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Първата част на тази статия публикувахме в предходния – 21 брой.
Сега предоставяме на вашето внимание част втора на статията на 
д-р Франк Шофрю, който прави преглед на различните схващания за хо-
меопатично лечение, появили се след времето на  Ханеман,  и анализира
по какво те съответстват на съвременните критерии за превенция в
медицината. 

ШВЕЙЦАРСКАТА И ФРЕНСКАТА ШКОЛИ ОТ  ХХ ВЕК: КОНСТИТУЦИЯ, 
ДИАТЕЗА, ОТДЕЛИТЕЛНИ ОРГАНИ И ОТДЕЛЯНЕ/ДРЕНИРАНЕ

В началото на ХХ век концепцията за превенция вече не е толкова натрап-
чива, тъй-като се предполага, че ваксините и хигиената могат да донесат ра-
дикалното и идеалното решение на здравните проблеми. 

Концепцията за превенция, така както се развива през първата половина на
ХХ век и нейните неопровержими резултати (благодарение на асоциирането
на хигиената и ваксинациите) изглежда вълнуват по-малко хомеопатичната об-
щност отколкото степента на разреждане и развитието на две стари концеп-
ции, които излизат на преден план: диатезата (с нейните следствия: дренира-
нето и нозода) и конституцията. 

Понятието,  по-скоро за токсин отколкото за миазъм,  дължим  на швейцар-
ския лекар хомеопат Антоан Ньобел. Туберкулиновият токсин му позволява да
установи една патогенеза на Tuberculinum,  което от своя страна доведе до кон-
цепциите за туберкулиновата диатеза и за дренирането (доста усложнена). Ка-
зано по друг начин, той въвежда една типология, базирана върху минералните
конституции (според три вида соли на калция) и секреторния капацитет. По
тази причина той дава нов живот на един термин, използван в началото на ХІХ
век (преди да излезе окончателно от употреба) – хиперкриния.

Понятията за конституция, диатеза и дрениране са подети и доразвити от
френския лекар хомеопат Леон Вание.

Последният също е страстен привърженик на типологията и ревностно при-
лага автоизотерапията. Той също отдава толямо значение на понятието за ток-
син и счита, че токсинът има „автогенен“ произход: бил той наследствен или
придобит. Неговата теория за дренирането е много по-опростена и система-
тична отколкото тази на Ньобел.

Освен това той развива своя собствена класификация на хомеопатичните
медикаменти, като ги разделя в „пет големи категории: псорична, туберкули-
нова, сикотична, сифилистична и карцинозна“ (in 19, p.19). Що се отнася до
дренирането и отделителните органи, Вание надхвърля традиционните поня-
тия като добавя още един орган – ректума, който трябва да се дренира с Ruta
graveolens.



Концепцията за диатезата (етимологично – предраз-
положението) първоначално е създадена от Гален и до-
развита през VІІІ век: става дума за първичното  пред-
разположение на даден индивид към определено за-
боляване.

Дали то ще бъде лигавично, възпалително, кръвно,
жлъчно  или серозно, важното е да бъде разпознато, за
да се приложи необходимото лечение: дрениране, кръ-
вопускане  и т. н. Концепцията за диатезата достига своя
апогей през втората половина на ХІХ век.

За лекарите (независимо от тяхната практика), които
са разделени на  привърженици на спонтанното за-
раждане и привърженици на бактериологията, диате-
зата се превръща в „начин на реакция на организма“,
„общо предразположение към определени заболявания,
които имат помежду си реална или предполагаема
връзка“(in 20, p.486-985).

Отначало диатезата се определя като модификация
на течностите, по-късно се счита, че има наследствен
произход (говори се за „туберкулозна раса“) и накрая
се свежда до придобита характерна особеност: „Ин-
фекцията настъпва само при отслабнали индивиди,
които имат естествено или придобито предразполо-
жение. […] Човек не се ражда туберкулозен, а предраз-
положен към туберкулоза.“ (18)

В началото на ХХ век раковата, сифилистичната, ту-
буркулозната, херпесната или маларичната диатези из-
чезват и вече се говори само за скрофулозни (инфек-
ции на кожата) и ревматични (сърдечни заболявания,
астма, мигрени и артропатии) диатези.

Това стесняване на полето на диатезите се дължи
също на факта, че лекарите правят разграничение
между фрагментарната и глобалната визия: „Никога не
бива да се дава названието диатеза на определен сим-
птом или лезия, тъй-като този симптом или тази лезия
могат да бъдат погълвати от едно по-голямо болестно
състояние.“ (21)

Да припомним, че терминът „диатеза“ е напълно
чужд както на  Ханеман (не се среща никъде в ориги-
налните немски текстове, а единствено в преводите на
френски език), така и на Кент (който използва терми-
ните псора, сифилис и сикоза в смисъл на хронични за-
болявания).

Нозодът (наречен по-късно биотерапевтик), създа-
ден от Констатин Херинг, се счита за активен срещу ток-
сините, отговорни за появата на диатезите. Той спомага
за отвеждането на тези токсини, така както се дренира
рана или се отвеждат лошите течности, чрез поставяне
на дрен.

Терминът конституция също не фигурира в Ханема-
новите текстове.  Нещо повече  той използва един нем-
ски  термин, който систематично поставя в една графа
термините  „конституция“ и „тяло“ или един  друг тер-
мин, който съответства на термина  „телосложение“ ( и
има по-тесен смисъл от „конституция“, както го назо-
вава  преводачът.)

Терминът „телосложение“ се отнася само до физи-
ческото тяло или до силата на съпротивление докато
„конституцията“ обхваща физиологичните, морфо-
логичните и психологичните особености на дадена лич-
ност.

Именно в този смисъл го използва и Кент като го при-
ближава до предразположението. (in 18); „Това е кон-
ституционното състояние, с което е роден пациен-
тът.“ (Lecture 29; TdA), „Срещат се конституционни
състояния, при които пациентите винаги биват зася-
гани по някакъв начин“. (Lecture 16; TdA). 

„Отидете в най-долните квартали на големите гра-
дове и проучете лицата на тези хора. Тези хора са
нощни скитници. Те са будни до късно през нощта, за да
безчинстват. И ако изследваме техните болести, ще
видим, че те са породени от това.“

„Те носят този отпечатък върху лицата си.  Те
имат  недостатъци в тялото  и порок върху лицето
си. Общият външен вид изразява онова, което съдържа
тялото. Алопатията признава само човешкото
тяло“ (Lecture 1; TdA). Като се абстрахираме от физиог-
номичните преливания, присъщи на тази епоха, можем
да считаме, че конституцията, в смисъла, в който я упот-
ребява Кент, се приближава до теренния медикамент,
така както той би се възприел дори и днес (въпреки че
семиологичната стойност на цвета на ириса би могла
да се постави под съмнение...):

„Представете си едно дете на четири или пет го-
дини, дете с голяма глава, сини очи, предразположено
към простуда, при което всяка настинка застига гла-
вата и се изразява в зачервено лице,  пулсиране на сън-
ните артерии, и т. н. Вие ще кажете: Да приема Bel-
ladonna! И Belladonna наистина го облекчава. Но тя не
въздейства като конституционен медикамент. […].
Не давайте Calcarea по време на пристъпа, а след като
той бъде притъпен от Belladonna.” (Lecture 36; TdA)

Що се отнася до хомеопатичните медикаменти, из-
ползвани в практиката от френските хомеопати през
първата половина на ХХ век, то има голяма разлика в
качеството и количеството на прескрипциите. Вание,
например, счита, че правилното лечение на едно хро-
нично състояние трябва да включва два или три меди-
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камента. Но той държи да разграничи:
• „Ниските разреждания (1 и 6 центезимални) имат

известно действие даже върху тъканите на орга-
низма […] Solidago – (златен енчец) […] и Spiritus
quercus glandium – (дъбов жълъд) върху черния дроб
и бъбреците […]

• Средните разреждания (5 СН) оказват въздействие
главно върху или чрез кръвта. Това  са полезните
дози на лекарствата, наречени „дренажни“, на тези
лекарства, които улесняват кръвообръщението
[…] като изхвърлят от организма нежеланите ток-
сини, които са започнали да се натрупват в него. […]

• Високите разреждания (7 или 9 СН) действат върху
индивида в дълбочина.[…] Високо разреденият  ме-
дикамент е фонов медикамент  за практикуващия.
Той действа като стимулира необходимото  елими-
ниране и всеки път, когато дренирането е недоста-
тъчно се получават тези медикаментозни псевдо-
усложнения, които са щедро описани в една опред-
елена епоха.[…] 
Неуместното повторение (на високи разреждания)

води до […] освобождаване на значително количество
специфични или автогенни токсини. В резултат на
това  се наблюдават истински анафилактични явле-
ния, които винаги са свързани с определена недоста-
тъчност на отделителните органи (суха кожа, запек).“
(in 19, p. 21-22).

Следователно най-важното е да се определи пра-
вилно лечението, което следва да се прилага. Хомео-
патичното лечение, така както е дефинирано в „Ос-
новни принципи на хомеопатията“, 1958 г., „не се кон-
кретизира  в зависимост от наименованието на забо-
ляването, а в зависимост от индивидуалните реакции
на болния“.

ДИАГНОСТИКАТА СЕ ОПИРА ВЪРХУ:
n нозологична диагноза,
n терапевтична диагноза (съвкупност от болестни сим-

птоми)
n диагноза на конституцията и темперамента („това не

е достатъчно; всеки човек се различава от ближния
си по своя морфологичен тип, с всички съдържащи се
биологични изисквания.“ […] Защитната реакция
срещу определена  агресия може да приеме различни
и дори противоположни форми.“)

n диагноза на диатезата за „откриване на наследстве-
ните  или придобити влияния, които са белязали ин-
дивида и нарушили неговото здраве. Тези диатези,
схващането за които е един от най-плодовитите
принципи на хомеопатията, започват да бъдат
приемани в алопатията под наименованието
„терен“. Следователно, терапията на терена се
нуждае от медикаменти с физиологично действие,
каквито хомеопатията използа отдавна“ (in 23, p.
48-50).
Почти 10 години по-късно Клод Бине разглежда раз-

режданията по същия начин като Вание, но за него ти-
повата рецепта задължително трябва да наброява 5 ме-
дикамента:

„1) Диатезен нозод: като Bacillinum, Medorrhinum,
Psorinum, Luesinum… (Нозодът представлява инфи-
нитезимално (безкрайно малко) разреждане на токсин
[…] Хомеопатите прилагат от много време насам
принципа на ваксинацията) Синоними: Биотерапев-
тик, Теренен модификатор.

2) Медикамент за конституция: въглеродна, фос-
форна, флуороводородна...

3) Медикамент за темперамент: Sulfur, Graphite,
Sepia…

4) Епизодичен функционален медикамент: Nux vom-
ica, Ipeca, Drosera… 

5) Органичен дрениращ медикамент: Solidago, Car-
duus, Ribes…”

(in 22, p. 9)
По-късно, други френски хомеопати, решават за не-

обходимо  да добавят  органотерапия, хемотерапия,
ароматерапия и т. н. 

Авто-изопатията, произтичаща от схващанията  на ве-
теринарния лекар Люкс, също участва (по времето ко-
гато се  прилага) в хомеопатичното лечение, понякога
по твърде оригинален начин. Дори през 1978 г. един хо-
меопат експериментира лечение на затлъстяване чрез
използване на мазнини в хомеопатични разреждания...
(in 23, p., 150)

Въпреки това, тези различни видове лечения не
представляват съвкупността от хомеопатични прак-
тики през ХХ век. 

Някои хомеопати приписват погрешно бащинство на
Ханеман на идеята за диатеза, но не се придържат на-
пълно към идеята за задължителна диатеза и конститу-
ция: „Моят личен опит показва, че хомеопатичната
практика може да мине много добре без понятието за
диатеза; що се отнася до конституциите, напълно е
възможно те да бъдат разглеждани под формата на
симптоми […] “ (in 24, p.240). Мишел Конан Мериадек
започва дефиницията си за дренирането като уточнява,
че не  всички хомеопати използат техниката дрениране,
която според тази дефиниция, представлява защита
срещу риска от  освобождаване на „токсини“, задвижен
от „прескрипцията във високи разреждания на актив-
ната фракция на причинителя, смятан за отговорен
за хроничното заболяване, наричан нозод или биоте-
рапевтик от причинителя  […] Следователно, орга-
низмът трябва да се подготви за прескрипцията на
нозода и да се улесни елиминирането на токсините, ос-
вободени от него, като отделителните органи се сти-
мулират чрез подготвително лечение, наричано спо-
ред авторите „дрениране“, „отвеждане“ или „регули-
ране.“ (in 25, p. 55-56)

Следователно превенцията, в тесния смисъл на ду-
мата, не е абсолютен приоритет на френските и швей-
царските лекари от първата половина на ХХ век. На-
пълно аргументиран ли е паралелът между алопатич-
ната ваксинация (която съдържа част или целия при-
чинител) и разреждането на токсин?

Завръщането на дренирането на токсините пред-
ставлява ли вид  профилактика, идентична с тази, която
съществува през Средновековието в Западна Европа? В
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действителност, понятията за дрениране и за токсини,
така както се разбират през първите години на ХХ век,
не се отнасят само до патологични явления (както е
през Средновековието), а и до възможните вредни въз-
действия  на хомеопатичните медикаменти, чиято сила
е одесеторена  от разреждането. 

Именно в това се състои спецификата на хомеопа-
тичния отговор по отношение на превенцията, който
преобладава през тази епоха. Целта е не толкова да се
предотврати заболяването колкото въздействията на
хомеопатичните разреждания, считани за потенциално
опасни. 

Докато Ханеман изпреварва медицината на своето
време с идеята за пораждане на зараза по време на
епидемията от холера, то хомеопатите се фокусират
върху идеята за токсин, която е особено ценена в
определени медицински кръгове след Пастьор. 

Хомеопатичното лечение, така както се разбира  в на-
чалото на ХХ век, разглежда понятието за превенция
като нещо спомагателно, като предпочита да умножава
различните възгледи и да ги обвързва с определено,
считано за необходимо, лечение. 

При някои хомеопати от първата половина на ХХ век
най-често срещано, е понятието за превантивна (или
евгенична) прескрипция на различни нозоди по време
на бременност с цел детето да се роди и да остане
здраво. Иначе превенцията, като се държи сметка за ти-
пологията, е предназначена да попречи на токсините
да завладеят организма и да нарушат основните фун-
кции. Така например, в произведения, публикувани в
края на ХХ век, се предлагат предпазни дренажи, които
да следват нервните пътища (Arum maculatum D3 и
Pteridium aquilinum D3) и спазмолитици (Magnesia
phos. при блондинки и Magnesia sulf. при брюнетки; in
26, p. 83)

3. Превенцията в хомеопатията: 
мит или реалност?

Този умишлено провокативен въпрос може да има
само премерен отговор.  Ако се върнем към трите вида
превенция, описани от СЗО, ще видим, че хомеопатите
(независимо от техния опит) са предлагали и продъл-
жават да предлагат решения, които са или които им из-
глеждат пригодни). 

ТРЕТИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ се осъществява перфектно
с истинско (в смисъла, в който го разбира Ханеман) хо-
меопатично лечение, независимо какво е то поради
факта, че като се базира върху клинични симптоми то
действа ефикасно срещу заболяването и намалява
както риска от рецидиви (лечение на хронични УНГ ин-
фекции, остри или повтарящи се вирусни инфекции и
т.н.)  така и последствията, породени от заболяването. 

Спецификата на хомеопатичното лечение, при този
вид превенция, се състои в постоянната загриженост
на хомеопатите в миналото (и един кръг съвременни
лекари хомеопати) да предотвратят на всяка цена не
само последствията, предизвикани от заболяването, но
и възможните странични реакции на много високите
разреждания.  

НА ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ съответстват леченията,
прилагани ежедневно от лекарите хомеопати. Не е из-
лишно да подчертаем, че практикуването на хомеопа-
тична медицина или използването на хомеопатични ме-
дикаменти, отговаря напълно на изискването за вто-
рична превенция, според класификацията на СЗО. 

Осъзнавайки (и то много отдавна), че появата на едно
заболяване се дължи на много фактори (етиологични и
патогенни от различен порядък и на особената чувст-
вителност на индивида) те отговарят чрез лечение,
което включва поне:
• Един медикамент според индивидуалната реактив-

ност на пациента (за чувствителен тип) – (по смисъла,
който му дава Филип Пикар (in 27, p.38). Този меди-
камент не е ли една отлична превенция, тъй като
води до намаляване на чувствителността на паци-
ента?

• Един етиологичен медикамент (ако съществува
такъв)

• Симптоматично лечение
• Лечение на  хроничен модус на реакция (често пред-

ставено от медикамента за чувствителен тип)
Посочваме точно и само тези видове лечения, които

доведоха  до създаването на концепцията за „клинична
хомеопатия“ от няколко блестящи френски лекари хо-
меопати преди около 40 години (in 28, p. 80-81).

ПЪРВИЧНАТА ПРЕВЕНЦИЯ, както видяхме и по-
горе, бива вероятна  и документална.

Що се отнася до втората, то може да се каже, че не
може да съществува хомеопатично лечение без да съ-
ществуват или да са съществували характерни сим-
птоми у даден болен. Документалната първична пре-
венция се базира върху събиране на симптомите на
болния в широкия смисъл на този термин.

И ако за Ханеман и Кент разпитът на болния  води до
потвърждаване на псоричния произход на заболява-
нето и от там до задължително прилагане на антипсо-
рично лечение то с течение на времето нещата са ево-
люирали.

Може евентуално да се счита, че леченията според
конституцията  и темперамента, които са така ценени
преди 75 години, могат да бъдат считани също за вид
превантивни лечения. Същото се отнася и за органоте-
рапията (при условие, че е насочена към секреторен
орган).

Следователно документалната превенция е въз-
можна и логична: периодичната проява на едни и същи
симптоми позволява да се набележи  етиологично ле-
чение, което може да се счита за първично преван-
тивно лечение: използване на хормонални разрежда-
ния при лечение на предменструален синдром, раз-
реждания на патогенен агент, ако съществуват  такива
(Vaccinotoxinum против херпесни рецидиви), медика-
мент според индивидуалната реактивност, който без
съмнение е най-доброто хомеопатично средство и раз-
бира се медикамент/ти за остри състояния, според
анамнезата и прегледът. 

По отношение на последните „стражево“ лечение,
практикувано от някои хомеопати, което почива върху
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редовното прилагане на медикамент, известен със
своята ефективност в острата фаза на заболяването
също може да бъде решение, ако лекарят няма време
да задълбочава разпита или ако е начинаещ и се коле-
бае относно лечението според индивидуалната реак-
тивност на пациента. Това в някаква степен съответства
на алопатичното схващане за фоново лечение: непре-
къснато лечение на острото състояние. 

Към първичната пробабилистична превенция исто-
рически се отнасят: използването на камфор  в големи
дози или на мед в безкрайно малки разреждания срещу
епидемията от  холера, носенето на медна пластинка
или на пакетче със сяра, божията или сведенборгската
намеса, медикаментите за диатеза, така както са разби-
рани в началото на ХХ век (с евгенична или неевге-
нична цел), органотерапия (когато се отнася до не сек-
реторен орган) и медикаментите за дрениране.

Предписването на един дрениращ медикамент, на
специфичен медикамент за  хроничен модус на реак-
ция или още повече – за чувствителен тип, със сигур-
ност могат да действат превантивно срещу настъпва-
нето или вероятната повторяемост на патологията, но
те си остават пробабилистични и тяхната необходимост
е съмнителна, така както някои хомеопати (за щастие
все по рядко)  се съмняват в ефективността на вакси-
ните.  Въпреки това резултатите, получавани от хомео-
патите при използването им за превенция,  доказват
тяхната ефективност, дори и ако те са близки  до ле-
карствата, предписвани системно. Например, прека-
лено системната прескрипция на Chamomilla на всички
кърмачета при поникване на зъби рискува да разоча-
рова както пациента, така и лекаря, защото се базира
единствено на статистика и в много случаи, ако резул-
татът не е нулев, то  нерядко е разочароващ.  

За да се избегне това разочарование не е ли по-
добре да се изчака настъпването на първите симптоми
и след анализа им да се изпише конкретен медикамент:
Podophyllum, Mercurius sol., Belladonna или Rheum?
Най-показателният пример за произволни  резултати,
получени вследствие прилагането  на пробабилистич-
ния метод,  са привидно лошите резултати от  едно про-
учване върху ефективността на Opium и Raphanus,
прилагани пост-оперативно (29). Статистическите
данни показват, че при болшинството пациенти анес-
тезията нe води до странични реакции. Затова не е
странно, че приемът на Opium (асоцииран или не с
Raphanus) от всички оперирани няма по-голяма ста-
тистическа значимост от процента от населението,
чувствително към този хомеопатичен медикамент. 

Като цяло констатираме, че съществува съответствие
между концепциите за превенция в алопатията и хо-
меопатията. Формата при последната, обаче, е по-мно-
гообразна и зависи от начина на мислене на всеки
лекар хомеопат. Въпреки всичко,  дори когато някои хо-
меопатични концепции за превенция  изглеждат по-
близо до по-ранни или до по-стари концепции или
дори до концепции, несъвместими с тези на Ханеман (В
този случай можем ли въобще да говорим за хомеопа-
тия?), те всички осигуряват, или поне така считат онези,
които ги предписват,  една отлична превенция на бо-

лестите. А това е най-важното за доброто на нашите па-
циенти. 
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Новообразуванията са втората водеща причина за
смърт при хората и основен проблем за обществе-
ното здраве.

Известно е, че имунната система е пряко свързана
с развитието на онкологични заболявания. Това про-
учване е част от по-голям проект, чиято цел е да се
наблюдава експериментално, въздействието на хо-
меопатични лекарства върху развитието на карци-
нома на Ерлих*.

Проектът има за цел да изясни, обясни и илюс-
трира по-ясно промените, които могат да възникнат
при лечение на тумори чрез използване на ултра-
разреждания. Подложени на наблюдение са също
така възможните ефекти за подобряване на състоя-
нието и качеството на живот на пациентите с онко-
логични заболявания, които приемат хомеопатични
медикаменти.

Ето защо, ние изследвахме въздействието на Carbo
animails 30 CH върху карцинома на Ерлих. Анализи-
рахме клетъчна линия от фибробласти на мишки –
Balb/c като разгледахме клинични, хистопатоло-
гични и имунни функции.

При първия експеримент, туморът на Ерлих бе
инокулиран интраперитонеално, след което се под-
ложиха на оценка клинични параметри като надда-

ване на тегло, температура, приемане на храна и
вода и оцеляване. Животните, третирани с Carbo an-
imalis 30 CH започнаха да умират по-късно в сравне-
ние с контролата.

И при двете групи, бяха наблюдавани следните
клинични характеристики: сънливост, отпадналост,
цианоза на кожата, приапизъм, тахипнея-диспнея и
настръхване на космите, но само контролните жи-
вотни показаха еритема с оток заедно с приапизъм
и редки изпражнения.

Само при групата, лекувана с Carbo animalis се на-
блюдаваше  приапизъм с мукозна секреция. Освен
това,  контролната група показа по-малко увелича-
ване на теглото в сравнение с лекуваната група. И
при двете групи, температурата спадна  няколко дни
преди смъртта.

Тези предварителни клинични данни предоставят
информация, която дава основание за продължаване
на проучването в посока на хистологичните и  имун-
ните характеристики.

*Асцитен тумор на Ерлих, получен от спонтанно възник-
нал карцином на млечната жлеза у мишка

Int J High Dilution Res 2013; 12(44):118-118 Proceedings of the 
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ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХОМЕОПАТИЧНИ 
АНТИ-ТУМОРНИ ПРОТОКОЛИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ТУМОРЕН МОДЕЛ 

НА ЕРЛИХ: ИЗПОЛЗВАНЕ НА CARBO ANIMALIS
Тайна Кардосо Невес, Юлиана Хименес Амарал, Фабиана Родригес Сантана, Елизабет Перес

Уртадо, Луиз Каролин Tейксейра Асис, Мариана Петрийло де Фонсека, Леони Виляно Бонамин
Университет Паулища, Бразилия

ИЗПОЛЗАВАНЕ НА КОМПЛЕМЕНТАРНА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИ-
ЦИНА (КAM) ПРИ ДЕЦА С ГЛАВОБОЛИЕ: ВЪРХЪТ НА АЙСБЕРГА

Далия Либера1, Коломбо Б., Паван, Ж., Коми Ж.
1. Клиника „Хилдебранд“, Неврологичен и рехабилитационен център, Брисаго, Швейцария

Резюме: Епидемиологични проучвания в Ев-
ропа и в САЩ показват, че използването на ком-
плементарна и  алтернативна медицина (КAM)
при деца значително  се е увеличило, особено
при лечение на болката и хроничните заболява-
ния.

В нашето изследване, КAM се използва при 76%

от пациентите от група с 124 деца, засегнати от гла-
воболие (на възраст 4-16 години, 67% момичета,
70% от мигрена без аура, 12% мигрена с аура,  18%
с тензионно главоболие според диагностичните
критерии на международното дружество по гла-
воболие – International Headache Society-IHS) по-
следователно включвани в Университетския пе-



ПРЕССЪОБЩЕНИЕ  
НА ЧЕШКОТО МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Прессекретарят на Министерството на здравео-
пазването на Чешката република, публикува  ин-
формация за мястото на хомеопатията и алтерна-
тивната медицина в здравното обслужване на на-
селението. След последните обсъждания по темата
Закон № 372/2011 Sb., който регламентира здрав-
ните услуги в тази област и условията, при които те
могат да бъдат предоставяни, остава непроменен.
Това означава, че само специалисти, преминали
необходимото обучение, могат да поставят диаг-
нози и да предписват терапии.

Въпреки че Министерството на здравеопазва-
нето на Чешката република не смята, че хомеопа-

тията почива на достатъчно здрава  доказател-
ствена  основа, то  не пречи на лекарите да я при-
лагат, ако това е целесъобразно. То  няма намере-
ние да променя регулаторната рамка тъй-като  на
европейско равнище хомеопатичното лечение се
движи към стандартизация. Чешката република ще
изчака препоръките за използване на единни пра-
вила за цяла Европа, преди да се предприеме как-
вито и да е действия.

Министерството счита, че е въпрос на лично ре-
шение и,  че всеки пациент има право  да търси
надеждно алтернативно лечение от местния офис
на Здравното министерство. Въпреки това, Минис-
терството на здравеопазването, както  и Службата
за обществени услуги, не гарантират достъпа на
гражданите до форми на лечение, за които  липс-
ват необходимите научни доказателства.

Източник: http://www.homeopathyeurope.org

диатричен център по  главоболие. КAM е изпол-
звана като превантивно лечение в 80% от слу-
чаите.

Основните причини за предпочитане  на КAM са:
желанието за избягване на хроничната употреба
на лекарства и свързаните с нея странични ефекти,
стремежът към един интегриран подход, съобще-
нията за  неефикасността на традиционната меди-
цина и накрая по-голямото предразположение на
децата към КАМ  отколкото към фармакологични
съединения.

Женският пол, по-младата възраст, мигрената
без аура, по-високият  образователен статус на ро-
дителите, използването на КАМ от майката, както
и  наличието на други свързани с хронични забо-
лявания са в корелация с употребата на КAM (р
<0.05). 73% пациентите са избрали КAM и за лече-
ние на други заболявания (например алергии,
колит, астма, безсъние, мускулно-скелетни нару-
шения и дисменорея).

Най-често използваните КАМ терапии са: бил-
кови медикаменти (64%) като валериан, Гинко би-
лоба, Boswellia Serrata, Vitex Agnus-Cast, пасифлора,
липа; витамини/минерални добавки (40%)  магне-
зий, 5-хидрокситриптофан, витамин В6 или В12, по-
ливитаминни съединения; хомеопатия (47%) с ме-

дикаменти като: Silicea, Ignatia Amara, Pulsatilla,
Aconitum, Nux Vomica, Calcarea phosphorica; фи-
зиотерапия (45%): като аюрведа масаж, шиацу, ос-
теопатия; йога (33%); акупунктура (11%).

В 30% от случаите КАМ е самопредписвана
наред  с конвенционалните грижи, в 22% е пред-
писвана от общопрактикуващ лекар и  в 24% от пе-
диатър. В повечето случаи нито общопрактикува-
щите лекари, нито невролозите  знаят, че пациен-
тите им използват КАМ.

В заключение трябва да се каже, че невролозите
трябва да обърнат особено внимание на КАМ, да
бъдат готови  да изучат  различни КAM терапии или
директно да взаимодействат с обучени експерти
по КAM, което ще доведе до  координирано  при-
ложение на един  интегративен подход към дет-
ското здраве. Това е особено необходимо  при де-
цата  с главоболие и се  изисква  от техните роди-
тели. Наред с това са необходими допълнителни
проучвания върху безопасността и ефикасността
на КАМ  при деца с главоболие, което ще позволи
тя  да бъде прилагана  рутинно като  комплемен-
тарна терапия наред с конвенционалния  фарма-
кологичен подход.

Neurol Sci. 2014 May;35 Suppl 1:145-8. doi: 10.1007/s10072-014-1756-y
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В ТУРЦИЯ ХОМЕОПАТИЯТА
ВЕЧЕ Е ЗАКОНОВО 
РЕГЛАМЕНТИРАНА

Хомеопатията е включена в Наредбата за ком-
плементарна и алтернативна медицина на Минис-
терството на здравеопазването  на Турция.

На 27 октомври 2014 г. Министерството на здра-
веопазването публикува наредба, регулираща прак-
тикуването на традиционна и алтернативна меди-
цина. Хомеопатията  вече е законово регламенти-
рана наред с още 15 комплементарни терапии, като:
хиропрактика, остеопатия, акупунктура, фитотера-
пия, хипноза, пролотерапия и мезотерапия. 

Според тази наредба и турското законодател-
ство само лекари по хуманна и дентална медицина,
които имат допълнителна квалификация по хо-
меопатия, могат да практикуват този метод. Хо-
меопатията, според тази наредба, може да се прак-
тикува само в клиники и болници от дипломирани
лекари за лечение на някои специфични медицин-
ски състояния, дефинирани в наредбата. Между
тях са глабоволие, инфекции на горните дихателни
пътища, нарушения на съня, алергии, артрити, на-
рушения на имунната система и др.

Обучението по хомеопатия може да се извършва
единствено от медицински университети с приле-
жащи клиники по традиционна и комплементарна
медицина. Предстоят за уточнение  подробностите,
свързани с обучението.  Предвидена е среща в края
на декември, в която ще вземат участие представи-
тели на Министерството на здравеопазването, ме-
дицинските университете и НПО. На срещата ще
бъдат обсъдени какви курсове и с каква продължи-
телност следва да бъдат провеждани. Този въпрос
вече е обсъждан на предишни съвещания и идеята
е курсовете да включват 500 учебни часа и да бъдат
с продължителност от 2 години.

Източник:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141027-3.htm

ИНДИЯ СЪЗДАДЕ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЙОГАТА, 
ХОМЕОПАТИЯТА И 
АЛТЕРНАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Който мисли, че светът на политиката днес е ску-
чен и монотонен,  греши. И ако не вярвате, просто
погледнете министър-председателя на Индия, На-

рендра Моди, който  има фантастичната идея да
създаде длъжността „заместник-министър на йо-
гата, хомеопатията  и алтернативната медицина“. И
след като вече сте прочели горното изречение си-
гурно у Вас е възникнал въпросът:“ За какво ù е на
една страна  заместник-министър на йогата?“ Ами
според индийския президент инициативата  има за
цел да популяризира тази древна дисциплина сред
жителите на страната. Предполагаме също, но не
искаме да бъдем лоши хора и да спекулираме, че
това се дължи до голяма степен на факта, че На-
рендра Моди е голям почитател на йогата. Даже
през септември 2014 г. по време на първата си реч
пред ООН той предложи да се създаде Междуна-
роден ден на йогата.

И така, благодарение на фантастичната идея на
министър-председателя, Индия вече има своята
държавна служба по аюрведа, йога, натуропатия,
унани, сидха и хомеопатия (Department of Ayurveda,
Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopa-
thy – AYUSH). Индийското правителство се стреми
да разшири своето присъствие на глобалния пазар
в областта на традиционната медицина, който се
оценява на 100 000 милиона долара.

По материали от: CIMES el Vie, 2014-11-14 и

http://mexico.cnn.com/

МЕКСИКО ИМА МОДЕРНА
НАЦИОНАЛНА 
ХОМЕОПАТИЧНА БОЛНИЦА

На 28 ноември 2014 г. в гр. Мексико, в присъст-
вието на президента на Мексико, бе открита новата
Национална хомеопатична болница. Първата хо-
меопатична болница, която датира от 1893 г. сери-
озно пострада при земетресението през 1985 г.
Това наложи нейната реконструкция и модерниза-
ция. В своята реч, президентът на Мексико – Ен-
рике Пеня Нието подчерта, че неговата админист-
рация е вложила над 10 милиона песос за разши-
ряване и модернизация на 47 медицински инсти-
тута и центрове в цялата страна. Целта е изграж-
дане на стабилна здравна инфраструктура и оси-
гуряване на достъп до здравни грижи на всички
членове на обществото.

Източник: Azteca Noticias, 28 de noviembre de 2014


