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Хомеопатичната материя медика е богата с групи медикаменти, които
имат един и същ радикал: съединения  на натрия, живака, т.н. „съединения
на въглерода“, „съединения на флуора“, „фосфорни съединения“... 

Калиевите съединения са многобройно семейство, чийто клинични по-
казания са много различни.

Настоящата статия има за цел да опише органите мишени, върху които
въздейства всяко от тях и неговите клинични показания, а така също да
предложи сравнително проучване (лекарствени взаимодействия) върху
едно определено специфично действие (рубриката „особен интерес“).

1. Kalium arsenicosum
Калиев арсенит

Въпреки че според Материя медика на  Дюпра  „широкото действие на
Kalium arsenicosum съчетава въздействието на Kalium carbonicum и Ar-
senicum album... Медикаментът е особено ефикасен при състояния на под-
чертана астения – мускулна, нервно-психична и недостатъчно кръвоснабдя-
ване“  практически той се доближава най-силно до Arsenicum album по отно-
шение на действието си при хроничните дерматити.

КЛЮЧОВ ЕЛЕМЕНТ
• сухота
Таргетно действие: кожа с възникване на хронични сухи, лющещи се обриви,

придружени от фисури главно в лакътните и поплитеални гънки. Пруритусът,
ако има такъв, се подобрява от студени компреси обратно на Arsenicum album
и се влошава между 1 и 3 сутринта както при Arsenicum album.

КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
• Сухи екземи
• Псориазис

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)
n Arsenicum album: широки кожни плаки с хронична еволюция, слабо про-

менящи се, изключително конгестивни, с фина десквамация.
n Hydrocotyle asiatica: сухи сквамозни обриви с удебеляване на дермата.
n Sepia: псориазиформени дерматози с фисури с кървящо дъно; слабо бо-

лезнени, обградени от хиперкератозна зона.
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2. Kalium bichromicum
Калиев бихромат

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
• Възпаление.
• Кръгла улцерация, с правилни краища, покрита

от жълтеникав мукус. 
• Мукозни „запушалки”.
• Точковидни болки.

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

ЛИГАВИЦИ НА  УШИ, НОС И ГЪРЛО ИЛИ РЕСПИРАТОРНИ ОР-
ГАНИ

1/ Ринофарингити и синузити с точковидна болка
на фронталните синуси, секреция на гъста,  жълта
или жълто-зеленикава слуз и образуване на корички
на ниво носна лигавица.

2/ Силна кашлица, която се влошава сутрин от 3 ч.
3/ Язвеномембранозна ангина (Ангина на Плаут-

Венсан).
ЛИГАВИЦИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 
1/ Афти.
2/ Киселини в стомаха, усложнени от парене в епи-

гастриума и последваща ирадиация. 
ЛИГАВИЦИ НА ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ
1/ Жълтеникава вискозна левкорея.
2/ Цервицит с образуване на язви с правилни

краища. 
ФИБРОЗНО-СЪЕДИНИТЕЛНА ТЪКАН И ПЕРИОСТ. Всички

точковидни болки, но главно:
1/ Ишиас – патогномично в ляво.
2/ Болка в петата.
3/ Епикондилит.
КОЖА
Предимно – варикозни язви, като изрязани със

замба, дълбоки и покрити със жълтеникав или
жълто-зеленикав ексудат.

ОСОБЕН ИНТЕРЕС: АФТИ
Афтата, която аргументира прескрипцията на

Kalium bichromicum, представлява дълбока, кръгла

язва с ясно очертани краища, покрита с типичния за
този медикамент  ексудат, на ниво сливици и мъжец.
Слюнката е вискозна, жилава и зловонна. 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)
• Mercurius solubilis: обложен език, който носи от-

печатъка на зъби, възпалени, подути и чувстви-
телни венци, хиперсиалорея, ерозирани язви,
които затрудняват преглъщането.

• Наличието на сивкави фибринозни налепи (псев-
домембрани) води до предпочитане на Mercurius
cyanatus.

• При наличие на   хеморагични язвени афти  пред-
почитанието клони към Mercurius corrosivus.

ЗАБЕЛЕЖКА
Важно е да се отбележи, че в контекста на палиа-

тивните грижи в онкологията, прескрипцията на
Kalium bichromicum 9 CH и на Mercurius corrosivus
9 CH, при  осъществяването  на началния протокол,
придружаващ първия сеанс по химиотерапия, често
позволява да се регулира проблема с мукозита.

Само в случай, че резултатът е незадоволителен
или симптоматиката е различна, се прибягва до
други медикаменти, а именно:

n Nitricum acidum: разязвени афти с неправилни
краища, кървящо дъно при най-незначителен кон-
такт, боцкащи болки, сякаш в лигавицата има забит
трън; възможна едновременна поява на ъглов хей-
лит, който, ако персистира, може да наложи пре-
скрипция на Condurango.

n Sulfuricum acidum: афти с белезникави или жълте-
никави разязвявания, лесно кървящи венци, не-
приятен дъх със значително отделяне на слюнка
при изтощени болни, които страдат от парене в
хранопровода и стомаха (кисел гастро-езофагеа-
лен рефлукс) и диарии. 

n Arsenicum album: афти, които бързо се разязвяват,
сухота на езика и лигавицата на устата, зловонен
дъх, нарушение на общото състояние, придружено
от отслабване, интензивна астения и тревожност. 
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3. Kalium bromatum
Калиев бромид

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
Възбуда, себорея.

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

НЕРВНА СИСТЕМА
При патогенетичните експерименти се наблюдава

фаза на възбуда и бързо след това фаза на депресия.
Това обяснява „двуцветната“ симптоматика на този
медикамент с:

1/ постоянни движения на ръцете и пръстите;
2/ непрестанна, суха, невротична кашлица, която

се влошава при лягане (като Hyoscyamus)/ персис-
тиращо хълцане;

3/ безсъние с нощни кошмари, сомнамбулизъм и
вероятност за енурезис;

Последния проблем често е свързан с ентеро-
биоза, която, за ограничаване на рецидивите, налага
освен  класическото лечение също прескрипцията на
Cina и на един от големите теренни медикаменти (Si-
licea, Calcarea carbonica, Sulfur);

4/ намаляване или премахване на чувствителност-
та към болката на ниво различни лигавици (фаринкс,
ларинкс, урогенитални лигавици);

5/ нарушения на паметта с тенденция към дислек-
сия и заекване;

6/ възможна еволюция към вид индиферентност с
разсеяност и липса на интерес към това, което се
случва около него.

КОЖА
Папуло-пустулозни обриви на индурирано акне,

локализирани главно по лицето, гърдите и гърба. 

ОСОБЕН ИНТЕРЕС:
НЕСПОКОЙНО/НЕРВНО  ДЕТЕ
Детето Kalium bromatum не е в състояние да стои

неподвижно. Непрекъснато държи и мачка нещо в
ръцете си (играчка, химикалка, крайче от хартия...),
почуква с пръсти по облегалките на стола по време
на консултацията. Не е прекалено чувствително и
рядко се оплаква от усещания за болка. Спи лошо, с
кошмари. В училище е нервно и има трудности със
запаметяването, забравя думи, когато говори, за-
бравя срички при писане и обръща думите.

Kalium bromatum е особено ценен медикамент
предвид  тази психомоторна нестабилност, придру-
жена от трудности в училище. Ще го сравним с някои
други медикаменти, като цитираните по-долу, чийто
списък не е изчерпателен. 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)
n Zincum metal: постоянна възбуда, непрекъснато

движи краката и ходилата си; свръхчувствителност

към шумове; мудност при работа; трудно задържа
вниманието си; астения и слаба памет.

n Tarentula hispana: неудържимо, непрекъснато
движение (глава, крака, ръце и пръсти) с липса на
моторна координация, с парадоксална промяна на
настроението (от луд смях до гняв, между импулси
към насилие – например да удря и радост); дете,
което е неуспешно в училище поради своята нер-
вност, проблеми с дисциплината и дефицит на вни-
мание, които определят поведението му.

n Mercurius solubilis: неспокойно дете, „докосва
всичко“, понякога склонно към заекване. До край-
ност злонамерено, авторитарно, холерично, пра-
вещо обратно на това, което му се казва. Ще има
трудности в училище, особено по онези предмети,
където се изисква да разсъждава (писане, грама-
тика, математика).

n Calcarea phosphorica: стройно, тънко и високо
дете, което е хиперчувствително, живо, много под-
вижно, но бързо се уморява, не може да извършва
последователна дейност и поради тази уморяе-
мост с бавни постижения. 

n Calcarea fluorica: неспокойно дете, с нестабилна
физика поради супер отпусната конституция;
склонно към вестибуларни и координационни на-
рушения; с интелектуални проблеми и трудности
за задържане на вниманието, и променливи учи-
лищни резултати.

n Medorrhinum и Argentum nitricum са други два го-
леми медикамента, които трява да споменем:
много неспокойни деца; с възбуда, която често
води до обърканост и прибързаност в това, с което
се занимават: първо поради нерационален страх,
че ще им бъде отнето и ще им стане скучно и второ
поради страх от забавяне. Вършат всичко при-
пряно и с постоянна трескавост.

4. Kalium carbonicum
Калиев хидрогенкарбонат или калиев 
бикарбонат

Според Материя медика на Дюпра „нарушението
на метоболизма на калия, съответстващо на
Kalium carbonicum се проявява в тъканите чрез със-
тояние на отпускане главно в съединителната
тъкан, поддържащата висцерална и околоставна
тъкан и мускулната тъкан. От друга страна Kalium
carbonicum действа избирателно върху кръвта, хра-
ненето, храносмилателния тракт, дихателния апа-
рат и половите  органи.“

Това множество от действия на Kalium carbonicum
го прави голям медикамент, като неговите показания
намират място в различни етапи от живота на човека
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(дори в най-ранно детство – вж. рубриката „Особен
интерес“). В старческа възраст той често се пре-
връща в незаменим медикамент.

КЛЮЧОВИ ЕЛЕМЕНТИ
• Астения
• Анемия
• Едем (вътрешния ъгъл на окото +/– краката)
• Вискозни нумоларни секрети
• Режещи болки
• Слабост в слабините и коленете

ТАРГЕТНИ ОРГАНИ И КЛИНИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

ЛИГАВИЦИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА
1/ Прекомерен метеоризъм и пирозис.
2/ Запек с болки при освобождаване. Болките в

ано-ректалната област са боцкащи, парещи или като
от „убождане с нож“.

3/ Хемороиди, които се подобряват при седене
върху твърда повърхност.

ЛИГАВИЦИ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА
С влошаване между 2 и 4 часа сутринта и подоб-

рение в седнало положение, с навеждане напред и
ръце върху коленете. При сърдечно съдовите про-
яви се наблюдават същите модалности.

1/ Астма.
2/ Белодробни заболявания. Тези които засягат

долния десен дял съответстват на Lycopodium, до-
като заболяванията на долния ляв дял отговарят
предимно на Natrum sulfuricum.

ЛИГАВИЦИ НА УРО-ГЕНИТАЛНАТА СИСТЕМА
1/ Персистираща секреция на кръв след обилна

кръвозагуба като аборт, кюретаж...
2/ Аменорея.
3/ Болки в долната част на гърба при бременност

или менопауза.

СЪРДЕЧНО-СЪДОВА СИСТЕМА
1/ Анемия.
2/ Екстрасистолия.
3/ Диспнея при усилие и декубитус.
4/ Едеми.
Интересно е показанието на Kalium carbonicum

като медикамент, придружаващ класическото лече-
ние при сърдечна недостатъчност.

МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА
• Рахиалгия, лумбалгия и артралгия.
1/ Слабост  в тораколумбалната част на гръбнач-

ния стълб.
2/ Болки в долната част на гърба (лумбосакрална

област), които ирадиират към бедрата и колената.
3/ Артралгия предимно в  колянната става.

НЕРВНА СИСТЕМА
1/ Психична астения.

2/ Раздразнителност.
3/ Тревожност, усещане за топка в стомаха.
4/ Депресивен синдром с чувство за безизходица

по отношение на множество здравословни про-
блеми.

ОСОБЕН ИНТЕРЕС:
БРОНХИОЛИТ И ГЕР
Kalium bicromicum e показан за лечение на остър

бронхиолит при кърмачета или бронхиолит, предиз-
викан от гастро-езофагеален рефлукс.

Този медикамент, освен добре познатата бело-
дробната компонента, има астмоподобни прояви,
други (симптоми) като парене зад гръдната кост (пи-
роза), които могат да се намесят в клиничната кар-
тина на бронхиолитите, подобно на други два свър-
зани  медикамента, които от своя страна  имат хра-
носмилателна и респираторна конотация. 

ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ЛВ)
n Ipeca: спастична и еметогенна кашлица, с голяма

задръжка на слуз  и астмоподобна диспнея, а така
също гадене с повръщане на слуз.

n Carbo vegetabilis: медикамент за бронхоспазми и
„респираторен дистрес“ (асфиксия), показан при
обострени бронхиолити (1 доза 15 CH, която се
повтаря след 2 часа, придружена от близко на-
блюдение на детето и прескрипция на други ме-
дикаменти), а така също  аерогастрия с подуване
на корема над пъпа и стягане в гърдите. 

ПРИ ГЕР ПРИ СЪВСЕМ МАЛКИ БЕБЕТА МОГАТ 
ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ СЪЩО

• Медикаменти за регургитации поради непоноси-
мост към мляко, като:
n Aethusa cynapium и Magnesia carbonica

• Медикаменти, които въздействат върху спастич-
ната компонента:
n Nux vomica, Cuprum metal., Dioscorea, Asa
foetida, Ipeca, Amygdalus persica… 

• Медикаменти „против киселини“:
n Nux vomica, Magnesia carbonica, Natrum
phosphoricum…

• Някои медикаменти за пирозис:
n Iris versicolor, Robinia, Sulfuric acidum…

• Медикаменти, които отговарят на някакво „рис-
ково“ поведение, например: Antimonium crudum,
„ненаситен лакомник“ и Argentum nitricum, който
е специално резервиран за дете, което винаги се
храни бързешком.
                      

Източник: La Revue du CEDH, numéro 34

Продължава в следващия брой
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Първият текст по проблемите на хомеопатията е
публикуван в научно списание (Revista de
Farmacología Práctica y Cirugía) през 1796 г.(1) Първото
клинично изпитване в историята на медицината с
конвенционален медикамент е публикувано през
1948 г. в British Medical Journal,  а това е  цели 5 години
по-късно след първото клинично проучване с хо-
меопатичен медикамент, публикувано през 1943 г. в
списанието British Homeopathic Journal.(2)

Съществуват 5  669 статии, публикувани във во-
дещи списания по биология и медицина (Вж.
Pubmed). От тях 2 148 са публикувани през послед-
ните 10 години,  а 1 1015 през последните 5 години.
Проведени са общо 334 клинични проучвания (про-
учвания при пациенти), от които 197 са били рандо-
мизирани и контролирани (за да се избегне плацебо
ефекта). В други списания (Вж. Biblioteca virtual de la
salud), откриваме още  8 132 статии, в които  хомео-
патията е централна тема. Този внушителен брой  из-
следвания свидетелства за интереса към  хомеопа-
тията!(3)

Според статията „Преглед на използването на ви-
соки потенции във фундаменталните научни из-
следвания в областта на хомеопатията” лабора-
торните хомеопатични  експерименти наброяват
1500,  като от тях  830 са в сферата на високите раз-
реждания. 90%  от последните докладват някакъв по-
ложителен резултат. Това включва  изследвания с:
животински модели (371); модели с растения (201);
модели с  материали от човешки произход (92); мо-
дели с  вируси и бактерии (37) и модели с гъби (32). В
областта на хомеопатията са провеждани изследва-
ния на всякакви нива.(4)

Често, за да се обясни явлението „подобие“, на
което се базира  хомеопатията, се използва като при-
мер кафето: води до безсъние, поради което актив-
ната съставка на хомеопатичният медикамент Coffea
9 CH се използва за лечение на някои видове безсъ-
ние. Това, което мнозина не знаят е, че този факт е до-
казан научно чрез  измерване на количеството и ка-
чеството на съня посредством метода на  полисом-
нографията.(5)

Gelsemium 5 CH e хомеопатичен медикамент,
който се използва за лечение на тревожност, но как
функционира? Не съществуват много хомеопатични
медикаменти, за които знаем отговора, но този не е
от тях. Gelsemium стимулира секрецията на едно  ве-
щество (успокояващият  хормон алопрегнанолон) в
невроните (мозъчни клетки) на лимбичната система
(емоционалната част). Когато блокираме мястото в
клетката, където действа (глициновите рецептори) с
други вещества (стрихнин), ефектът на Gelsemium 
5 CH изчезва, затова знаем как действа той.(6)

Може ли да се използва хомеопатия при бремен-
ност? Проучване, публикувано през 2011 г. от ан-
глийски изследователи, показва че 14,4 % от бре-
менните жени (2 038 от 14 115) са използвали хомео-
патия, което представлява 54 % от използвалите ня-
какъв вид комплементарна медицина (3 774).(7)

За хомеопатията се твърди, че никога не предиз-
виква нежелани реакции. Това е почти вярно, тъй-
като  скорошно проучване, което си поставя за цел
да опише съобщенията за нежелани реакции,  кон-
статира само 1 159 случая за период от 33 години. От
тях , връзката с хомеопатичен медикамент е потвър-
дена само в 27 случая, а това е незначителен брой.
Авторът предупреждава, че трябва да се внимава с
ниските хомеопатични разреждания и избора на те-
рапевт. Последният трябва да има необходимото ме-
дицинско образование и достатъчна хомеопатична
квалификация. Затова в Испания повечето регио-
нални лекарски колегии поддържат регистър на ле-
карите-хомеопати с доказана квалификация по хо-
меопатия.(8) 

Съществуват два аргумента, които най-често се из-
ползват, за да се оправдае факта, че хомеопатията
явно е ефективна:  защото пациентът е убеден, че ще
му подейства (плацебо ефектът) или защото отива
при лекар, когато е толкова зле, че повече не може
да се влошава, затова може само да върви към под-
обрение (явлението „регресия към средната стой-
ност“**). Тези два ефекта съществуват, но нито еди-
ният нито другият могат да устоят на хода на времето,
затова след няколко месеца пациентът отново  ще се

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ХОМЕОПАТИЯ
Д-р Гуалберто Диас*

*Д-р Гуалберто Диас е специалист по семейна медицина и медицина на общността. Освен това е  специализирал клинична хомеопатия,
която трайно привлича неговия професионален интерес. По настоящем  преподава клинична хомеопатия в ЦОРХ (CEDH) – Испания. 

**Регресия към средната стойност (Regression toward the mean) е феномен, който се проявява в хода на различни хронични заболявания.
Обикновено те имат периоди на изостряне и ремисия, които се редуват във времето.
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почувства зле. Какво бихте казали тогава за онова
проучване, което доказва, че след 2, дори след 8 го-
дини, пациентите, лекувани с хомеопатия продължа-
ват да се чувстват добре. Според статията „Какво е
здравето на хронично болни пациенти след 8 години
хомеопатично лечение?“ възрастните (2 722) са от-
белязали сложността на заболяването си в началото
на лечението с 6.2 пункта, след две години с 2.9 пун-
кта и с 2.7 пункта след 8 години. Децата (819)  са реа-
гирали още по-добре: 6.1 пункта в началото на лече-
ние, 2.1 пункта след две години и 1.7 пункта след 8 го-
дини. Тези данни показва, че хомеопатията не само
работи, но и го прави много добре!(9)
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ХОМЕОПАТИЯ И РАК:
ПРОТОКОЛИТЕ БАНЕРЖИ

Силва Гарсия, Завеждащ отдел „Научни изследвания“ на Лаборатории Иберхоме

Проучване, проведено в Съединените щати през
2000 г. и публикувано в списание  Clinical Oncology,
показва, че 69% от група от 453 пациенти, са изпол-
звали най-малко една комплементарна терапия, по
време на конвенционалното лечение на заболява-
нето си.

Друго изследване, публикувано  в същото списа-
ние през 2004 г. , показва, че 88% от група от 102 па-
циенти с рак, включени в проучвания във фаза I на
Клиничният център Майо за борба с рака (Рочестър,
Минесота) също са използвали най-малко една ком-
плементарна терапия.

Националният център за комплементарна и ал-
тернативна медицина (NCCAM) (Агенцията на САЩ,
която отговаря за информацията и научните изслед-
вания върху комплементарните практики) обяснява,
че страдащите от рак могат да използват компле-
ментарни терапии за облекчаване на страничните
ефекти от конвенционалното лечение, за преодоля-
ване  на стреса и тревожността, предизвикани от за-
боляването, за подтикване на пациентите да участ-
ват в процеса на тяхното собствено изцеление, и
което е най-важно, за използване на тези практики
за „лечение  и излекуване на рака.”

След като веднъж вече е призната ползата от ал-
тернативните и комплементарни терапии, NCCAM
инициира процеса на интегрирането им в болничния
живот, под наименованието  „интегративна меди-
цина“. Понастоящем  в САЩ съществуват  няколко
болници, които предлагат този вид лечение на рака.

В Европа също са правени  проучвания върху из-
ползването на тези терапии при пациенти с рак. Дан-
ните показват, че най-малко 35,9% от пациентите ги
използват като процентът варира между отделните
страни от 14,8% до 73%. Между най-често прилага-
ните комплементарни терапии се нареждат: хомео-
патията, фитотерапията и хранителните добавки, аку-
пунктурата и терапиите ум-тяло.

Проучванията показват, че основните потребители
са по-младите хора, жените и тези с по-висока степен
на образование. Всички те твърдят, че използването
на тези терапии им е било от полза. Въпреки това
почти половината от пациентите не съобщават на
своя онколог, че ги използват, а източникът на ин-
формация за тях идва главно от приятели, семей-
ството и медиите. Лекарите и медицинските сестри
нямат особен принос в предоставянето на информа-
ция за тези терапии.



Когато говорим за комплементарни терапии при
лечение на рак, не можем да не споменем успешните
„хомеопатични протоколи Банержи“ на лекарите
Прасанта и Пратип Банержи, Индия.

Техните неопровержими резултати  при лечението
на интракраниални тумори предизвикаха голям инте-
рес сред пациенти и онколози. Те доведоха не само до
провеждане на лабораторни изследвания, но и до
приложението им при лечение на други видове рак в
различни болници на САЩ и до сътрудничеството на
авторите с  няколко американски университети.

Те са единствените, получили, през 1999 г. от Кон-
султативната група по проблемите на рака, одобре-
ние за прилагане на някакъв комплементарен метод
на лечение, а Съединените щати за пръв път приеха
хомеопатичен протокол, който вече е официално
признат и от правителството на Индия.

В процеса на своята обширна клинична практика
лекарите Банержи са открили, че интракраниалните
тумори са по-податливи на тяхното лечение откол-
кото други видове рак.

Резултатите от работата им ,съвместно с Андерсо-
новия институт за рака (Хюстън, Тексас), върху ком-
бинираното използване на Ruta 6 CH и Calcarea
phosphorica 3X при лечение на интракраниални ту-
мори са публикувани в списание International Journal
of Oncology. 

Техните протоколи се прилагат успешно не само
при лечение на интракраниални тумори, където пос-
тигат до 72% ремисия или спиране на растежа на
случаи, лекувани в клиниката им в Индия, но също
така и  при други видове рак. Те успяват да спрат раз-
витието на тумора в 43% от случаите и пациентите
им са в състояние да живеят нормален живот в про-
дължение на много години, без метастази.

При посещението си в Испания, по повод ІІІ на-
ционален конгрес по хомеопатия, те представиха ре-
зултати от лечението на 21 888 онкоболни, лекувани
в периода 1999–2007 г. В 21 % от случаите на злока-
чествен рак пациентите им са с пълна ремисия. В 
23 % се наблюдава стабилизиране или подобрение,
което означава че общо 44 % от онкоболните, леку-
вани с хомеопатия са извлекли полза от това. 

Трябва да отбележим, че тези данни бяха подкре-
пени с пълна документация, която авторите носеха
със себе си, като ефекта от лечението бе подкрепен
от изследвания с рентген, скенери, биопсии и т.н. Те
представиха също така най-новите си  терапевтични
резултати от 1 132 случаи, лекувани в периода между
август 2006 г. и август 2007 г., с обща ремисия в 32%
от случаите на тумори в мозъка, в 22% от случаите на
бронхогенни карциноми и при 28% от случаите на
езофагиален карцином. При това повечето от паци-
ентите са били в стадий III или IV на болестта, т.е. в на-
преднал стадий на рака.

Протоколите на лекарите Банержи са семпли и се
отличават от класическата хомеопатия по опросте-
ния подход към лечението: прескрипциите са посто-

янни за конкретни заболявания и се използват кон-
кретни потенции, като по този начин се стандарти-
зира избора на медикамент.

В резултат от опита на повече от три поколения те
разполагат с конкретни медикаменти и конкретни
разреждания за всеки вид заболяване.

Техният подход към заболяванията е по-скоро ди-
агностициране отколкото индивидуализация. Затова
лесно се предава, а резултатите са възпроизводими.

Те са разработили рутинни протоколи за лечение
не само за рака, но за всички видове заболявания, с
опростен метод за избор на медикамент.

Фондацията, която създават през 1992 г. в Калкута
(Prasanta Banerji Homoeopathic Research Foundation:
PBHRF) си поставя за цел да покаже ефективността
на хомеопатията като метод на лечение в медици-
ната, по научен път и като следват протоколите на
конвенционалната медицина.

От 2003 г. PBHRF работи като научна организация,
акредитирана от Департамента за научни изследва-
ния на Индия.

Понастоящем сътрудничат в разработването на из-
следователски проекти с Колумбийския университет
(церебрални тумори в педиатрията), с Университета
на Канзас (клетъчни линии на церебрални тумори) и
Тексаския университет (рак на млечната жлеза).

Лекарите Банержи наскоро бяха поканени да из-
несат лекции за своите хомеопатични протоколи във
Валядолид, Барселона и Санта Крус де Тенерифе. Те
представиха своя опит и по-специално по какъв
начин използват дадени медикаменти за определени
заболявания. Те не само ни показаха терапевтични
протоколи за голям брой патологии, но също така
една изключителна човечност и липсата на каквото и
да е високомерие.

С тези редове се надяваме да насърчим пациен-
тите да се възползват от хомеопатично лечение и съ-
щевременно да допренесем да се изпълни една от
целите на фондацията PBHRF, а именно налагането на
хомеопатията като научен и ефикасен медицински
метод на лечение.

Библиография:
1. Proceedings III Congreso nacional Homeopatía. Valladolid, mayo

2008. “Protocolo Banerji: Simplificación de la Homeopatía para mejorar el
sufrimiento humano”

2. La noticia de PBHRF. Boletín informativo trimestral de Prasanta Ba-
nerji Homoeopathic Research Fundation. Vol 1 Nº1

3. Use of complementary and alternative medicine in cancer patients: a
European survey. Molassiotis et al. Ann Oncol 2005 apr; 16(4):655-63

4. Dsalud. La oncología integrativa. Antonio F. Muro. 2008
5. Dsalud. Éxito en el tratamiento de tumores cerebrales con un producto

homeopático. Antonio F. Muro. 2007
6. Dsalud. Espectaculares resultados en cáncer con protocolos

homeopáticos. Antonio F. Muro.2008 
7. Banerji P1, Campbell DR, Banerji P, Cancer patients treated with the

Banerji protocols utilising homoeopathic medicine: a Best Case Series Pro-
gram of the National Cancer Institute USA, Oncol Rep. 2008 Jul;20(1):69-74
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