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КРЪВОТЕЧЕНИЕ ОТ НОСА ПРИ ДЕТЕ 
(от анонимен) 

  
30 декември 2009 г. 

  
„Трябва да е бил ужасен шок за него...“ 
  
Четиригодишният ни син често имаше силно кървене от носа, предимно през нощта. 
Поради липса на други причини, ние обвинихме сухия въздух от централното отопление. 
  
Съпругът ми, който бе запознат с Германската нова медицина от няколко години каза, че 
това трябва да е някакъв вид „носов конфликт“. (Свързаният с носа конфликт може да 
бъде преживян буквално или образно; кървенето от носа се появява в лечебната фаза, 
обикновено по време на епилептоидната криза). Блъскахме си главите за някаква 
възможна причина за този конфликт. 
  
Изведнъж, от нищото, ми хрумна, че трябва да се е случило по време на почивката ни в 
Италия! 
  
Синът ни винаги е обичал ядки. Дори когато още нямаше зъби той ги смучеше и 
раздробяваше с венците. Един ден през октомври, когато бе на 15 месеца и дъвчеше от 
известно време малко парче от орех, той се спъна в една кутия и започна да пищи така, 
сякаш се бе случило нещо ужасно. Оказа се, че е глътнал ореха и изглежда не можеше да 
си поеме въздух. 
  
Съпругът ми повика линейка и докато чакахме правехме всичко възможно да извадим 
нещото от гърлото му, защото той вече посиняваше. Когато пристигна линейката той вече 
дишаше по-добре, но се чуваше леко свистене. Поради тази причина лекарят настоя да го 
заведем за преглед в болницата.  
  
Сега отчитаме това като голяма грешка, тъй като отношението, което получихме там беше 
ужасно. То не беше нищо друго освен всяване на страх, преди още детето да бъде 
прегледано. Затова ние решихме да напуснем болницата на своя отговорност, въпреки че 
странният свистящ звук все още се чуваше. Започнах да се замислям, че нещо трябва да е 
заседнало в носа му, защото този звук продължаваше да се чува добре и когато го кърмех. 
  
Точно 14 дни по-късно, в същия ден от седмицата и почти в същата минута, когато той 
глътна ядката, аз му сменях памперса, когато той изведнъж започна да се дави и изплю 
леко уголемено и изглеждащо противно парче орех. Докато повдигах малкото му дупе, за 
да сложа памперса под него, ядката, която бе заседнала в носа му трябва да се е 
освободила и се е плъзнала обратно в гърлото му, защото той я изплю. И свистящият звук 
изчезна! 
  
Скоро след това започна ненормалното кървене от носа, което продължи близо 3 години. 
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Странното бе, че изглежда нещата се влошаваха през зимните месеци, в сравнение с 
ваканциите. На една от тях ние най-после осъзнахме, че това се случва, защото вкъщи му 
давахме повече орехи, отколкото на чужди места, където те трудно се намираха. Трябва 
да е бил ужасен шок за едно 15 месечно дете, изведнъж да му заседне нещо в носа за 14 
дни! 
  
Веднага след като се прибрахме вкъщи, седнахме и му разказахме цялата история за 
ореха. Той каза, че е доволен, че това повече няма да му се случва, защото сега има 
достатъчно зъби, за да дъвче внимателно ядките и защото носът му вече е достатъчно 
голям, за да заседне нещо в него. Дадохме си сметка колко добре той бе разбрал нещата, 
когато внезапно той започна да киха експлозивно. 
  
Следващите шест седмици нашият син нямаше кръвотечение от носа. След това му се 
случи веднъж и ние отново преживяхме цялата история. За последните два месеца не е 
имал нито едно. Но преди няколко дни, докато седяхме в кухнята преди да си легнем, той 
поиска орехи. Дадох му и десет минути по-късно носът му започна да кърви обилно. 
  
За нас това означаваше, че ще трябва да премахнем орехите от менюто му за 
неопределено време**, което нямаше да бъде проблем, тъй като той може да яде всички 
други ядки без да получава кървене от носа! 
  
---------------------------------- 
  
**Коментар: Ако конфликтът не може да бъде напълно решен навреме, е добре да се 
избягват следите за известно време. Когато момчето порасне, то естествено ще 
преодолее този конфликт. 
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