,43%) – 3 kobiety, 3 mężczyzn

• 22 dzieci (78,6%) -10 dziewczynek, 12 chłopców

 NASILENIE NAPADÓW:
• 7 przypadków ciężkich (23,33%) – 2 dorosłych, 5 dzieci

• 23 przypadki umiarkowane (76,66%)  

– 5 dorosłych, 18 dzieci.

 CZYNNIKI WYWOŁUJĄCE:
• zmiana pogody/wilgotność: 16 przypadków – 53,3%

• zakażenie górnych dróg oddechowych: 10 przy-

padków – 33,3% (5 nieżytów błony śluzowej nosa, 

2 zapalenia krtani, 2 zapalenia nosogardła, 1 grypa)

• pleśnie/kurz: 4 przypadki – 13,3%.

 LECZENIE HOMEOPATYCZNE:
• we wszystkich przypadkach leki dobrane indywi-

dualnie: stosowałem 23 różne leki, z czego  

7 w dwóch rozcieńczeniach

• pacjenci w czasie każdej wizyty otrzymali śred-

nio 4 leki (minimum 7, maksimum 6).

WYNIKI

 WYLECZENIE

Za wyleczenie uznano ustąpienie duszności i skur-

czu oskrzeli, uzyskane w 23 przypadkach (76,7%) 

przy stosowaniu leków homeopatycznych:

• w ciągu 12 godzin: 15 przypadków – 50%

• w ciągu 24 godzin: 5 przypadków – 16,7%

• ciągu ponad 24 godzin: 3 przypadki – 10%

Uwaga: Pacjenci ci zgłosili się do przychodni lub do 

gabinetu na wizytę kontrolną, która potwierdziła 

ustąpienie objawów.

 LEKI NAJSKUTECZNIEJSZE I NAJSZYBCIEJ  
DZIAŁAJĄCE:

• Poumon bistamine: 30 CH i 200 CH

• Spongia: 5 CH

• Bryonia alba: 200 CH i 12 CH

• Blatta orientalis: 200 CH.

Uwaga: Pacjenci, którzy wcześniej otrzymywali 

homeopatyczne leki głębokiego działania reagują 

lepiej i szybciej na leki stanu ostrego nie tylko dla-

tego, ze napady te zwykle przebiegają z mniejszym 

nasileniem, ale także dlatego, że ich organizm jest 

już bardziej podatny na leczenia.

 NIEPOWODZENIA

7 pacjentów, tj. 23,3%, z których:

• u 2 zastosowałem sterydy

• 3 wymagało nebulizacji z zastosowaniem leków 

rozszerzających oskrzela

• 2 wymagało nebulizacji z zastosowaniem leków 

rozszerzających oskrzela i teofiliny. Ale w 5 

z ostatnich ww. przypadków, mimo że pacjenci 

przyjmowali leki w mniejszych dawkach i rza-

dziej niż przed leczeniem, także lepiej zareago-

wali na leczenie alopatyczne.

Te 23,3% niepowodzeń nie znaczy, że nie zaobser-

wowano poprawy. Ale nie była ona zdecydowana. 

Pacjenci cierpiący na napady astmy od wielu lat 

i stosujący leki alopatyczne, szczególnie sterydy. 

Zwykle wolniej reagują na leczenie homeopatyczne.



Referat ten nie rości sobie pretensji do pre-

zentacji wyników badań rozstrzygających 

problem napadów astmy oskrzelowej, ale ma 

na celu zwrócenie uwagi lekarzy homeopatów – ale 

także nie homeopatów – na kilka spraw:

• w chorobach ostrych leki homeopatyczne dzia-

łają zarówno skutecznie, jak i szybko

• przedstawione wyniki leczenia powinny za-

chęcić lekarzy homeopatów do podejmowania 

leczenia stanów ostrych

• stosowanie wysokich rozcieńczeń (powyżej 30 

CH) może być bardzo przydatne w przepisanym 

przez nas leczeniu.

Utrzymanie stałej wymiany informacji sprzyja 

przede wszystkim kontynuowaniu badań klinicz-

nych i badań w dziedzinie nauk podstawowych 

mających na celu ustalenie, i to w sposób rozstrzy-

gający, miejsce homeopatii w medycynie i w nauce.

*Przyp. red. Opisany powyżej sposób leczenia astmy oskrzelowej jest przykładem zastosowania leków homeopatycznych pod ścisłą kontrolą 

lekarską i jest wyrazem osobistych doświadczeń i przekonań autora.


