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УСПЕШНО  ЗАВЪРШИЛИТЕ  КУРСИСТИ 
„ВИПУСК  2013“  НА  ЦОПХ  ПОЛУЧИХА 

ТЪРЖЕСТВЕНО  УДОСТОВЕРЕНИЯТА  СИ 
НА „ХОМЕОПАТИЧНИ СРЕЩИ – ХИСАР 2013“

На 26 октомври, в живописния Хисар се проведе  работна  среща на лекари
хомеопати от страната. 

На форума тържествено  връчихме  удостоверенията за успешно завършен
основен курс по хомеопатия на колегите от  „Випуск 2013“ на Центъра за Об-
учение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ.  

„Хомеопатични срещи – Хисар 2013“ бе събитие с определено практическа
насоченост. Представените презентации предизвикаха откровения интерес
на участниците и споделеният в тях опит несъмнено ще спомогне лесно и
пряко да интегрираме получените познания в ежедневната си работа. 

Дискусиите и обмяната на мнения, в неформалната и приятна обстановка на
Спа Хотел Хисар, ни помогнаха да се опознаем по-добре и в личен, и в про-
фесионален план и са безспорно отлична предпоставка за успешна бъдеща
колаборация  помежду ни.   

Честито и на добър час, колеги от „Випуск 2013“  !



Психичните симптоми, които се използат или които
допринасят за определяне на лечението винаги ни под-
тикват към съответни разсъждения. Какво се разбира
под понятието „психичен симптом“? Това само промяна
на настроението, на афекта, на поведението ли е? Тази
промяна изказана ли е от пациента или е доловена от
лекаря? Израз ли е на чисто психично заболяване или
се касае само за сомато-психично заболяване?

В течение на годините, които бележат дългата исто-
рия на хомеопатия, са натрупани различни подходи
към тези симптоми. Бидейки част от цялостния хомео-
патичния разпит  някои хомеопати считат, че те са не-
обходими за прескрипцията, но други намират, че са
почти ненужно натоварващи.  И какво да се прави, ако
решението не идва от използването на чисто психични
клинични симптоми в смисъла, който им придава Ха-
неман?  

1. ВЪВЕДЕНИЕ
Соматични и сомато-психични заболявания... или

психични и сомато-психични?
Психичните симптоми са считани от Ханеман като

един от основните елементи при разпита и клиничното
наблюдение като болката, изпражненията, урината или
сънят. В неговия Органон [1] може да се прочете: „Как
болният се е държал по време на визитата? Бил ли е в
лошо настроение, избухлив, рязък, плачлив, плах, от-
чаян или тъжен, тих или спокоен? Бил ли е изпаднал в
ступор или като цяло не е бил на себе си? Бил ли е  пре-
сипнал? Говори ли много тихо? Казва ли неща, които не
са на мястото си? Има ли нещо необичайно в речта
му?“ [бележка § 90]

В същото произведение откриваме и проблемати-
ката, породена от тези особени симптоми, а именно-
психичните симптоми [„разположението на духа“]. Те
отражение ли са на чисто психично или пък се касае за

сомато-психично заболяване? „При всички заболявания,
признаците, чийто проявления са  най-остри, са тези,
които бележат началото на леко подобрение или вло-
шаване, което не всеки има способността да забележи.
Най-явните и най-сигурните произтичат от наст-
роението на болния и от начина, по който се държи във
всяко отношение“ [§ 253]. „Никога не може да се при-
ложи природосъобразно т.е. хомеопатично лечение,
ако при всеки индивидуален случай на заболяване, дори
остро, не се има предвид  също и симптома за настъ-
пила промяна в духа и ума  и ако не се избере за лече-
нието  медикамент, който е в състояние да провокира
не само симптомите, характерни за болестта, но и
съответното състояние на ума и разположение на
духа.“

„ТЕЛЕСНИ“ БОЛЕСТИ И БОЛЕСТИ „НА ДУХА И 
НА УМА“
Освен че връщането към по-спокойно настроение

означава връщане към нормалността [бележка 253]
трябва да се прави разграничение между  болестите на-
ричани „телесни“ и болестите „на духа и на ума“.

Някои телесни нарушения са с такъв интензитет, че
променят естеството си и стават душевни [§ 215-216].
Лекарят трябва да опише симптомите, чрез които се е
проявила телесната болест в началото на заболяването
[218-219].
• Психичните  заболявания, които са в начален стадий,

не винаги трябва да се лекуват хомеопатично, а по-
скоро чрез това, което днес наричаме психо-тера-
пия. „В случаите, когато душевната болест не се е
формирала напълно и когато има съмнения дали тя
се дължи на телесни нарушения или по-скоро е след-
ствие от зле насочено възпитание, лоши навици,
покварена нравственост, небрежност, предръзсъ-
дъци и незнание следното средство може да реши
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проблема. Болният трябва да бъде стимулиран чрез
приятелски съвети, да бъде успокояван, да му бъдат
изтъквани сериозни доводи, да му се предлагат се-
риозни възражения: в случай че душевните наруше-
ния не се дължат на телесно заболяване той скоро
ще отстъпи.“ [§ 224]. 

• При чисто психични заболявания, които идват като
продължение на душевни страдания „като продъл-
жителна тъга, унижения, мъка, тежки обиди и най-
вече страх и уплаха“ [§ 225]  медикаментите, които
влияят върху духа ще  въздействат „толкова по-
дълго колкото те са по-скорошни и ако няма сери-
озни нарушения в състоянието на тялото“ [ § 226]. 

Според Ханеман всички тези болести (както и бол-
шинството от болестите по принцип) са с псоричен про-
изход и могат да бъдат преодоляни само чрез лечение
на псората.

2. РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ЗА ПСИХИЧНИТЕ 
СИМПТОМИ

Струва ми се, че е интересно да се разгледат сим-
птомите, описани в различните Материи медики –
Clarke [2], Lathoud [3], Vannier  et Poirier [4], Guermon-
prez, Pinkas et Torck [5], както издадената от CEDH [6]
и които са потвърдени от неограничен брой автори.

Съвсем съзнателно отстраних онези Материи ме-
дики, които изброяват по-малко психични симптоми от-
колкото екстраполирани признаци. Sulfur е определен
от Ханеман като “trödelig” [7] т.е като  дребнав или муден.
Може би в резултат на семантична грешка  с Trödel (вех-
тошар)  се е стигнало до валоризация в някои Материи
медики на Sulfur като зле облечен човек?

ПСИХИЧНИТЕ СИМПТОМИ В РАЗЛИЧНИТЕ 
МАТЕРИИ МЕДИКИ ЕВОЛЮИРАТ ВЪВ ВРЕМЕТО
Вече е видно, че мястото на психичните симптоми в

различните Материи медики еволюира в течение на
времето. За да ползваме като пример само Ханемано-
вите произведения  ще кажем, че:
• Във второто издание на Reine Arzneimittellehre [7],

публикувана през 1825 год. хипократовата класифи-
кация, приета от Ханеман поставя психичните сим-
птоми на последно място в изброяването.

• Във второто издание на Chronischen Krankheiten [8],
публикувана през 1835 год. психичните симптоми
(вече обогатени) са цитирани най-напред.

• Различните произведения, посветени на патогене-
тичничните симптоми, показват, че първата Ханема-
нова класификация  е подета от Boenninghausen [9]
и Drysdale [10], докато втората е възобновена от
Trinks и Hartlaub [11] и всички последващи  Материи
медики с изключение на тази на Guermonprez и на
CEDH.

Що се отнася до самите симптоми, различните Мате-
рии медики са свързани помежду си донякъде в стил
„матрьошки“. След като си отворил първата кукла забе-

лязваш, че има втора по-малка и почти същата; цвето-
вете са идентични, но рисунките не са абсолютно ед-
накви. В библиографиите или във въведенията (с из-
ключение на тази на Vannier, която няма нито едното
нито другото) се срещат общи и идентични справки:
Hahnemann, Hering, Boenningshausen, Jahr, Allen, Far-
rington, Nash, Hale и Kent.

Между другото, по-новите Материи медики  пра-
вят библиографични препратки към по-старите, а ав-
торите им проверяват симптомите като запазват
онези, които им се струват по-надеждни или  са сре-
щали  редовно в личната си практика. Така, ако взе-
мем например Ipeca ще видим, че само част от пси-
хичните симптоми фигурират в Материя медика на
Clarke, друга част в тази на CEDH и трета в Материя
медика на Lathoud.

Тази практика съответства на оригиналната практика
на Ханеман, който цитира собствените си наблюдения и
наблюденията на своите ученици (или лекари, чийто
публикации е имал възможността да изучава и е нами-
рал за надеждни).

ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА НА РЕДАКТОРА
Формата на писане зависи също от личността на ре-

дактора или на епохата, когато се създава.
• Романизираният стил, твърде описателен и често из-

тънчен на Lathoud е в противовес на схематично
описаните симптоми от Vannier и Poirier. 

• Clarke понякога описва симптомите в първо лице
единствено число (Gelsemium). В друг случай му
липсва достатъчно точност (Picricum acidum: „и други
симптоми“).

• Отриват се също някои черти, които силно напод-
обяват автора. Clarke съобщава симптомите с гео-
графска точност, която е доста смущаваща (Helo-
derma: нос Лизар).

• Guermonprez твърде последователно отдава значе-
ние на типологията, което се среща рядко при Clarke.

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ, СВЪРЗАНО 
С ЕПОХАТА НА ПИСАНЕ
Епохата намира своето отражение в наименованието

на болестите [12]:  „конгенитална епилепсия“, Kalium
bromatum, Vannier], имбецилност (цитирана 15 пъти
при Clarke, три пъти при Lathoud, два пъти при Vannier  и
един път при Guermonprez и CEDH). Епохата намира от-
ражение в някои силно конотирани медицински тер-
мини: антропофобия [Gelsemium, Clarke], което съот-
ветства на днешната социална фобия или страх от
тълпи; или зоомагнетизъм [Phosphorus, Clarke].

Ако разглеждаме едновременно влюбчивостта на
Clarke (термин, използван във френологията, който оз-
начава  силно влечение към сексуална любов) и наме-
ците за промяна в сексуалността,  виждаме, че те се сре-
щат 21 пъти при Guermonprez, 15 пъти при Clarke и
CEDH, 9 пъти при Vannier и 5 пъти  при Lathoud.  Терми-
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нът алкохолизъм се среща  15 пъти при CEDH, 13 пъти
при Guermonprez,  3 пъти при Clarke и Lathoud и нито
веднъж при Vannier.

ЗНАЧЕНИЕ НА ЛИЧНОСТТА НА ПАЦИЕНТА
И накрая, личността на пациента (която също е беля-

зана от епохата) също има своето проявление. Ще
дадем само един пример: в наше време се счита, че де-
пресията в англо-саксонските страни е силно белязана
от чувство за виновност и самообвинение [Baryta car-
bonica, Clarke], оплакването е много рядко разпро-
странено в Япония и по-често срещано в европейските
и страните от Латинска Америка [13]. Това различие се
наблюдава и в разглежданите Материи медики.

Що се отнася до изобилието от позиции в различните
Материи медики то не съществува връзка между него  и
това  колко стара е патогенезата  или глобалността от
симптоми. Lac caninum и Lachesis на практика прите-
жават психични симптоми, колкото  единия,  толкова и
другия, докато патогенетичните симптоми на соматич-
ния тип са очевидно по-многобройни при втория, от-
колкото при първия медикамент. 

3. „СХЕМА“ НА ПСИХИЧНИТЕ СИМПТОМИ

152 МЕДИКАМЕНТА ПРИТЕЖАВАТ ПСИХИЧНИ
ПРИЗНАЦИ
При проучването на различните Материи медики бе

констатирано, че  426 медикамента са сходни с три из-
между  тях (някои медикаменти са се появили неот-
давна или пък не се срещат във всички произведения).
Само 152 медикамента притежават психични признаци.

ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ ОТ ЕМОЦИОНАЛЕН 
И/ИЛИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ ПОРЯДЪК
Проучени са само медикаментите, чийто психични

симптоми и нарушения на съня са от емоционален
и/или поведенчески порядък. Това означава, че сим-
птомите, които не съответстват на поведенчески сму-
щения, са получени в резултат от неврологично нару-
шение (симптомите, описани за Apis mellifica съот-
ветстват на церебро-менингиална реакция). Наруше-
нията на съня ми се струва, че са част от психичните
симптоми (независимо от факта, че в някои Материи
медики  са описани отделно) поради често очевидната
връзка между двата вида нарушения.

Проблем при този преглед бяха явните различия (за
щастие редки) между различните Материи медики. Ня-
колко примера: Calcarea fluorica се счита за нерешите-
лен [3,4] и методичен [5]. Conium се страхува от само-
тата [2,4,5] и обича самотата [3]. Противоречащите си
признаци могат да бъдат игнорирани или да се даде
приоритет повече на една интерпретация, отколкото на
друга т.е да не се разглежда общото.

Аз реших да направя преглед на симптомите,
които са преобладаващо общи (съвпадат поне в 

50 % в различните Материи медики). Тези симптоми,
които са се запазили в течение на еволюцията на раз-
личните Материи медики образуват нещо като
твърдо ядро, нещо като най-малкия общ знаменател
или схема (ако ползвам терминологията на Clarke),
който/ято не зависи нито от националността, нито от
епохата на автора/редактора и/или на пациента. 

Симптомите се цитират дословно в различните Мате-
рии медики без интерпретация и обяснение. Когато е
възможно и оправдано те са пояснени: „депресия“, тер-
мин, който е твърде генеричен, е заместен (когато е въз-
можно) от описание на нарушенията на настроението:
„плачлив“, „свадлив“, „отчаян“, „мрачен, кисел“ и т.н.

Когато е възможно, е показана връзката между сим-
птомите и първичната причина или те са поставени в
общия контекст, за да се припомни, че са част съвкуп-
ността от клинични симптоми. Ако симптомите са в
мъжки род следва да се разбират   неутрално. С малки
изключения  (Murex, Origanum) симптомите са валидни
независимо от пола и възрастта на пациента.

Запазването само на общите позиции води без да ис-
каме до „скелетна“ форма. Независимо от това считам,
че тя  би могла да бъде полезна при изучаване и задъл-
бочаване на знанията по Материя медика, защото тази
форма елиминира обясненията и интерпретациите
(които в крайна сметка водят до „размиване“ на основ-
ното)  и дава свободата на всеки да прави допълнения
в зависимост от своя личен опит.

За по-лесно представяне, медикаментите са групи-
рани според общи критерии и настояща класификация
(CIM 10), която макар и несъвършена има достой-
нството, че съществува.

ЩЕ БЪДАТ РАЗГЛЕДАНИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНО 
МЕДИКАМЕНТИТЕ, ЧИЙТО СЪВКУПНОСТ ОТ 
ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ СЪОТВЕТСТВА НА:
• Хипоманиакален епизод,
• Депресивен епизод,
• Депресивен епизод с психотични симптоми
• Смесен тревожно-депресивен епизод,
• Епизод на тревожност,
• Състояние на психическа лабилност,
• Състояние на неврастения.

1. Обикновен хипоманиакален епизод
Хипоманиакален епизод
Хипоманиакалният епизод се характеризира с:

• Повишаване на настроението, придружено с
чувство за благосъстояние, физическа и психическа
ефективност, което се изразява в увеличаване на об-
щителността (желание да говори, фамилиарничи,
увеличаване на самооценката с идеи, изразяващи
грандомания, надценяване на собствените възмож-
ности) или с раздразнителност (грубо тщеславно по-
ведение). 

• Увеличение на физическата активност (главно сек-
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суалната) с възбуда, хиперактивност, намалена
нужда от сън, разсеяност и трудно задържане на
вниманието.

• Евентуално наличие на психотични симптоми.

Bufo • Раздразнителност, предружена с 
[2, 3, 4, 5, 6] агресивност (търси да се заяде).

• Бягство от идеи със загуба на памет и 
инфантилно поведение.
• Сексуална хипер-възбудимост, която го
тласка към мастурбация.

Cereus • При сърдечни заболявания.
[2, 4, 5] • Хиперактивност, времето тече много

бавно, търси занимание.
Cobaltum • При  гръбначни нарушения.
[2, 4, 5] • Сън, смущаван от сексуални мечти с 

яекулация.
Coffea • В резултат на позитивна емоция.
[2,3, 4, 5, 6] • Интелектуална свръхвъзбудимост, изоби-

лие от идеи, еуфория, възбуда, хиперчув-
ствителност (зрителна и слухова).
• Безсъние в следствие на изобилие от идеи
преди заспиване.

Fluoricum • В следствие на интелектуална преумора.
acidum • Еуфория,  необичаен ентусиазъм, 
[2, 3, 4, 5, 6] веселост, самодоволство и безразличие

към близките.
• Безсъние  нощем.

Hepar • С възпалителен произход.
sulfuris • Силно раздразнителен и агресивен.
[ 2, 3, 4, 5, 6] • Възбудимост съчетана с импулсивност и

забързана реч.
• Безсъние нощем, съчетано с тревожни 
сънища.

Origanum • Сексуална възбуда при жените.
[2, 4, 5, 6]

Paris • Кризи на непоследователнa
quadrifolia разговорливост
[2, 4, 5]

Sulfur • Самодоволство с възбуда,
[2, 3, 4, 5, 6] раздразнителност и бързо преминаващ

гняв.
• Възбуда (винаги зает), бъбривост, 
изобилие от идеи.
• Нарушения на паметта (забравя собствени
имена). 
• Физическа умора.
• Неспокоен сън, смущаван от внезапни
трепвания и ранно събуждане.

МАТЕРИИ МЕДИКИ
[2] Clarke [5] Guermonprez, Pinkas иTorck
[3] Lathoud [6] CEDH
[4] Vannier и Poirier

2. Хипоманиакален епизод с психотични 
симптоми
Към хипоманиакалния епизод се наслагват психо-

тични симптоми (халюцинации, налудности или смуще-
ния в комуникативната способност).

Belladonna • При фебрилни състояния.
[2, 3, 4, 5, 6] • Агресивност с нагласа да се заяжда, 

възбуда с желание за бягство.
Cantharis • При възпалителен процес (кожен,
[2, 3, 4, 5, 6] храносмилателен, уринарен).

• Сексуална възбуда и хидрофобия.
Opium • В следствие на уплаха.
[2, 3, 4, 5, 6] • Изобилие от идеи.

• Страховити визуални халюцинации и 
хиперострота на слуха.

Stramonium• В резултат на подтисната екскреция.
[2, 3, 4,  5, 6] • Бъбривост, агресивност с желание за 

заяждане.
• Нощни страхове с необходимост от 
светлина.
• Халюцинации (страшни животни).

Tarentula • Възбуда с желание да се движи,
hispanica безпричинен смях, спазми и ненормални
[2, 3, 4, 5, 6] движения.

• Сексулна свръхвъзбуда.
• Халюцинации (чудовища).

ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ
Характерните особености на един депресивен епи-

зод са следните:
• Спад в настроението (тъга или кризи на плач), нес-

табилно настроение (с изблици на гняв и агресив-
ност).

• Спад в способността да намериш удоволствие (емо-
ционално безразличие, загуба на интерес към оби-
чайните дейности, спад в либидото).

• Намаляване на енергичността и значителна умора.
• Спад в самочувствието.  ( загуба на вяра в собстве-

ните сили, чувство за вина или самоподценяване)
• Черни мисли с представи за смърт или самоубий-

ство.

Клиничен случай
Силвен Ж., на 14 месеца е доведен  в кабинета през

декември 1993 год. за лечение на кашлица, която про-
дължава от 2-3 месеца. Кашлицата е влажна  и прило-
женото симптоматично лечение дава резултат само за
десетина дни. 

Анамнеза
• Майката е страдала от астма.
• Бронхиолит на едномесечна възраст.
• Има чудесен апетит и по-скоро обича солени откол-

кото сладки храни.
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• Сънят му е неспокоен, отвива се и често заспива лег-
нал на колене и по корем.

• Според майка му е капризен и неспокоен.
• Чувства се по-добре когато е на море.

Лечение
n Medorrhinum 15 CH, една доза седмично, поради:

апетита+++; обича повече солено отколкото сладко;
неспокоен сън в колянно-гръдна поза; чувства се по-
добре на море.

n Sulfur iodatum 9 CH, по три гранули на ден, поради
това, че симптоматичното лечение дава резултат само
за 10-тина дни.

nHepar sulfur 9 CH,  по три гранули на ден поради
влажната кашлица; влошаването през зимата; капризен
пациент.

Чудесен медикамент за остро или хронично  нагноя-
ване, придружено с агресивност, вж. капризи. 

МАТЕРИИ МЕДИКИ
[2] Clarke [5] Guermonprez, Pinkas и Torck 
[3] Lathoud [6] CEDH
[4] Vannier и Poirier 

• За тревожност.
• Трудности при концентрация, мислене, запаметя-

ване, придружени с нерешителност.
• Намалена активност с психомоторно забавяне или

възбуда.
• Евентуални нарушения на съня (безсъние при зас-

пиване, безсъние през втората половина на нощта с

утрешна астения или хиперсомния).
• Евентуални смущения в апетита със загуба на тегло.
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Продължава в следващия брой 10

ОЛИМПИЙСКИЯТ СПРИНТЬОР ЮСЕЙН БОЛТ
ИЗПОЛЗВА ХОМЕОПАТИЯ И ЕСТЕСТВЕНИ ТЕРАПИИ

Юсейн Болт, олимпийски спринтьор и прочут носи-
тел на множество златни медали  използва хомеопатия
от 16-годишна възраст. Той е пациент на германския
спортен лекар Ханс Вилхелм Мюлер-Волфарт, който
прилага хомеопатичния метод на лечение  в своята кли-
ника в Мюнхен.

„Идвам тук, откакто навърших 16 години“, заяви не-
отдавна по време на пресконференция в Мюнхен све-
товният  рекордьор на 100 метра.  „Това е дълга връзка.
Всеки път, когато имам проблем, се обръщам към него
и той винаги дава добри съвети и предписва подходящо
лечение. Той е най-добрият в своята област. Ние сме
много близки“.

Болт е роден със сколиоза, изкривяване на долната

част на гръбнака, което го прави по-податлив на болки
в гърба и наранявания.

В Германия има хиляди обучени лекари хомеопати,
а д-р Мюлер-Волфарт е световно известен специалист
при лечение на спортни травми. Той е много популя-
рен със своя холистичен подход. Неговата конвен-
ционална медицинска специалност е ортопедия, но в
практиката си използва мануална терапия, билкови и
хомеопатични медикаменти и акупунктура. Други из-
вестни пациенти на доктора са: Пола Радклиф, Кели
Холмс, Тайсън Гей, Роналдо, Майкъл Оуен, Стивън 
Джерард и Борис Бекер. Той е и лекар на герман-
ския национален отбор по футбол и  на ФК Байерн-
Мюнхен.
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В телевизионното шоу на Дейвид Летърман, звез-
дата на The Who – Пийт Таунзенд говори за своята
дълга битка с шума в ушите (тинитус), от който е стра-
дал. Той заяви по тази американска национална те-
левизия, че дължи изцяло подобрението  на своето
състояние на хомеопатията:

„Точно сега не се чувствам зле. Аз приложих доста
нови медицински средства и моят лекар-хомеопат
много ми помогна при това страдание, така че аз
бих препоръчал този метод на лечение.“

Таунзенд е основният автор на песни за The Who.
Автор е на над 100 песни за групата, 11 студийни ал-
бума, включително концептуални албуми и рок опе-
рите „Томи“ и „Куадрофения“, популярни рок енд рол
радио закачки като „Кой е следващият“, още десетки
парчета и песни за рарити компилации като Odds &
Sods.

Написал  е над 100 песни, издадени в солови ал-

буми, както и радио джингли и песни за телевизи-
онни пре-
давания. Въпреки че е най-известен  като китарист,
той също свири на клавишни инструменти, банджо,
акордеон, укулеле, мандолина, цигулка,  бас китара и
барабани, записани на соловите му албуми, като и на
тези на групата The Who. Участва като гост в продук-
циите на други артисти. Той е самоук на всички ин-
струменти, на които свири, и никога не е получавал
някакво музикално образование.

Таунзенд също е сътрудник и автор на вестници и
списания статии, рецензии, есета, книги и сценарии. 
Той заема 3-та позиция в списъка Дейв Марш за най-
добри китаристи в Новата книга на Рок Звездите, а в
класацията на 100-те най-добри китаристи на съвре-
метието на  списанието на Ролинг Стоунс (2011 г.) е
под номер 10. 

Източник:  Wikipedia
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Резюме. 

Цел: Това проучване е направено, за да се опред-
елят следните параметри:  клиничното протичане на
грипоподобни заболявания (ГЗ) на пациенти във
Франция, които са посещавали  общопрактикува-
щите лекари-алопати (ОПЛА) и общопрактикуващи
лекари-хомеопати (ОПЛХ)  по повод на тези остри за-
болявания и терапевтичното поведение  на лекува-
щите ги лекари. Материали и методи:

Дизайн: Това е проспективно обсервационно про-
учване. 

Време и място на провеждане: Проучването е
проведено в континентална Франция през грипния
сезон на 2009-2010.

Участници: 65 ОПЛХ и 124 ОПЛА са лекували
общо 461 пациенти с грипоподобни заболявания.

Методи: Пациентите са  лекувани за  грипопод-
обни заболявания от личните си лекари. При включ-
ване в изследването общопрактикуващите лекари,
съвместно с пациентите, са попълнили въпросници,
съдържащи информация за демографските характе-
ристики и симптомите на съответния пациент.

Пациентите са съобщавали дали са удовлетворени
от лечението на 4-тия  ден. Прескрипциите са регис-
трирани от ОПЛ.

Оценка: Основно  са оценявани  особеностите на
пациента, демографските характеристики и симпто-
мите, а също така: предписаното лечение от съот-
ветния лекар и удовлетвореността от лекаря (алопат
или хомеопат) и приложеното  от него лечение.

Резултати: Повечето ОПЛА (86%), както и пове-
чето от пациентите, които са ги посетили (58%) са

ТРЕТИРАНЕ НА ГРИПОПОДОБНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
ОТ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ХОМЕОПАТИ И 
АЛОПАТИ ВЪВ ФРАНЦИЯ ПРЕЗ СЕЗОНА 2009-2010 Г.

Винсент С., Демонсо А., Деуарт Д., Симека Д., Борде М.Ф.

РОК ЗВЕЗДАТА ПИТЪР ТАУНЗЕНД 
СЕ ЛЕКУВА УСПЕШНО С ХОМЕОПАТИЯ



Увод: Инфекциозните болести са  предизвикател-
ство за общественото здраве в световен мащаб.

Наскоро възникналия интегративен подход за ле-
чение на инфекциозните заболявания се базира на
използване на наночастици на традиционни и ал-
тернативни лекарства.

Предимствата на методите на наномедици-
ната включват: по-добро таргетиране на заболя-
ванията, особено що се отнася до вътреклетъчните
патогени;  способност за проникване през клетъч-
ните мембрани и навлизане в клетките;  по-дълъг
срок за действие на медикаментите; намаляване на
страничните ефекти и спестяване на разходи от при-
лагането на по-ниски дози.

Методи: Търсихме  статии на английски език с
ключови думи, свързани с наночастиците и наноме-
дицината в PubMed.  Термините, свързани с нанотех-
нологиите бяха съчетани  с ключови думи за:  пред-
писване  на лекарства, инфекциозни заболявания,
билки, антиоксиданти, хомеопатия, и адаптиране.

Резултати: Наночастиците са много малки
форми на материални вещества, с размери 1-100 nm
по протежение на поне едно измерение. В сравнение
с насипните форми, при наночастиците по-голямото
съотношение  на площта на  повърхността спрямо
обема води до увеличена реактивност и капацитет
на  адсорбция и  уникални електромагнитни, хими-

чески, биологични, и квантови свойства. Наночасти-
циците са по-малко токсични в резултат от използва-
нето на естествени растителни средства при произ-
водството им. 

Дискусия: Наночастиците от  билки и здравос-
ловни нутрициенти могат да лекуват инфекции чрез
подобрена бионаличност и  противовъзпалително,
антиоксидантно и имуномодулиращо действие. По-
следните проучвания показват, че хомеопатичните
лекарства могат да съдържат източници и / или на-
ночастици на силициев диоксид, поради традицион-
ните производствени процеси.

Хомеопатията, като форма на наномедицината,
има обещаваща предистория при лечението на
някои инфекциозни заболявания. За постигане на ре-
зултати са необходими съответните адаптивни про-
мени в сложните мрежи на приемащата страна.

Изводи: Наномедицината е модерна интегра-
тивна  технология, която  използва натурални про-
дукти с оглед намаляване на токсичността и укреп-
ване на  имунната функция на организма. Чрез из-
ползване на традиционни средства от алтернативни
системи на медицината, наномедицината  може да
спомогне за  постигане на напредък в интегратив-
ния подход  към инфекциозните заболявания и об-
щественото здраве.
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мъже, докато  повечето ОПЛХ (57%, р <0.0001), и по-
вечето пациенти, които ги посетили (56%, р = 0.006)
са жени. Пациентите, посетили ОПЛА са прегледани
по-рано след появата на симптомите, които те  само-
стоятелно са третирали най-често с потискащи каш-
лицата или отхрачващи средства (р = 0,0018).

Пациентите, посетили ОПЛХ са прегледани по-
късно след появата на симптомите, като по-често те
са прилагали самостоятелно лечение с хомеопа-
тични лекарства, (р <0.0001).

При първия преглед и регистриране  по-честите
оплаквания на пациентите, посетили ОПЛА са: гла-
воболие (р = 0.025), кашлица (р = 0.01),
мускулни/ставни  болки  (р = 0.049), студени тръпки /
втрисане (р <0.001), и назална секреция/конгестия
(р = 0.002).

На 37.1% от пациентите, посетили ОПЛА, е пред-
писан най-малко един хомеопатичен медикамент, а
на 59,6% от пациентите, посетили ОПЛХ е предписан
най-малко веднъж алопатичен медикамент.

Няма разлика между удовлетвореността на паци-
ентите от лечението, приложено от ОПЛА и ОПЛХ. За
пациентите,обаче,  лекувани само с хомеопатични
медикаменти тази удовлетворенност е по-висока.

Изводи: Във Франция, хомеопатията е широко
приета за лечение на грипоподобни заболявания и
не изключва използването на алопатични медика-
менти. Въпреки това, пациентите, лекувани само с хо-
меопатични медикаменти са по-доволни от лече-
нието си, отколкото останалите пациенти.

J Altern Complement Med. 2013 Feb;19(2):146-52.
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