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Особливості психічного стану при лихоманці 
«baptisia tinctoria»: обличчя має тупий і божевільний 
вираз, супроводжується збудженням і маренням; при-
сутні дикі блукаючі думки, занепокоєння, бажання пос-
тійно рухатися з місця на місце; тривожний і неспокій-
ний сон; прострація і ступор на піку лихоманки�� 

рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron), сумах 
отруйний

Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лі-
кується рус токсикодендроном є така: лихоманка суп-
роводжується мареннями тихого характеру, фізичним 
і розумовим занепокоєнням, хворий кидається в ліжку, 
постійно змінює положення і отримує від цього полег-
шення�� 

Привертають увагу головні симптоми цієї лихоманки: 
язик темно-бурий, сухий, розтрісканий, іноді з відбитками 
зубів; головний біль з припливом крові до голови і з від-
чуттям, що дошка прив’язана до чола; пронос з жовтува-
то-бурими екскрементами трупного запаху; екскременти і 
сечовипускання недостатні; може бути носова кровотеча 
темного кольору�� 

Особливості психічного стану при лихоманці «rhus 
toxicodendron»: тихі марення з розумовим занепокоєнням, 
хворий повільно відповідає на питання, входить до заціпе-
ніння та ступору��

апіс меліфіка (Apis mellifica), бджола медоносна
Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується апісом, є така: озноб з’являється о третій годині 
пополудні, за ознобом настає пекучий жар всього тіла з 
посиленням відчуття тиску в грудях, за жаром настає виді-
лення поту без спраги��

Головними симптомами цієї лихоманки є: обличчя 
має яскраво-червоний або, частіше, восковий колір; на 
шкірі буває кропив’яний висип; язик сухий і червоний 
з білуватим або темним нальотом на спинці язика, чер-
воними краями і кінчиком, покритим бульбашками, 
який прилипає до зубів і тремтить при спробі висуну-
ти його; жага може бути чи не бути; живіт опухлий і 
хворобливий при дотику; відчуття тиску в грудях, ніби 
вони занадто переповнені, що буває в дійсності через 
приплив крові до грудної порожнини; часто буває біль 
під ребрами з обох боків; ноги набрякають і опухають; 
сечі мало; занепад сил настільки великий, що хворий 
сповзає з ліжка�� 

Особливості психічного стану при лихоманці «аpis 
mellifica»: маячня неактивного характеру, хворий ле-
жить в заціпенінні і бурмоче, іноді зі щасливим виразом 
обличчя��

Хелєборус нігер (Helleborus niger), морозник, чеме-
риця чорна

Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лі-
кується хелєборус, полягає у зміні рухливої активності 
на сильне заціпеніння або ступорозний сон; зморшку-
ватий лоб з холодним потом, щелепи рухаються, ніби 
пацієнт щось жує; зіниці розширені; голова катається 
по подушці з боку в бік; не чує, не відчуває, але про-

низливо кричить�� Перша ознака поліпшення – збіль-
шення кількості сечі�� 

Треба звертати увагу на основні симптоми цієї ли-
хоманки: ніздрі сухі, покриті чорним нальотом; язик 
жовтий і сухий з червоними краями; смердюче дихання; 
пацієнт часто жадібно п’є воду; одна рука або нога ру-
хається, інша нерухома, ніби паралізована; сеча убога 
або зовсім відсутня, іноді з осадом, схожим на кавову 
гущу�� 

Особливості психічного стану при лихоманці 
«helleborus niger»: періодична зміна фізичного і мов-
ного збудження із заціпенінням і сном��

Гіосціамус нігер (Hyosciamus niger), блекота чорна
Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лікуєть-

ся гіосціамусом, є стабільне заціпеніння, але хворий до 
чогось тягнеться, рухи його незграбні, пощипує ковдру; з 
цього стану його легко вивести, але, відповівши на питан-
ня, він тут же впадає у попередній стан��

Основні симптоми цієї лихоманки: зуби з нальотом; 
язик теж покритий брудним нальотом; функціональна 
м’язова атонія – щелепа відвисає, фізіологічні виділення 
стають мимовільними, дихання хрипле�� 

Особливості психічного стану при лихоманці «hyoscia-
mus niger»: бурхливе марення змінюється заціпенінням з 
невиразним бурмотінням��

Лахезіс мутус (Lachesis mutus), яд змії лахезис мутус
Особливістю клінічного прояву лихоманки, яка 

лікується лахезісом, є супроводження млявістю, бур-
мотінням з мареннями, які переходять в забуття з охо-
лодженням і тремтінням кінцівок�� 

Серед головних симптомів цієї лихоманки є: язик з 
темно-бурим нальотом тремтить і чіпляється за зуби, ко-
ли хворий хоче його висунути, на кінчику можуть бути 
дрібні бульбашки; ясна багряні, опухлі, розпушені і легко 
кровоточать; губи тріскаються і з них сочиться кров; сли-
зова рота суха або з рясним накопиченням в’язкої слини; 
неприємний запах з рота; нижня щелепа відвисає�� 

Особливості психічного стану при лихоманці 
«lachesis mutus»: марення, яке переходить в забуття, 
млявість��

Фосфорус (Phosphorus), фосфор
Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується фосфорусом, полягає в тому, що при гарячому 
тілі кінцівки крижані, холод змінюється нападами жару; 
припливи жару до грудей і живота; тяга до холодної води; 
виділення поту полегшує стан��

Треба звертати увагу на: обличчя воскоподібне або 
попелястого кольору; палкий рум’янець на щоках; 
язик покритий клейким, волокнистим слизом, що важ-
ко відділяється; сильна спрага полегшується питтям 
холодної води, але після зігріву води в шлунку почи-
нається блювота водою; печінка і селезінка болючі і 
збільшені; після випорожнення клаптеподібними тем-
ними з кров’ю екскрементами виникає крайня слаб-
кість; загальний піт не приносить полегшення; пульс 
повний, твердий і частий�� 




