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Истинският световъртеж е субективен симптом, който бива опре-

делян  като погрешно усещане за движение на заобикалящата среда спрямо
пациента или на пациента спрямо заобикалящата среда. Освен това,
може да бъде съпътстван от загуба на равновесие или усещане за загуба
на равновесие, понякога с видение за въртене на пейзажа, прилошаване или
цефалгия. Той е резултат от несъответствие между информацията, из-
пратена от сетивните рецептори на вестибуларния апарат, от една
страна, и визуалната и проприоцептивна информация от друга страна.
Вестибуларната дисфункция може да има периферен произход (засягане на
задния лабиринт или на слухово-вестибуларния нерв) или централен про-
изход (засягане на вестибуларните ядра или централните пътища). При
едностранни нарушения могат да се наблюдават компенсаторни явления. 

1. Истински световъртеж и вертижни синдроми

Броят на консултациите за истински световъртеж е около 8,5 на 1000 па-
циента. Тази инвалидизираща и предизвикваща тревожност патология
може да бъде причина за социален и професионален хендикап /недъг/
(трудности при придвижване, шофиране…) и за влошаване на качеството
на живот. Тя може да бъде и показател за тежки патологии (акустична нев-
рома, множествена склероза…), които изискват специфично лечение.

Световъртежите обикновено биват придружавани от нервно вегетативни
симптоми: пребледняване, изпотяване, гадене, повръщане и не бива да
бъдат бъркани с акустична неврома (която е с друг произход) или с нару-
шения в равновесието от неврологичен произход   (хемиплегия, малко-мо-
зъчна или церебеларна атаксия…)

Търсенето на вестибуларен синдром е системно и съчетава истински све-
товъртеж, нистагъм, положителен симптом Ромберг и специфични откло-
нения в сатуса на пациенто. Тези симптоми биват търсени извън кризата на
световъртеж. 

Неврологичният и кохлеарен преглед насочват диагнозата към перифе-
рен произход (доброкачествен пароксизмален позиционен световъртеж
или ДППС,  вестибуларен неврит, болестта на Мениер, лабиринтит, неври-
ном на слуховия нерв (VІІІ-ми краниален нерв) или към централен произход
(инсулт, артериална дисекация, тумор, множествена склероза и т.н.)

Анамнезата уточнява обстоятелствата, при които е настъпил световър-
тежът и неговата еволюция (ако е свързан с определена позиция и е кратък
и повторяем, това насочва към ДППС; когато е продължителен ориента-
цията е към вестибуларен неврит;  ако се повтаря и е свързан със слухови
симптоми,  насочва към болестта на Мениер).
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вертИЖнИ СИнДромИ

Доброкачественият  пароксизмален пози-
ционен световъртеж (ДппС) се появява вне-
запно/брутално при промяна на позицията на гла-
вата и  се дължи на трудности при придвижването
на отолитите във вестибуларния апарат. Единстве-
ното лечение е чрез освобождаващите упражне-
ния / техники/ на Семон. 

вестибуларният  неврит предизвиква внезапен
и продължителен едностранен световъртеж от ви-
русен или бактериален произход и води до възпа-
ление на вестибуларния нерв, което понякога е не-
обратимо. Лечението с кортикостероиди, прила-
гани на кратки курсове, ускорява компенсацион-
ните явления.

повтарящият се (или мениероподобен)  све-
товъртеж се  характеризира със силни вертижни
кризи без слухови нарушения. Болестта на Мениер
винаги е придружена от слухови симптоми по
време на кризите и еволюира към глухота. Лече-
нието е медикаментозно, а хигиенно-диетичните
норми препоръчват ограничение в приема на сол
и вода (с оглед намаляване  на налягането на ендо-
лимфатичната течност), премахване от диетата на
кофеин, теин, алкохол, шоколад и тютюн. Въз-
можно е да бъде предложено хирургично или пси-
хологично лечение. 

Световъртежите при възрастните хора се
дължат на различни фактори (вестибуларни, визу-
ални, проприоцептивни нарушения, моторни на-
рушения, прием на медикаменти), което затруд-
нява диагнозата. Рехабилитацията на вървежа,
която дава предимство на визуалната информация
пред вестибуларната и проприоцептивната дава
добри резултати. Психотропните медикаменти са
вредни за компенсаторните способности.

Световъртежите при детето са редки и изиск-
ват спешна консултация със специалист (тумор в
областта на задната черепна ямка). Те могат да
бъдат свързани с медикаментозна интоксикация
(анксиолитици, седативи или с „мигренозни екви-
валенти“ – тортиколитис преди 18-тия месец или
ДППС до 10 годишна възраст). 

кЛАСИчеСкото ЛеченИе вкЛЮчвА:

n Медикаменти от рода на: ацетиллевцин (TAN-
GANIL), бетахистин (SERC, BETASERC, LECTIL),
меклизин хидрохлорид (AGYRAX).

n Медикаменти извън терпевтичния  протокол:
пирацетам (GABACET, NOOTROPIL).

n Свободните упражнения на Семон, вестибу-
ларна рехабилитация, провеждана от специа-
листи кинезитерапевти.

n Хирургическа интервенция, в случай че меди-
каментозното лечение не даде резултат:  хими-
ческа лабиринтектомия,  декомпресия на ендо-
лимфатичния сак,  вестибуларна невректомия,
(невректомия  на  вестибуларния нерв).

В ежедневието най-често срещани са фалшивите
световъртежи, но в никакъв случай не бива да се
пренебрегват, а да се диагностицират.  В зависи-
мост от диагнозата се определя и мястото на хо-
меопатията – било като лечение от първи порядък
било като лечение, придружаващо класическото.

етИоЛоГИятА нА вертИЖнИте СИнДромИ 
е рАзЛИчнА

Възможно е да става дума за:
n Централна или вестибуларна причина, която из-

исква специфично лечение.
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n Мениеров синдром, придружен от шум в  ушите,
по-ясно или по-слабо изразена глухота, гадене
и повръщане.

n Пост-травматични световъртежи с нарушения
на водно-електролитния баланс на менингите.

n Невро-вегетативна дистония в хистероиден
контекст.

n Цервикална спондилоза със стесняване на
гръбначните артерии.

n В контекста на атеросклероза с хипертония при
възрастни индивиди.

n Или обратното – в контеста на хипотония или
хипогликемия.

2. Симптоматични медикаменти

Обикновено биват предписвани в разреждане 5
или 9 СН по време на криза или в 15, или 30 СН за
превенция. Най-често се използват:

BRYONIA
При световъртежи с цефалгии, които се влоша-

ват при най-малкото движение и които са най-
силни през нощта и сутрин. Серозен оток?

COCCULUS
Световъртежи с гадене и повръщане, склонност

към липотимия, която се влошава при умора (без-
съние, часова разлика…)

TABACUM
асоциира световъртежа и синдрома на блуж-

даещия нерв (n.vagus) – бледост, студена пот, га-
дене, склонност към синкоп, хиперсаливация, под-
обряване при затваряне на очите и от свеж въздух.

CICUTA VIROSA
В епилептичен аспект с визуални нарушения: не-

подвижните предмети изглеждат в движение
и/или  са нестабилни.

боЛеСтА нА менИер

CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM
Брутален световъртеж, шум в ушите (свирене,

бръмчене), загуба на слуха, заболявания на жлъч-
ката с болки в черния дроб.

CHINA
Световъртежи с шум в ушите като резултат от хи-

потония вследствие загуба на органични  течности
или злоупотреба с хинин.

CHININUM SULFURICUM
Близък до предходния с тенденция към глухота и

лицева невралтия.

SALICYLICUM ACIDUM и NATRUM SALICYLICUM
Аспиринът е добре познат със своята токсичност

към ухото: загуба на слух с постоянен шум.

THEREDION
Мениеров синдром, който се влошава при зат-

варяне на очите; слухова свръхчувствителност.

CARBONICUM SULFURICUM
Мениероподобен синдром, замаяност, „замъг-

лена“глава, шум в ушите.

PETROLEUM 
Световъртеж, замаяност, шум в ушите, прилоша-

ване при пътуване.

поСт-трАвмАтИчнИ СветовъртеЖИ

Те се явяват като последствие от „спомена“ на
менингите след пост-травматичен церебрален
едем. Най-често са придружени от  необясними, за
обичайните допълнителни прегледи, главоболия.

Ние хомеопатите можем да допринесем при взе-
мане на решение за етиологичното лечение с:

NATRUM SULFURICUM
който регулира  водно-електролитния обмен на

мозъчните обвивки след травма на главата или
прилагане на епидурална упойка.

ARNICA
Медикамент, който е показан за лечение на по-

следствията от какъвто и да е травматизъм.

BRYONIA
Медикамент, който има доказано действие при

едем и хиперсекреция на серозите, които влоша-
ват световъртежа особено при движение на гла-
вата и очите. 

ACTAEA RACEMOSA
Световъртеж с усещане „сякаш главата е в памук“,

болки във врата и горната част на гърба, с влоша-
ване по време на менструация.

СветовъртеЖИ в резуЛтАт нА нервно-
веГетАтИвнА ДИСтонИя

Те съответстват на медикаменти за функциона-
лен световъртеж при наличие на тревожен или
спазмофилен „терен“, както и на медикаменти с
особена неврологична полярност.  Да цитираме:

ARGENTUM NITRICUM
Класическият световъртеж от височини в същ-

ност  има фобиен характер, който може да се про-
яви под друг аспект (агорафобия, клаустрофобия).
Той съответства на тревожни индивиди с прибър-
зано и неефективно поведение и соматизирани
храносмилателни (парене в стомаха, диария) и/или
уринарни симптоми (често уриниране).
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GELSEMIUM
Съответства на цефалгии, които се усещат „като

каска“, замъглено виждане, треперене и общо усе-
щане за слабоумие. По време на мигрените е въз-
можно  да се наблюдава централна скотома. 

LACHESIS
Медикамент показан при световъртежи и под-

чертана клаустрофобия. Непоносимост към как-
вато и да е милувка или контакт с кожата допълва
общите му симптоми : добре познат психологи-
чески профил, горещи вълни, алкохолизъм, сър-
дечно съдови нарушения (хипертония, кръвонася-
дане). 

IGNATIA
Медикамент, при който световъртежите настъп-

ват в контекста на спазмофилия, пресилено и па-
радоксално поведение, различни соматични
спазми, които за щастие не са тежки. Лекарство за
огромна психологична свърхчувствителност. 

MOSCHUS
Класически съответства на подобна, но влошена

картина, с театралност и отпадналост при исте-
рична личност.

NUX VOMICA
Показва картина на световъртежи вследствие на

злоупотреба с храна, алкохол или психотропни ме-
дикаменти. Често става дума за чувствителен тип.

PHOSPHORICUM ACIDUM
Той е показан при повтарящ се емоционалeн

шок или умствена претовареност с изтощение и
нарушения на съня.

NUX MOSCHATA
Характеризира се с  хиперсомния, сухота на ли-

гавиците и усилено производство на чревни га-
зове. Показан при световъртежи със замаяност, де-
лириум и склонност към бълнуване.

CYCLAMEN
Комплицирани световъртежи  със зрителни на-

рушения, „летяща“ походка, спад на зрителната ост-
рота и цефалгия по време на целия менструален
цикъл. 

STAPHYSAGRIA
Умора, треперене, цефалгии, световъртежи

вследствие на фрустрация… Подобрение при хо-
дене в кръг.

OLEANDER
Световъртежи сутрин, при събуждане или пог-

леждане надолу; цефалгии, които се подобряват
при конвергенция на очните ябълки , усещане за
изтегленято им  назад; емоционален вискозитет. 

ZINCUM
Може да има световъртежи подобно на Nux

vomica след прием на алкохол.

СветовъртеЖИ, СвързАнИ С ЦервИкАЛнА
СпонДИЛозА

Остеофитите могат да предизвикат временно
притискане на гръбначните артерии при промяна
на положението на главата. Могат да бъдат разгле-
дани всички медикаменти за артроза със специ-
ално внимание върху:

ACTAEA RACEMOSA
Този медикамент бе разгледан по-горе в кон-

текста на болки във врата и горната част на гърба.

CONIUM MACULATUM
Вертигото се появява в легнало положение с усе-

щане за въртене и влошаване при движение на
главата и очите.

LACHNANTES
Синдром на Баре-Лиеу: ларингити, шум в ушите,

зрителни нарушения, прекордиалгия.

MAGNESIA CARBONICA
Синдром на Баре-Лиеу: окципитално главоболие

и усещане за замаяност.

СветовъртеЖИ в резуЛтАт нА 
АтероСкЛерозА И хИпертонИя

И в този случай  могат да бъдат показани всички
медикаменти от посочените клинични картини,
които предизвикват световъртежи по време на хи-
пертонични кризи, придружени от главоболие.
Някои от тях, обаче, са по-подходящи при въз-
растни индивиди:

PHOSPHORUS
Вертебробазиларна недостатъчност, усещане за

конгестия и топлина, замаяна походка. Лезионното
му действие го прави интересен при вестибуларен
неврит.

BARYTA CARBONICA
При много възрастни индивиди, които страдат

от световъртежи, поради хипертония в резултат на
склеротични промени и нарушена координацията
на движенията. Липсва очевидна обратимост на
лезиите…

AURUM METALLICUM
Световъртежи, които се влошават при навеж-

дане напред, с усещане за тежест в главата, хипер-



тония, ритъмни нарушения, ясно изразен депре-
сивен синдром.

SECALE CORNUTUM
Медикаментът е показан при  съдова недоста-

тъчност на вътрешното ухо.

CLONOINUM
Показан при  световъртежи на базата на  парок-

сизмална хипертония с цефалгия, загуба на съзна-
ние, дезориентация.

KALMIA LATIFOLIA
Може да изпитва  усещания за световъртеж при

най-малкото усилие, със стягане в гръдния кош.

СветовъртеЖИ вСЛеДСтвИе нА 
хИпертонИя ИЛИ хИпоГЛИкемИя

Мозъчно-съдовата недостатъчност или хипог-
ликемията също могат да провокират преходни
световъртежи.

FERRUM PHOSPHORICUM
Влиза в тази клинична картина със световъртежи

при  ортостатична хипотония. 

FERRUM METALLICUM
Той е много сходен медикамент, който освен

всичко друго е показан за шум в ушите.

CHINA
Вече бе разгледан при значителна загуба на ор-

ганични течности. 

MOSCHUS
Трябва да се прилага  не само единствено при те-

атрални хистерични прояви, но също така при ор-
тостатична хипотония и при хипогликемия с тен-
денция към прилошаване.

3. теренни медикаменти

Голяма част от симптоматичните медикаменти,
изброени по-горе, са полихрести, които могат да
бъдат използвани също така като теренни медика-
менти т.е. отговарят на съвкупност от реакции на
индивида във времето и пространството. Други
нямат световъртежи в патогенезата си, но правят
симптоматичните медикаменти по-ефикасни и
продължително действащи. Според основните им
тенденции различаваме:

зА невро-СъДовИ зАбоЛявАнИя

PHOSPHORUS
Лезионната му  патогенеза го прави подходящ

както при неврити, така и при промени на кръв-

ното налягане. Съответства по-скоро на стройни
индивиди с добър метаболизъм, способни да про-
явяват голяма енергичност, която бързо бива по-
следвана от силна умора. Отнася се за всички т.н.
„благородни“ органи: сърце, черен дроб, бъбреци,
бял дроб, мозък, артерии… по причина на богата
им васкуларизация. Поведението на тези инди-
види се характеризира с големи промени – от ен-
тусиазъм до депресия. 

ARSENICUM ALBUM
Съответства на още по-изразени лезии на съ-

щите органи и същите функции. В този случай ин-
дивидът е изтощен, много зиморничав, тотално
лишен от енергия, единствено тревогата за смърт-
та предизвиква у него възбуда. Изпитва силно па-
рене, което се успокоява от топлина, невралгични
болки. Псоричен модус на реакция, който се из-
разява в кожни заболявания: екзема, псориазис…
В неговия случай световъртежите по-скоро са
свързани с хипотония и усещане за силна умора.

SULFUR
Той е огледален образ на предходния индивид:

стенични емоции, бонвиван. Страда от метабо-
литни нарушения поради злоупотреба с храни и
напитки, застойни съдови  явления  и тенденция
към спастична хипертония. Има усещания за па-
рене по кожата (също псоричен модус на реакция),
които логично се подобряват на свеж въздух.

LACHESIS
Класически е индивид, който страда от алкохо-

лизъм или е в периода на перименопауза. Наблю-
дават се горещи вълни, локални застойни явления,
спонтанни кръвонасядания, склонност към супер-
инфекции, хипертония от спастичен тип. Поведе-
нието му е агресивно. Мнителност и ревност могат
да допълнят картината, но не е задължително. 

AURUM METALLICUM или  MURIATICUM
Този терен притежава силно изразена съдова

полярност с хипертония, ритъмни нарушения,
ИБС. Поведението му е сходно с това на Nux 
vomica, но е много по-депресивен и показва
склонност към суицидност. 

BARYTA CARBONICA
Теренен медикамент, показан при двата полюса

на живота: или дете със забавено развитие или
възрастен индивид в залеза на своя духовен живот
без възможност за обратимост. В последния слу-
чай хипертонията е постоянна/фиксирана, когни-
тивните нарушения са подчертани, паметта страда
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от дефицит. Най-добре медикаментът  да бъде
предписван превантивно…

хрАноСмИЛАтеЛнИ зАбоЛявАнИя

LYCOPODIUM
Добре познат теренен медикамент, който обе-

динява функционална чернодробна недостатъч-
ност, метаболитни нарушения, функционална ко-
лонопатия,  склонност към образуване на камъни
в бъбреците и жлъчния мехур, кожна атопия и
склонност към атеросклероза. Блестящотото му и
авторитарно поведение  понякога клони към де-
пресия, поради липса на самоувереност.

SEPIA
Медикамент за чувствителен тип, който също е

много добре познат и който не бива да бъде ока-
рикатуряван с прекалени описания. Чернодробна
недостатъчност и портална хипертония, запек и в
резултат на това – венозни нарушения; склонност
към рецидивиращи уро-генитални инфекции; ин-
тровертно и индиферентно поведение със склон-
ност към депресия. Всичко това го прави лесен за
определяне теренен медикамент.

NUX VOMICA
Показва нарушения/спазми в храносмилател-

ната и сърдечно-съдовата системи на фона на хи-
перактивност, която прави от него (или нея) добър
кандидат за инфаркт. Неговите световъртежи могат
да бъдат резултат от злоупотреба с медикаменти
за стимулиране или за сън, които той приема
охотно. Нетърпението и авторитаризмът му са кла-
сически признаци на поведение, което може да го
доведе до burn out и дълбока депресия. 

CYCLAMEN
Близък до Pulsatilla, с комплицирани световър-

тежи по време на менструация. Храносмилател-
ните симптоми се изразяват в непоносимост към
мазни храни и съответни диспептични прояви. 

зА ДИСтонИя

NATRUM MURIATICUM
Медикаментът има универсално регулиращо

действие върху метаболизма на водата и натрия.
Редуване на сухота и ексудация на лигавиците, ре-
цидивиращи УНГ проблеми, запек, кожни про-
блеми – акне или екзема на гънките и като допъл-
нение самотно и некомуникативно поведение с
продължително преживяване/предъвкване на
проблемите.

IGNATIA
Добре известен медикамент, допълващ пред-

ходния за  облекчаване на болезнени спазми. Пла-
чове, въздишки, различни угнетения, луда радост
се редуват бързо в парадоксален и понякога не-
разбираем порядък.

MOSCHUS
Често се определя като  „утежненият вариант“ на

Ignatia (преди Platina). При него откриваме ос-
новните симптоми плюс тенденция към отпадна-
лост, обагрена с театралност.  Много полезен при
ваготоници, които не могат да стоят дълго време
прави.

PHOSPHORUM ACIDUM
Той е производен на Phosphorus, с който споде-

лят симптоми на функционални нарушения. Съот-
ветства на претоварени интелектуални субекти,
страдащи от безсъние или жертва на любовни раз-
очарования, които трудно понасят. Постоянно из-
питват умора.

зА ревмАтИчнИ зАбоЛявАнИя

Видяхме, че артрозата на шийния (цервикалния)
отдел може да предизвика cъдови явления като
притискане на гръбначните артерии, които водят
до световъртежи. В тази клинична картина са анга-
жирани всички големи медикаменти: Thuya с ней-
ното задържане на течности, затлъстяване в об-
ластта на торса и образцов сикотичен модус на ре-
акция; Natrum sulfuricum, близък до Natrum muria-
ticum, но много по-чувствителен към барометри-
чните промени, Medorrhinum – към възбуда и аг-
ресивно поведение.

Специално внимание заслужават:

CALCAREA FLUORICA
Смята  се, че действа при съдова ектазия, костна

дистрофия и следователно при остеофитоза.

TUBERCULINUM RESIDUUM
Лекарство за  скованост и по-специално скова-

ност на тилната става.

SILICEA
Медикамент за нарушения в минерализацията

на костите и полезен за възрастни хора, които
страдат от остеопороза и остеофитоза. 

Като заключение можем да отбележим, че хо-
меопатичното лечение на световъртежите може
да бъде, в зависимост от случая, лечение от първи
порядък и достатъчно, за да реши проблема или
да бъде предписано като съпътстващо класичес-
кото лечение, при необходимост. Всеки лекар
следва да прецени, кое е уместно и кое не.

La revue du CEDH, numéro 35
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Преди известно време се ангажирах да анализирам по-задъл-
бочено един аспект, който ме изненада най-много на Междуна-
родния конгрес по хомеопатия, който се проведе през юни (2016
г.) в Чикаго:  „Хомеопатичната диагностика може да ви помогне
да изберете не само подходящия хомеопатичен медикамент, но
също така и най-подходящия  конвенционален медикамент спо-
ред  характерните особености  на пациента, или по-точно забо-
ляването на този пациент“.

Когато даден пациент влезе в  кабинета, първото нещо, което
лекарят хомеопат следва да направи е  да  установи или  потвърди
диагнозата и да я допълни с хомеопатични елементи. Това всъщ-
ност ще ни е от практическа полза при определяне на най-подхо-
дящите и приоритетни терапии (например, винаги се започва с
хомеопатия при лечение на тревожност, за да се избегнат про-
блеми, свързани със седация или зависимости, но при нарушения
на сърдечния ритъм, рак или някои инфекции се дава приоритет
на конвенционалните медикаменти, докато  хомеопатията ще
бъде едно  добро комплементарно лечение).

Динамиката на заболяването след предписаното лечение ни
насърчава да го коригираме, било защото заболяването е ево-
люирало неблагоприятно или обратното – били сме успешни.
Нещо повече, необходимо е да  коригираме  не само хомеопатич-
ното лечение, но също така и другите интервенции (особено фар-
макологичните), когато притежаваме необходимата компетен-
тност за това. При липса на такава изпращаме пациента  при друг
специалист, за да се направят корекции  според наблюдаваните
и/или очаквани промени.

Комплементарният подход, предлаган в момента, е още по-ам-
бициозен: ние лекарите често наблюдаваме как пациентите реа-
гират различно на едни и същи лекарства, което ни кара да кори-
гираме дозировката или да променяме медикаментите, за да  пос-
тигнем желаните резултати.

Различните „Насоки за клинична практика“, които биват разра-
ботвани от научните дружества и здравните власти се опитват да
ни помогнат да изберем най-доброто лечение в зависимост от ста-
дия и тежестта на заболяване на пациента. Въпреки това, те обик-
новено не разглеждат пациента в неговата цялост. Както беше
споменато, „хомеопатичната диагностика“ очертава индивидуал-
ния профил на пациента и този профил ни позволява да разберем
за какво точно става въпрос, защо това е така, какво можем да
очакваме в бъдеще и по този начин да адаптираме препоръките и
лечението.

Или както ни казваха на тази конференция: „Разкажете ми за
Вашето заболяване и ще Ви кажа кой сте. (за да Ви лекувам);  „Ка-
жете ми кой сте и мога да Ви кажа какъв е съществуващия риск да
се разболеете.“ (за да  предотвратим заболяванията Ви) до „Ка-
жете ми кой сте и ще ви опиша какъв тип би била Вашата пър-
вична хипертония и съществуващия риск от сърдечно-съдови за-
болявания“= медицина  на личността.

Несъмнено стъпка напред към цялостния подход  е използва-

нето на знанията, които хомеопатията ни дава за пациента, за
да изберем и регулираме лечението му с конвенционални ме-
дикаменти.

За по-голяма яснота ще дам пример за интегрален подход 
при лечение на хипертония с хомеопатия и конвенционални 
медикаменти:

(Надявам се, че експертите, които ме четат ще  ми простят, че
опростявам нещата, за да бъда разбран по-добре.)

По отношение на прогнозата и еволюцията:
n Можем да постигнем възстановяване на пациента (т.е. той да

престане да бъде хипертоник), ако сме го диагностицирали във
фаза Nux vomica или Sulphur; но само можем да очакваме да
спрем или да намалим прогресирането, ако е във фаза Lachesis;
и единствено можем само да се опитаме да редуцираме при-
чинените на организма щети от хипертонията, ако той е във
фаза Aurum.

n В първия случай можем да започнем да го лекуваме само с хо-
меопатия, но в другите два случая конвенционалните медика-
менти и хомеопатията трябва взаимно да се подпомагат: пър-
вите ще намалят артериалното налягане, а хомеопатичните ще
помагат да се предпазят органите, които страдат от послед-
иците на хипертонията.
За избора и корекцията на конвенционалното  лечение:

n Можем да предвидим отговора на медикаментите, например да
предотвратим прескрипцията на вазодилататори на пациент в
състояние Sulphur, за който по-подходящи биха били бетабло-
кери и диуретици. В това има логика, защото пациентът се ха-
рактеризира с „конгестия“ (зачервява се  веднага при усилие или
емоция), а вазодилататорите ще влошат това състояние на па-
циента, докато другите медикаменти ще му помогнат.

n И обратно – на пациент във фаза Natrum mur калциевите ан-
тагонисти и диуретиците ще му навредят. За предпочитане
са инхибитори на ангиотензин конвертиращия ензим или бе-
таблокери, но като се започва винаги с малки дози, за да се из-
бегнат проблеми.  

n На пациент, на който решаваме да предпишем Lachesis като хо-
меопатичен медикамент, ще избягваме прескрипцията на ин-
хибитори на ангиотензин конвертиращия ензим, защото е
много вероятно да му причинят кашлица хипотония или кал-
циеви антагонисти, защото ще му причинят горещи
вълни/задух.
В резюме искам да кажа, че „холистичният“ или „интегрален“

подход на лечение, за който толкова говорим, е нещо повече  от
просто сумиране на стратегии: необходимо е да им се при-
даде смисъл и последователност.

Мисля, че не са необходими  по-обширни  обяснения. Един-
ственото нещо, което ми се иска  да изтъкна е, че хомеопатията и
останалите терапевтични подходи се допълват не само защото
се добавят ползи, но и защото ни помагат да  разберем по-
добре  пациента и неговия проблем.

Източник: 

http://www.hablandodehomeopatia.com/un-paso-mas-hacia-un-abordaje-integral-con-homeopatia/
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ОЩЕ ЕДНА СТЪПКА КЪМ ИНТЕГРАЛЕН ПОДХОД

Д-р Гуалберто Диас, Испания
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Джон Уикс, издател/автор на блога The Integrator Blog News and reports

Списанието  American Journal of Public Health публи-

кува наскоро статия за проучване, проведено от Хар-

вард, която показва, че приложението на хомеопатич-

ния терапевтичен метод в САЩ е нарастнало с 15% .

Освен това повечето потребители поставят хомеопа-

тията сред топ трите комплементарни и интеграционни

стратегии в здравеопазването.

Интересът на списанието към тази публикация е

свързан с възможните ползи от използването на

хомеопатията за общественото здраве. Проучването е

ръководено от Проф. д-р Мишел Досет, д.м.н. от Хар-

вардския университет по обществено здраве. Екипът

включва също експерта по източноазиатска медицина

и плацебо изследвания, д-р Тед Капчук от болницата

Бет Израел Дяконис към Харвардския  медицински уни-

верситет. Екипът изтъква, че предишни изследвания

върху хомеопатията „предполагат потенциални ползи

за общественото здраве, като например намаляване

използването на ненужни антибиотици, намаляване

на разходите за лечение на някои заболявания на диха-

телната система, подобрения при лечение на депре-

сии в пери-менопаузата, подобряване на резултатите

от лечението на хронично болни пациенти, както и за

контрол на епидемията от лептоспироза в Куба. „

Данните са взети  от Национално здравно проучване,

проведено през 2012 г. Учените са изследвали разпро-

странението и начините на използване на хомеопа-

тични медикаменти  при възрастни в САЩ и съпоста-

вянето им с други комплементарни и интегративни ме-

дицински методи. При подобни проучвания, проведени

съответно през 2002 г. и 2007 г. е констатирано, че  съ-

ответно 1,7% и 1,8% от възрастното население е изпол-

звало хомеопатични медикаменти. Ръстът от 15% през

последното половин десетилетие води до нарастване

на използването на хомеопатия сред възрастното на-

селение до 2,1% през 2012 г. Най-честите  случаи, при

които хората търсят хомеопатично лечение са респи-

раторни, УНГ заболявания и мускулно-скелетни бол-

кови синдроми. Потребителите на хомеопатия по прин-

цип са по-образовани от тези, които  не я използват.

Както се вижда, използването на хомеопатия в САЩ

е далеч по-малко отколкото в много европейски

страни. Авторите на проучването посочват за сравне-

ние Италия  и Германия, където  респективно 8,2 % и 15

%  от населението редовно използват хомеопатия. В

скорошно италианско проучване е констатирано, че

близо един на всеки 6 възрастни прибягва често до хо-

меопатия.

(http://www.ansa.it/english/news/general_news/2016/02/

23/one-in-six-italians-use-homeopathy_071 cefbb-28c0-

4cca-beb8-b56f688c88f4.html)

Екипът от Харвард съобщава, че положителното от-

ношение към хомеопатията е много по-високо, когато

пациентите са се консултирали с професионален хо-

меопат, отколкото когато сами са си предписали и за-

купили медикаментите от аптеката. Освен това тези,

които са се консултирали с професионалисти са по-

склонни да чувстват, че хомеопатията е „много важна“

за поддържането на здравето и доброто им състояние.

Чувството за значението на медикаментите, също е по-

силно. Повечето от пациентите, които са се обърнали

към лекар хомеопат смятат, че хомеопатията „много“ е

помогнала за здравословното им състояние. Техният

процент е по-висок от този на пациентите, които само-

стоятелно са си предписали хомеопатични медика-

менти.

Скептиците, които вярват, че тези лекарства не са

нищо повече от плацебо, вероятно ще обърнат внима-

ние на факта, че пациентите ценят повече хомеопатията

след посещение при професионалист. Дали инвести-

цията в плацебо не го прави по-значимо, отколкото ко-

гато е предписано самостоятелно?

Статията е изпратена до The Integrator от хомеопата и

автор Д. Улман. Съобщението за Харвардската публи-

кация и италианското проучване е придружено от след-

ната негова бележка: (https://www.homeopathic.com/

About/Dana_Biography.html)

„Това проучване потвърждава, че известна част

добре образовани и удовлетворени американци се въз-

ползват от хомеопатичните медикаменти, било

като си ги предписват самостоятелно, било след по-

сещение при професионалист. Въпреки че използва-

нето и удовлетвореността от хомеопатията е

много по-висока в определени страни в Европа,  повече

от логично е да се подкрепи индивидуалния избор в

здравеопазването. Точно както страната ни е смесица

от различни култури и раси, нашето здраве и меди-

цински грижи също се нуждаят от разнообразие. „

Хомеопатията понесе сериозни удари  през послед-

ните две години. Проучването на Харвард е публику-

вано след  лошата реклама вследствие на спорния док-

лад от 2015 г. на Австралийския национален съвет по



здравеопазване и медицински изследвания. Водещият

автор на доклада, общопрактикуващият лекар Пол Гла-

зиу, доктор по медицина, изказа мнение по спорните

констатациите, публикувано от British Medical Journal. (

http://blogs.bmj.com/bmj/2016/02/16/paul-glasziou-still-

no-evidence-for-homeopathy/ ). Веднага последва вълна

от постинги на автори, които са противници на хомео-

патията. 

За да се оцени потенциалът на хомеопатичните ме-

дикаменти за общественото здраве трябва да се на-

мери отговор на два важни въпроса:  1) Дали  хомео-

патичното лечение има стойност предимно и само като

плацебо? 2) Дали разширената употреба на хомеопа-

тични медикаменти може да бъде полезен инструмент

в обществената кампания срещу прекомерната упот-

реба на антибиотици? Едно проучване от 2008 г.,

(http://www.nbcnews.com/id/27342269/ns/health-

health_ care/t/half-us-doctors-often-prescribe-place-

bos/#.V77jqI9OLIU), например, установява, че 13% от ле-

карите използват антибиотици като плацебо. Може би

от гледна точка на общественото здраве би било по-

добре да се предписват хомеопатични медикаменти, за

да се предотврати това допълнително натоварване на

терена?

Френски изследователи също говориха за този по-

тенциал миналата година. http://www.gahmj.com/page/

French-German-Mixed-Results-on-Homeopathy-Costs-

Plus-Roles-in-Cancer-and-Public-Health. Те стигнаха до за-

ключението, че: „лечението на пациенти с хомеопа-

тични медикаменти може да бъде по-евтино от гло-

бална гледна точка и може да представлява важен ин-

терес за общественото здраве.“ Изследователите от

Харвард потвърждават съждението и поставят бе-

лежка: „Необходими са по-нататъшни изследвания и

целеви проучвания за потенциалните ползи за об-

щественото здраве от използването на хомеопа-

тични медикаменти.“

Може би, за да се върви напред, е необходимо на ле-

карите скептици да им бъде разрешено да изписват хо-

меопатични медикаменти като предупреждават паци-

ентите, че това е плацебо. Д-р Капчук и съавтори док-

ладват ( http://harvardmagazine.com/ 2013/01/the-pla-

cebo-phenomenon), че плацебото все още работи.  

Ако тези скептици натрупат повече положителни

резултати, тогава може да се заключи, че пациен-

тите могат да бъдат лекувани с хомеопатия и без да

се разчита на плацебо ефекта. 
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В началото на юли 2016 год. Юсейн Болт се оттегли от

тренировките за Олимпийските игри поради контузия.

Той замина веднага за Германия за хомеопатично

лечение. Подобрението му вследствие на това лечение

бе светкавично, така че само месец по-късно той не

само се състезава на Олимпиадата в Рио през 2016 г., но

и спечели златото три пъти!

Олимпийският спринтьор и известен победител и 

носител на множество златни медали използва хомео-

патия от 16 годишен. Той е пациент на германския 

спортен лекар д-р Ханс-Вилхелм Мюлер-Волфарт, който

използва хомеопатия в Мюнхенската си клиника. 

„Идвам тук от 16-годишен“, каза световният рекор-

дьор на прес-конференция в Мюнхен. „Това са дълги

взаимоотношения. Всеки път, когато имам проблем,

той винаги ми дава съвет и ме лекува. Той е най-доб-

рият в своята област. Ние сме много близки.“

Болт е роден със сколиоза, изкривяване в долната

част на гръбнака, което го прави по-чувствителен към

болки в гърба и травми.

В Германия има хиляди обучени  лекари хомеопати, а

д-р Мюлер-Волфарт е световен лидер в лечението на

спортни травми, добре известен със своя холистичен

подход. Лекар със специалност ортопедия,  той изпол-

зва в своята ежедневна практика редица лечебни не-

инвазивни методи като: мануална терапия, билкови и

хомеопатични медикаменти и акупунктура. Други зна-

менитости – пациенти на д-р Мюлер-Волфарт са: Пола

Радклиф, Кели Холмс, Тайсън Гей, Роналдо, Майкъл

Оуен, Стивън Джерард и Борис Бекер. Специалистът е и

лекар на германския национален отбор по футбол и на

футболен клуб „Байерн“ Мюнхен.
Източник:

https://homeopathyresource.wordpress.com/2016/08/19/sprinter-usain-bolt-

bounces-back-from-injury-with-the-aid-of-homeopathy-to-win-gold/


