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Особливості психічного стану при лихоманці 
«phosphorus»: крайня слабкість , тривога, легко лякається, 
мають місце жахливі сновидіння��

арніка монтана (Arnica montana), арніка гірська
Особливістю клінічного прояву лихоманки, яка лі-

кується арнікою, є: жар в голові при холодному тілі; 
стабільна сонливість, навіть під час розмови засинає, 
говорячи�� 

Головні симптоми цієї лихоманки: почуття розбитості 
в усьому тілі; ліжко здається занадто твердим, з’являються 
синці на спині; кашель з виділенням слизу і крові; дихання 
стає важким; нижня щелепа відвисає; кал і сеча відходять 
мимоволі�� 

Особливості психічного стану при «аrnica montana»: 
сонливість та байдужість до себе і до всього навкруги��

аргентум нітрікум (Argentum nitricum), нітрат срібла
Основні характеристики цієї лихоманки: післяполу-

денний сухий жар на невеликих ділянках, з дрижанням 
тіла, с небажанням розкритися; на ступнях піт з неприєм-
ним запахом��

Основні симптоми: переважне ураження слизових 
оболонок, у тому числі очей, горла та гортані, легко ут-
ворюються виразки на слизових та гострі бородавки на 
шкірі; кашель сухий, що віддає в надчеревну ямку�� 

Особливості психічного стану при аргентум нітрі-
кум – характер свавільний, нервозний, надчутливий, 
легко лякається, боїться самоти, висоти, рухове занепо-
коєння в ліжку, потреба в рухові повітря, щоб обдувало 
прохолодним вітром з вікон або вентилятора��

Коккулюс індікус (Cocculus indicus), кукольван
Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лікуєть-

ся коккулюс індікус: це нервовий тип лихоманки, коли 
запаморочення погіршується при сидінні, а також при 
спробах зміни положення з похилого на сидяче, яке часто 
супроводжується нудотою, схильністю до блювоти і на-
віть непритомності��

Особливості психічного стану при лихоманці «сocculus 
indicus»: сплутаність свідомості, хворий намагається го-
ворити з великим зусиллям, лежить спокійно і з зусиллям 
підіймає повіки��

еупаторіум перфоліатум (Eupatorium perfoliatum), 
посконник пронизанолистий 

Особливістю клінічного прояву лихоманки, яка лі-
кується еупаторіум перфоліатум, є: незвична температура, 
пік якої припадає на 7-9 годину ранку з ознобом вночі і 
посиленням зазвичай о 9-й годині, супроводжується силь-
ною спрагою і наступним блюванням зеленою рідиною; 
пиття води викликає сильний озноб; протягом дня жар 
майже без поту�� 

Основні симптоми цієї лихоманки: обличчя гаря-
че і червоне; біль в усьому тілі; гострі і сильні болі в 
кістках, які посилюються від найменшого руху, спина 
«розламується»; загальна розбитість і ломота в усіх 
суглобах і м’язах, особливо в литкових; болі в очних 
яблуках і орбітах; печінка болюча при пальпації; ха-
рактерний сухий, тріскучий, дратівливий кашель, від 

якого, здається, може «тріснути» грудна клітка; само-
почуття поліпшується з виділенням поту��

Особливості психічного стану при лихоманці 
«еupatorium perfoliatum»: пацієнт сповнений туги і 
смутку��

Ферум фосфорікум (Ferrum phosphoricum), фосфат 
заліза

Особливість клінічного прояву лихоманки, яка лі-
кується ферум фосфорі кум, є така: проявляється у лю-
дей, які швидко виснажуються, зі зниженням захисних 
сил організму, схильністю до носових кровотеч і запа-
лення середнього вуха; зазвичай озноб настає між 15 і 
16 годинами�� Погіршення стану відбувається вночі�� 

Серед основних симптомів цієї лихоманки є: швидка 
зміна блідості і почервоніння обличчя; блідість тканин з 
скороминущим рум’янцем; мочка вуха і щока на ураженій 
стороні червоніші, ніж на здоровій; кашель з відчуттям 
сухості і лоскотання в горлі, навіть судомний, майже без 
мокротиння; іноді буває біль в області грудної клітки; кро-
вотечі; блювоти і проноси; разом зі збільшенням печінки і 
селезінки спостерігається набряк обличчя або ніг; пульсу-
ючі болі в голові; пульс швидкий, м’який і малий�� 

Особливості психічного стану при лихоманці «ferrum 
phosphoricum» – тривога, занепокоєння, знервованість�� 

Туя окціденталіс (Thuja occidentalis), туя західна, 
дерево життя

Особливість клінічного прояву лихоманки, яка 
лікується туєю, є: жар з жагою, який піднімається в 
грудну клітку при цьому кисті холодні, як лід; при-
плив крові до обличчя і похолодання всього тіла; при-
голомшливий озноб, який супроводжується позіхан-
ням, починається із стегна і супроводжується одразу 
виділенням поту без підвищення температури�� 

Треба звертати увагу на відмінні симптоми цієї 
лихоманки: озноб посилюється від сечовипускання, 
не зменшується від жару і тепла; може виникати но-
сова кровотеча або кашель; відзначається рясне пото-
виділення на статевих органах; піт стікає струменями 
сильніше на людях, смердючий, маслянистий, з їдким, 
солодкуватим, іноді часниковим запахом, залишає 
жовті плями; піт виділяється тільки на відкритих час-
тинах тіла, інколи на всьому тілі, за винятком голови, 
покрита одягом шкіра суха, гаряча; покращення настає 
від вмивання��

Особливості психічного стану при лихоманці «thuja 
occidentalis»: нав’язливі ідеї; дивні почуття знаходження 
незвичайної людини поруч з пацієнтом, що душа і тіло 
розділені, а власне тіло крихке і зроблено зі скла, всере-
дині щось живе; має боязкий сумовитий характер��

Висновки
1. Вивчення, розуміння, усвідомлення та вико-

ристання гомеопатичного лікування при збільшенні 
частоти появи нових вірусних інфекцій здатне збере-
гти здоров’я і життя людей світу.

2. Переваги гомеопатичного лікування полягають 




