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“Докажи и лекувай”, или как да изберем  
най-подходящото противокашлично средство?

Кашлицата е симптом, за който 
най-често се търси медицинска по-
мощ. Симптом, който не бива да бъде 
пренебрегван, както от пациентите, 
така и от лекарите, защото зад него 
могат да се крият редица белодробни 
и извънбелодробни заболявания.

Въпреки, че съществува тясна връз-
ка между тютюнопушенето и кашли-
цата, пушачите толкова са свикнали 
с нея, че за тях, кашлицата се пре-
връща в ежедневие, но тя не винаги 
е безобидна.

Кашлицата трябва да се лекува 
само тогава, когато се ус-
танови причината за ней-
ната поява. Така ще бъдат 
спестени „излишно хвър-
лени” пари от пациентите 
за противокашлични сред-
ства, без реална полза за 
тяхното здраве! Правило-
то за нас, белодробните 
специалисти е: „докажи и 
лекувай”.

Затова, ние пулмолози-
те съветваме: ако  кашли-
цата продължи повече от 
8 седмици при възрастни-
те и повече от 4 седмици 
при децата, трябва да се 
потърси помощта на спе-
циалисти по белодробни 
и детски белодробни бо-
лести!

ния, докато хроничната кашлица се 
свързва с редица белодробни и из-
вънбелодробни заболявания.

Всички научни данни, свързани с 
хроничната кашлица са обобщени в 
общи правила за диагностика и лече-
ние на хронична кашлица. Основните 
изводи, които са направени, посочват, 
че причините за хроничната кашлица 
могат да се установят при 80-100% от 
случаите. Почти във всички случаи 
се установяват самостоятелно или 
в комбинация: постназално стичане, 
астма и гастроезофагеална рефлукс-
на болест (ГЕРБ), а в 25% от случа-
ите се установяват няколко причини. 
За съжаление, въпреки обширните 
изследвания, до 30% хроничната ка-
шлица остава с неизяснени причини 
(идиопатична кашлица).

При доказване на причината за ка-
шлицата се започва съответното ети-
ологично лечение. Когато секретите 
са гъсти, лепливи, трудноотделящи 
се, са подходящи етеричните масла 
като Мукоплант Анисол, който съдър-
жа анасоново масло. Секретолитич-
ното действие на анасона се изразява 
в намаляване на вискозитета на храч-
ките и чрез стимулиране на серозните 
жлези в бронхиалната лигавица, уве-
личава количеството на бронхиалния 
секрет, който по- лесно се отхрачва.

Секретомоторното действие се осъ-
ществява чрез стимулиране движе-

нието на ресничките на 
бронхиалния епител и спо-
мага изтласкването на се-
крета към ларингса. Мукоп-
лант Анисол притежава и 
бактерицидно действие, 
показано в различни опи-
ти с бактерии и гъбички. 
Подходящ при пушачи с 
„тютюнджийска кашлица“ 
за по- лесно очистване на 
бронхиалното дърво от не-
прекъснато отделящите се 
секрети под въздействие 
на тютюневия дим. Отли-
чен ефект както при остра-
та, така и при хроничната 
кашлица.

В доза 3 по 1 перла днев-
но е подходящ за деца над 
12г. и възрастни.

 При нормални условия, кашлицата 
има защитна роля за дихателните пъ-
тища. Но под въздействие на външни 
и вътрешни фактори, тя може да ста-
не мъчителна, непродуктивна, като 
симптом на редица белодробни забо-
лявания.

В зависимост от продължителността 
й се разглеждат два вида кашлица: 
остра - с продължителност по-малко 
от от 3 седмици и хронична - с про-
дължителност повече от 8 седмици. 
Острата кашлица най-често се свърз-
ва с простудни и вирусни заболява-




