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REVIEWS

Așa cum hrana, activitatea fizică, sunt nevoi bazale 
ale omului, somnul este o activitate foarte importantă 
pentru sănătate, atât a adulților cât și a copiilor. Un somn 
de bună calitate, care parcurge toate etapele,  contribuie 
determinant, atât la echilibrul emoțional, cât și la 
dezvoltarea neurologică dar și la derularea proceselor de 
refacere după o zi de activitate, de digestie, proceselor 
metabolice, proceselor imunologice, dar și la creșterea 
și dezvoltarea armonioasă a copilului. Tulburările de 
somn la copil pot fi condiționate de o serie de greșeli 
educaționale, erori de alimentație dar și de o multitudine 
de afecțiuni organice, începând cu colicile sugarului, 
cu durerile abdominale determinate de refluxul gastro-
esofagian și până la afecțiunile neurologice grave, care 
afectează ritmul circadian.

Homeopatia,  este un capitol al medicinei 
complementare care utilizează tulburările de somn, 
precum și stereotipiile comportamentale, modalitățile 
reacționale ale pacientului, pentru stabilirea unui 
diagnostic, pentru încadrarea intr-un anume tip 
reacțional, acesta conditionând reacția pacientului 
față de boală și implicit evoluția oricărei afecțiuni. Sunt 
pacienți ale căror afecțiuni se agravează la anumite 
ore din noapte, pacienți pe care durerea sau o altă 
suferință îi trezește din somn la aceeași oră, ceea ce scade 
remarcabil calitatea somnului persoanei respective, cu 
repercursiunile aferente. De exemplu dacă persoanele 
de tip Lycopodium prezintă tulburări care se agravează 
în condiții bine determinate între orele 16.00 și 20.00, 
persoanele de tip Aconitum prezintă agravări ale 
simptomelor către ora 24.00, cele de tip Bryonia către ora 
21.00, Arsenicum Album se agravează între orele 1.00 și 
3.00, iar Khalium Carbonicum între orele 2.00 si 4.00. 

Homeopatia, ca principiu de acțiune, stimulează 
tendința naturală a organismului uman de vindecare, 
de restabilire a echilibrului, pornind de la principiul 
că similitudinea vindecă. “Similia similibus curentur” 
este principiul propus de Christian Samuel Hahneman 
în 1796 și care și-a păstrat valoarea și în zilele noastre. 
La vremea lansării ideii de homeopatie, tehnicile 
medicale utilizate în tratamentul pacienților erau 
foarte agresive, cuprinzând doze toxice de substanțe 
chimice, sângerarea etc. ceea ce a condus la impunerea 
homeopatiei ca tehnică blândă de terapie, fără reacții 
adverse. Locul acesta s-a păstrat până în zilele noastre, 
medicamentele homeopatice având la bază surse 
exclusiv naturale (vegetale, animale și minerale), iar 
tehnicile de obținere a medicației homeopatice fiind 
bazate în principal pe proceduri fizice și energetice 
(dinamizare) și pe diluții infinitezimale. Sunt utilizate, 
pentru prepararea medicamentelor homeopatice, 1286 
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Rolul homeopatiei în tratamentul
tulburărilor de somn la copil

de specii de plante (susele vegetale), din care se obțin 
tincturi – mama, 173 suse animale, din care se obțin 
tincturi-mama sau triturate si 1555 suse minerale, din 
care se obțin triturate. Aceste surse sunt diluate succesiv 
și dinamizate, obtinându-se medicamentele utilizate 
în homeopatie. Astfel, medicamentul homeopatic își 
păstrează calitatea de a nu avea efecte adverse întâi de 
toate datorită faptului că substanța activă se află în diluții 
infinitezimale dar și datorită faptului că excipienții folosiți 
sunt foarte puțini și din surse naturale. Spre deosebire 
de medicina alopată, diagnosticul în homeopatie se 
bazează pe o anamneză riguroasă, care subliniază atât 
semnele și simptomele afecțiunii actuale, cât și istoricul 
medical al copilului, dar și comportamentul lui în mediul 
familial și social. Tratamentul se adresează bolii de 
bază dar și tipului comportamental și reacțional vizând 
restabilirea echilibrului și a stării generale de sănătate 
a organismului. Terapia homeopatică în problemele de 
somn ale copilului se adresează afecțiunii generatoare, 
modului reacțional (care implică treziri nocturne, agravări 
nocturne ale simptomatologiei), dar vizează și corectarea 
unor eventuale erori educaționale și de alimentație 
posibil generatoare de tulburări de somn. 

Se poate asocia tratamentului alopatic cu scopul 
de a îmbunătați evoluția și prognosticul pe termen 
îndelungat, cu atât  mai mult cu cât medicamentele 
homeopatice sunt lipsite practic de reacții adverse. 
Asocierea de Phosphoricum acidum în tratamentul 
unor tulburări de somn induse sau agravate de șocuri 
emoționale puternice sau suplimentarea tratamentului 
copilului cu oboseala cronică, astenie cu Kalium 
Phosphoricum sau pentru copilul cu hipersensibilitate 
emoțională, colici abdominale agravate dimineața, 
insomnia prin hiperemotivitate, trac, timiditate excesivă, 
asocierea de Ambra Grisea, la fel cum pentru copiii cu 
activitate intelectuală intensă (de exemplu în perioada de 
pregatire pentru examene), asocierea de Anacardium în 
tratamentul de fond, sunt opțiuni de luat în considerare 
atât datorită eficienței dovedite în practică, dar și datorită 
lipsei de reacții adverse.
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