
Q U I  B E N E  I N T E R R O G A T ,
B E N E  D I G N O S C I T

Ц Е Н Т Ъ Р  З А  О Б У Ч Е Н И Е  И  П Р А К Т И К У В А Н Е  Н А  Х О М Е О П А Т И Я

Информационен бюлетин за хомеопатия и интегративна медицина                                                                                    © Всички права запазени

Година VI • 2018 • януари • брой 55, разпространява се безплатно

В  Б РОЯ  Ч Е Т Е Т Е :
В помощ на 
практиката
ЛЕЧЕНИЕ НА
ЛАБИАЛЕН ХЕРПЕС 
С ХОМЕОПАТИЯ

Инмакулада Висенте, 
Испания

стр. 1
Хомеопатични 
монопрепарати 
на Немски 
хомеопатичен
съюз
ХОМЕОПАТИЯ ПРЕЗ
ЗИМАТА

Д-р Мирко Бергер,
Германия

стр. 4
Нови 
изследвания 
и хомеопатия
ХОМЕОПАТИЯ: НАУЧ-
НИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, 
НЕОБХОДИМИ НА
СКЕПТИЦИТЕ

стр. 5
История на 
хомеопатията
ХОМЕОПАТИЯ И ИНТЕГ-
РАТИВНА МЕДИЦИНА:
КАКЪВ ЛЕКАР ИСКАМ
ДА СЪМ

Д-р Гийермо Басаури,
Испания

стр. 8

www.homeopath.bg

ЛЕЧЕНИЕ НА ЛАБИАЛЕН ХЕРПЕС 
С ХОМЕОПАТИЯ

Инмакулада Висенте, Испания

Инмакулада Висенте е фарма-
цевт в Сиудад Родриго. Тя е хомеопат,
нутриционист. Автор е на книгата
„РАЗСЪЖДЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА:
клинични случаи, лекувани с хомео-
патия в аптеката“. В  нея са пред-
 ставени 26 клинич ни случая на ре-
ални пациенти, лекувани в апте-
ката. Тя е още едно доказателство,
че в рам ките на своите компетен-
ции, фармацевтите могат да леку-
ват различни патологии, при които
няма критерии за вторичност, ус-

ложнения или нетипични прояви, изискващи намесата на лекар.
Публикуваме нейната статия за клиничен случай на лабиален херпес.

Това е честа патология, която лекуваме с хомеопатия, както в ранния,
така и в по-късния ù стадий, включително  използваме и за превенция.
Едно изображение струва повече от хиляда думи, а снимките, които ав-
торката предоставя са много впечатляващи. Надяваме се, че тази ста-
тия ще вдъхнови и други лекари и фармацевти да прилагат хомеопатия.

Какво представлява лабиалният херпес?
Лабиалният херпес е  проява на вирусна инфекция, която настъпва с

появата на малки везикули, пълни с течност, които обикновено се появяват
на устните или около тях. Те често се групират в клъстери. Обичайно след
появата на първата везикула се появят и други. 

Процесът преминава през  няколко стадия:
1. Стадий на мравучкане: Първите симптоми са боцкане, мравучкане

и неразположение.
2. Усещане за затопляне: Везикули в описаната зона. Появяват се

малки мехурчета, пълни с течност, които обикновено са силно бо-
лезнени.

3. Фаза на разязвяване или ексудат: Мехурчетата се разпадат, като об-
разуват гнойна плака. Това е най-болезнения и заразен стадий на
заболяването.

4. Стадий на образуване на коричка: образува се суха кафява коричка.
В случай на напукване  се появяват боцкане, сърбеж и кървене.



5. Стадий на цикатризация: коричката се
отделя и херпесът цикатризира напълно.

Общата продължителност на всички тези ста-
дии е от 10 до 15 дни.

Лабиалният херпес се причинява от вируса
Herpes Simplex, обикновено тип 1 (HSV-1). Вирусът
е заразен и повечето инфекции се случват в детст-
вото. Разпространението се увеличава с възрастта
и приблизително 90% от възрастните са носители
на вируса.

Повечето хора, заразени с вируса, никога не
страдат от лабиален херпес. Вирусът се разпро-
странява чрез директен контакт с лезиите или
слюнката на пациента, който има лабиален херпес.
След като човек веднъж се зарази, вирусът остава
латентен за цял живот в главните нерви на лицето. 

Не всички появи на херпес имат една и съща
отключваща причина. Все пак можем да система-
тизираме няколко основни, често срещани фак-
тора, които стават причина за поява на лабиален
херпес. 

Най-чести отключващи причини за
лабиален херпес:
• Излагане на слънце. Прекомерното излагане на

слънце може да причини поява на херпес и не
само това. Ако вече имаме херпес, то може да
стане причина, херпесът да се разпространи,
оздравителния процес да е по-дълъг и да ос-
тане белег. 

• Студ. Подобно на излагането на слънІце, нис-
ките температури също могат да бъдат причина
за поява на лабиален херпес. Поради това, ко-
гато се налага продължителен престой на сту-
дено, е необходимо да защитим устните си.

• Менструация. Вирусът на херпес може да

живее в човешкото тяло без да се проявява, но
при жени с латентен имунодефицит може да се
активира в периодите на менструация, когато
защитните сили на организма са отслабени.

• Хормонални промени. Дадена хормонална про-
мяна може да бъде причина за поява на лабиа-
лен херпес. Пример за това са бременни жени,
които страдат от честа поява на херпес по
време на бременността.

• Треска. Треската е една от най-честите причини
за лабиален херпес. Някои хора дори я нари-
чат „лабиална треска“. Дължи се на отслабе-
ните защитни сили на организма в този момент.

• Настинка или грип. Грипните синдроми или
настинките водят до намаляване на защитните
сили и могат да причинят появата на лабиални
херпеси.

• Стресът също се асоциира с намаляване на
защитните сили. Умората, която причинява
може да стане причина за развитие на херпес.

• Рани. Херпесът причинява рани по устните,
които в определени случаи продължават със
седмици. Необходимо е адекватно лечение на
тези рани, за да се предотврати разпростране-
нието на херпеса и евентуални цикатрикси.

• Имуносупресори. Инхибирането на компонен-
тите на имунната система може да предизвика
появата на лабиален херпес.
По време на лечението е важно да се вземат

редица предпазни мерки: да не се докосва засег-
натата област; ръцете да се мият непрекъснато; да
не се докосват и да не се разтъркват очите; да не
се споделят лични вещи, особено хавлии; особено
да се внимава с деца, бременни жени и хора, които
са с намалена имунна защита.

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
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ЛЕЧЕНИЕ НА ЛАБИАЛЕН ХЕРПЕС 
С ХОМЕОПАТИЯ

Инмакулада Висенте, Испания



Хората с рецидивиращ лабиален херпес не
тряб ва да работят в неонатални отделения, с
имуно супресирани или трансплантирани па циен -
ти, защото представляват заплаха за тези хора.
Това се дължи особено на факта, че много случаи
на реактивиране на херпеса не са видими с не -
въоръжено око.

Без лечение симптомите обикновено отшумя-
ват за седмица или две. Антивирусните препарати,
приемани per os могат да съкратят периода на про-
ява на симптомите и да намалят болката. Aciclovir,
famciclovir и valaciclovir са три медикамента, на-
лични в момента в аптечната мрежа. Тези антиви-
русни препарати действат най-добре, ако се при-
емат в момента, когато вирусът току що е започнал
да се проявява, т.е. в първия стадий. Когато вирусът
се проявява отново и отново, лекарят може да пре-
поръча по-продължителна употреба.

Могат да се използват кремове за локална
употреба (aciclovir и penciclovir), локални проти-
вовирусни препарати, които се втриват в кожата,
но това трябва да става на всеки два часа докато
човек е буден. Струват скъпо и често само забавят
появата на херпеса с няколко часа до един ден.

Могат да се използват също хидроколоидни
превръзки, които действат ефикасно срещу сим-
птомите на лабиален херпес, благодарение на тех-
нологията Hidrocoloide-075. Превръзките благо-
приятстват процеса на регенерация на кожата,
като осигуряват среда без микроби, имат предпа-
зен и естетичен ефект, но не са ефикасни нито в ле-
чението, нито в намаляване на продължителността
на патологията. Превръзките правят херпеса прак-
тически невидим и намаляват неговия обем. За-
това в болшинството от случаите използването им
има чисто естетическа цел, тъй като върху тях
може да се нанесе и лабиален грим.

Много хора идват в аптеката и молят за съвет
или лечение на тази патология. Моята препоръка
винаги е ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ. Резултатите
са бързо забележими. Няколко часа след започ-
ване на лечението започват да изчезват мравучка-
нето, паренето, възпалението и болката.

Обикновено хората, които страдат от лабиален
херпес са станали експерти в определяне на сим-
птомите, които характеризират появяването му. За-
това навременното започване на лечението е жиз-
нено важно за избягване на появата му. В случай
че процесът вече е настъпил, можем  да го изкоре-
ним възможно най-бързо, без да позволим да се
развият всички стадии. Дори при херпес, който
вече е израснал до пълния си потенциал, с хомео-
патично лечение постигаме намаляване на про-
дължителността му до 4-5 дни.

Важен аспект, който трябва да изтъкнем е, че
хората, които се лекуват с хомеопатия, забелязват,

че рецидивите се разреждат и освен това са по-
малко вирулентни.

По-долу на снимките се вижда последовател-
ността на процеса на лабиален херпес при паци-
ентка на 37 годишна възраст. Страдаше за пръв път,
поради което не беше потърсила помощ,  докато
същият не беше „разцъфнал“ напълно.  Ракел
дойде в аптеката, посъветвана от приятелка, която
бях лекувала от същия проблем. Приятелката ù
страда от рецидиви и идва в аптеката при първите
симптоми. Затова главно я лекувам с Rhus toxico-
dendron 9 CH.

Лечението, което реших да предприема в този
случай бе RHUS TOXICODENDRON COMPOSÉ (Rhus
toxicodendron 3 СН, Urtica urens 3 СН, Acidum ben-
zoicum 3 СН, Acidum formicum 3 СН, Berberis vul-
garis 3 СН, Ranunculus bulbosus 3 СН, Lithium car-
bonicum 3 СН). Този хомеопатичен медикамент
включва различни съставки със синергетично и
ефикасно действие. Реших се на това лечение по-
ради напредналия стадий на заболяването. Дози-
ровката, която препоръчах бе 5 глобули под езика,
на всеки час през първия ден и разреждане на
приемите в зависимост от подобрението. 

Снимките, които виждате, бяха преди започ-
ване на лечението и на всеки следващ ден след
прилагането му.

Усещането за парене и болка започна да нама-
лява приблизително след шестия прием. Преди да
беше минал един ден възпалението, зачервяването
и болката също намаляха. Видът на лезията се под-
обряваше през следващите дни и накрая коричката
падна, оставяйки малка розово-червеникава следа
без никаква болка. Както вече отбелязахме, пос‐
тигнахме съкращаване на оздравителния процес
и намаляване на интензитета на симптомите.

Източник: http://www.hablandodehomeopatia.com/tratamiento-del-
herpes-labial-con-homeopatia/
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В началото                      След 24 часа   

След 48 часа               След 72 часа       
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Практика по обща медицина и хомеопатия 
д-р Мирко Бергер 

Хамбург, Германия

ХОМЕОПАТИЯ ПРЕЗ ЗИМАТА 

Острите инфекции на горните дихателни пъти-
ща, протичащи с висока температура, хрема, 
възпаление на средното ухо и др., се предизвикват 
предимно от вируси. Изследванията потвържда-
ват вирусна етиология при 70-90% от случаите. 
И въпреки че, както е известно, антибиотиците 
действат само на бактериите, повечето хора с 
остри дихателни инфекции получават рецепта 
за антибиотик от лекаря си. Редица проучвания 
показват без съмнение, че антибиотичното ле-
чение е необходимо или ефективно само в редки 
случаи.

 Хомеопатични лекарства при хрема 
Тяхното действие стимулира самооздравителните 
сили на организма. Работата на имунната система 
се оптимизира и болестотворните причинители 
могат ефикасно да бъдат отстранени. Важно в хоме-
опатията е избраното лечебно средство възможно 
най-добре да съответства на индивидуалните оплак-
вания на болния. 

При водниста, течаща хрема - Allium cepa D6 е под-
ходящо хомеопатично лекарство при обилна, воднис-
та хрема, при която кожата на ноздрите и над гор-
ната устна бързо се разранява. Характерни са също 
честите атаки на кихане в началото на заболяване-
то. В случай че, освен обилната хрема има и силно 
влошено общо състояние (например слабост, втри-
сане, нужда от топлина), тогава правилният избор на 

медикамент е Arsenicum album D12. При водниста, 
течаща хрема, която протича по-скоро леко, но за 
сметка на това очите са силно раздразнени и зачерве-
ни, болният се нуждае от Еuphrasia D6. 

При слузеста хрема с жълтеникави секрети – един 
от подходящите медикаменти в този случай е 
Pulsailla D6. Препоръчва се, когато топлината про-
вокира влошаване на оплакванията и на общото 
състояние на болния. В такива ситуации носът може 
да бъде също така неприятно запушен. И обратното 
- когато е на хладно, на открито или на отворен про-
зорец, болният усеща подобрение. Друго средство за 
лечение е Hepar sulfuris D10 – подходящо лекарство 
при хрема, придружена с втрисане и чувствител-
ност при излагане на течение. Хепар се препоръч-
ва също в случаите, в които се стига до усложнения 
като възпаление на синусите. 

При хрема с крусти и струпеи - ако при хремата се 
образуват много крусти и струпеи по носната стена, 
а при опит да бъдат премахнати се стига до болка и 
дори разкървавяване, се препоръчва лечение с Kalium 
bichromicum D12. Хремата обикновено е гъста, лепка-
ва, секретите се нижат на дълги „конци”. 

При суха хрема със запушен нос - ако носът е сух и 
болният има силно желание често да си издухва 
носа, дори когато заради сухотата почти няма се-
крет, подходящо лекарство е Sticta D6. При малки 
деца и кърмачета, които силно се затрудняват да се 
хранят или пият заради запушения си нос, е подходя-
що лечение със Sambucus nigra D6. 

 Прием на хомеопатичните медикаменти
При остри състояния препоръчваме ниските органо-
тропни потенции D6, D10, D12 по 1 доза, като често-
тата на прием зависи от оплакванията. При много 
остри състояния избраното лекарство може да се 
взема на всеки час. 

На втория  ден - прием на всеки 2 часа, а с настъп-
ването на подобрение се преминава към прием 2 до 4 
пъти дневно. 

При по-леки симптоми е достатъчно в повечето 
случаи лекарството да се приема по 1 доза 3-4 пъти 
дневно. Ако лекарството е правилно подбрано, бързо 
се наблюдава подобрение.
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ХОМЕОПАТИЯ: НАУЧНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА, 
НЕОБХОДИМИ НА СКЕПТИЦИТЕ

В последно време средствата за масова ин фор -
мация бълват ден след ден тенденциозни и обидни
за хомеопатията заглавия. В тази об ста новка през
лятото на 2017 г., в Сан Себастиян, Испания бе ор-
ганизирана Първата конференция за научни
доказателства в хомеопатията, в коя то взеха
участие 160 изтъкнати учени и лекари. (1)

Мотивът за организирането ù е, че срещу
течението, което се опитва да дискредитира тази
дисциплина, стои огромна клинична практика,
много лекари, които я практикуват след като са
пре минали дълго теоретично и практическо обу -
чение, безброй много доволни пациенти ... и наука,
много наука.

Колегите от Tener S@lud, които отразяват кон-
ференцията, представят една различна гледна
точка за хомеопатията от тази на медиите за ма-
сова информация, които единствено се опитват да
я дискредитират. 

Представяме ви техния репортаж, като се над-
яваме, че той ще ви заинтересува и ще ви даде въз-
можност да направите вашите изводи.

Oсновни докладчици на Първата конференция за
научни доказателства в хомеопатията

Д-Р ПИТЪР ФИШЕР, ЛИЧЕН ЛЕКАР 
ХОМЕОПАТ НА АНГЛИЙСКАТА КРАЛИЦА

Със сигурност на д-р Фишер (в средата на сним-
ката) не би му се харесало да бъде представен по
този начин. Неговата професионална биография е
блестяща и без тази забележка. Между другото той
е директор по научно-изследователската дейност
на Кралската болница за интегративна медицина на
Обединеното кралство, базирана в Лондон (една от
водещите болници за интегративна медицина в Ев-
ропа). Член е на Експертния съвет по традиционна
и комплементарна медицина на Световната здравна
организация (СЗО).  Д-р Фишер е един от най-голе-
мите европейски експерти в тази област.

Надявам се, ще се съгласите, че да бъдеш личен
лекар на най-дълголетния монарх в света (който
продължава да е активен на 91 годишна възраст)
не е факт, който може да бъде пренебрегнат. Крал-
ската фамилия се лекува с хомеопатия от поколе-
ния, още от епохата на кралица Виктория.

Д-р Фишер, обаче, не беше в Сан Себастиян, за
да говори за своите изтъкнати пациенти. Неговото
изказване беше насочено към последните све-
товни научни постижения в областта на хомеопа-
тията.

Не искам да ви отегчавам и няма да влизам в
детайли, но искам да отбележа, че научната база
данни Core-Hom (която събира всичко, публику-
вано по отношение на хомеопатията в научни и ме-
дицински издания) съдържа към днешна дата ин-
формация за 1337 клинични изпитания, 489 от
които са рандомизирани. В допълнение, 534 са
плацебо контролирани и 174 са сравнителни с кон-
венционалните лечения проучвания. Всеки, който
има интерес, може да влезе в базата данни онлайн
и да провери. (2)

И ако това е липса на научни доказателства…
Някои от тези проучвания сравняват употре-

бата на конвенционални с хомеопатични медика-
менти. Едно проучване, например, изучава дей-
ствието на флуоксетин (активен ингредиент на из-
вестния антидепресант Prozac) в сравнение с това
на хомеопатични медикаменти, при което послед-
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ните дават по-добри лечебни резултати.
„Има много доказателства, много дока за тел -

ства; много проучвания с високо качество, които
при това са възпроизводими„, каза д-р Фишър. Той
изтъкна също доказаната ефикас ност на
Gelsemium (хомеопатичен медикамент, широко
използван за лечение на тревожност), както и на
други хомеопатични медикаменти на основата на
Arnica за по-бърза цикатризация на тъканите.

Много бихме искали журналисти и колум -
нисти, които, когато говорят за хомеопатията пов -
тарят единствено, че „няма научни доказа тел -
ства“, да побеседват с д-р Фишър ... Може би тях -
ното мнение ще добие нови нюанси.

ПРОФЕСОР МАРК АНРИ, УЧЕН, КОЙТО ДОЙДЕ
ДА ОБЯСНИ ЗАЩО ХОМЕОПАТИЯТА РАБОТИ

„Аз съм учен. Можем да превърнем хомеопа-
тията във философия, но като учени трябва да се
опираме на фактите„. Това е декларация за прин-
ципите на професор Марк Анри (първият отдясно).

Марк Анри е професор по квантова физика и
химия в Университета в Страсбург. Там работи с но-
сителя на Нобелова награда за медицина за 2008 г.
проф. Люк Монтание върху проект за изследване
на динамизирани високи разреждания на медика-
менти, които се използват в хомеопатията. Целта е
тези медикаменти да породят отговор на орга-
низма, така че самият той  чрез реакцията си  да
предизвика излекуване.

Квантовата физика е сложна теоретична наука,
която обединява няколко раздела на физиката, но
в случая се използва за практически цели. Учените
работят за разкриване на състава и структурата на
хомеопатичните медикаменти, както и на техния
механизъм на действие.

Нека да обясним за онези, които не се занима-
ват професионално с хомеопатия какво представ-
ляват и как изглеждат хомеопатичните медика-
менти. Тези медикаменти се продават под формата
на гранули, глобули или капки и винаги носят на-
именованието на  материала (от естествен произ-
ход), от който са произведени, номер (който по-
казва колко пъти са минали през процес на раз-
реждане и динамизация, наречен потенциране) и
една или две букви (които показват вида на самия
процес).

Така например, разтвор, означен с 2С, озна-
чава, че активното вещество е разредено в съот-
ношение 1:100, а след това следва ново разреж-
дане в  съотношение 1:100. Следователно, препа-
рат в 2С  съдържа една част от суровината на всеки
10 000 части от разтвора.

Следователно става дума за една малка, съ-
всем малка част от активното вещество, което дава
основание на скептиците подигравателно да твър-
дят, че хомеопатичните медикаменти не функцио-
нират, защото „са нищо повече от вода“.

До сега науката не беше в състояние обясни
онова, което показва клиничната практика, а
именно: пациентите показват подобрение и хо-
меопатичните медикаменти функционират.

Квантовата физика изследва поведението на
материята, когато нейните размери са малки, на-
номащабни или дори по-малки. Достиженията на
квантовата физика доведоха до напредък, който до
скоро изглеждаше като научна фантастика в об-
ласти като електрониката, компютрите, новите ма-
териали, високите енергии, криптографията ... и хо-
меопатията.

В хомеопатичните разреждания остава не
само вода, а „вода с още нещо“.  И това „нещо“  е ко-
дираната в нейната структура информация, която
действа на клетъчно ниво. Преди тя не можеше да
бъде измервана, но сега това вече е възможно.

Професор Анри проведе експерименти с два
хомеопатични медикамента – Cuprum metallicum и
Gelsenium sempervirens, за определяне на съдър-
жимото в тях след всяко потенциране чрез изпол-
зване на съвременните методи на ядрено-магни-
тен резонанс и електрофоретичен  анализ.

И доказателствата идват: след всяко потенци-
ране винаги остава нещо, дори и при най-високите
разреждания. И всяка потенция действа по разли-
чен начин на клетъчно ниво.

„Хомеопатичните медикаменти не са вода и
захар, а използват вода и захар, за да предадат
информацията, която съдържат.“ заключава
Марк Анри. Той твърди, че повече инвестиции в
научни изследвания ще дадат на хомеопатията
още по-големи доказателства ..., онези доказател-
ства, за които казват, че не ù достигат.

ПРОФЕСОР НЮРКА МЕНЪС: ХОМЕОПАТИЯТА
РАБОТИ ПРИ РАСТЕНИЯ… ТОВА СЪЩО ЛИ Е
„ПЛАЦЕБО ЕФЕКТ“?

Нюрка Менъс (усмихнатата жена в ляво на
снимката) е изследовател и професор в катедрата
по химия и биохимия на Бернския университет,
Швейцария. Тя е една от най-изтъкнатите фигури в
областта на агрохомеопатията т.е. в приложението
на хомеопатията в растениевъдството. 

Проф. Менъс, според нейните собствени думи
пред делегатите на конгреса, тръгва от скепти-
цизма, за да стане горещ привърженик на хомео-
патията. Заболяване от астма, от което страда в те-
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чение на много години я среща с лекар хомеопат.
За нейно голямо учудване, като пациент, астматич-
ните ù кризи стават все по-редки и все по-малко
интензивни и накрая напълно изчезват. Заинтри-
гувана от тази медицинска и фармакологична
практика, която не разбирала, решила да я изучава
и да я прилага в собствената си… селскостопанска
лаборатория.

Извършила е безброй експерименти и е съз-
дала  свой собствен метод за борба с вредителите
и болестите, който подпомага растежа на расте-
нията, подобрява ефекта от биоторовете, води до
получаване на по-големи и по-богати на храни-
телни вещества реколти ... и всичко това без една
капка химикали.

Д-р Менъс сподели част от своите открития с
присъстващите, като например използването на
Calcarea carbonica 30 CH за елиминиране на ох-
люви при насажденията от марули, Silica terra при
растения с бавен растеж или атакувани от гъбички
или Apis mellífica при растения с много стъбла, по-
ради бърз разтеж.

Когато човек я слуша не може да не си по-
мисли, че разпространението на агро хомео па тия -
та предполага огромна полза за произ во дителите,
както поради ниската цена на хомео патичните
продукти, така и поради незави си мостта, която
биха имали от производителите на агрохимикали.
Освен това получената реколта би била еколо-
гично чиста т.е. напълно свободна от химикали. На-
кратко агрохомеопатията би облагодетелствала не
само производителите, но и потребителите, и
околната среда като цяло.

Освен това, както посочва д-р Менъс: „Тя е още
едно доказателство против непрекъснато пов-
таряната критика към хомеопатията:  че не
работи, че е само плацебо ефект“.

Наистина ли мислите, че когато  се прилага хо-
меопатично третиране на един ред марули, а  на
друг не, или на ред репички, а на друг не,
третираните растения изпитват ефекта на плацебо
и растат по-добре, а охлювите и гъбичните бо-
лести изчезват?

Д-Р ЕЛИО РОСИ ЗА НЕГОВИЯ 20-ГОДИШЕН
ОПИТ В ПРИЛАГАНЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА
В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
В ТОСКАНА, ИТАЛИЯ

Можете ли да си представите система за об-
ществено здравеопазване, в която са включени хо-
меопатия, акупунктура и фитотерапия, а пациен-
тите имат пълен достъп до тях без допълнителни

разходи? Е, това се случва в Италия и по-специално
в областта Тоскана.

Ключът към постигане на тази цел бе компле-
ментарната медицина да бъде включена в здрав-
ния план на региона, а като следваща стъпка да
бъде призната на  национално ниво.  Д-р Елио Роси
(третият отляво на снимката по-горе), доктор по
инфекциозни болести и директор на Хомеопатич-
ната клиника на Провинциалната болница в Лука,
представи пред участниците своя 20 годишен опит
в прилагането на комплементарна медицина в об-
щественото здравеопазване. През този период са
обслужени лично или консултирани по телефона
повече от 2500 пациенти.

Особено показателно (моля, обърнете внима-
ние на това) е лечението на онкоболни, които по-
лучават пълно обгрижване: от онколози, отго-
ворни за лечението им с лъчетерапия или химио-
терапия, които работят рамо до рамо и в съвър-
шена координация с хомеопати, фитотерапевти и
специалисти по акупунктура. (3)

„90% от пациентите идват на кон сул тация,
насочени от онколог и са обгрижвани както от
онколог, така и от специалист по комплемен -
тарна медицина“, казва д-р Роси, който под чер -
тава, че този тип пациенти получават широк кръг
от съвети: такива, които засягат конвенционал-
ното онкологично лечение, комплементарната
терапия, храненето, физическата активност и др.

Д-Р ДИАС:  ПОДРОБЕН АНАЛИЗ НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ EPI34

(Б.ред. Три кохортни проучвания върху често
срещани заболявания: мускулно-скелетни наруше-
ния, нарушения на съня, тревожност и депресия, и
заболявания на горния дихателен тракт, прове-
дени в първичната медицинска помощ, Франция)

Франция е още една страна, където компле-
ментарната медицина е интегрирана в системата
за обществено здравеопазване. Затова на конфе-
ренцията се говори за резултатите от ЕPI3, най-го-
лямото фармако-епидемиологично проучване,
проведено в първичната медицинска помощ, във
Франция. 

В това обширно проучване, извършено от не-
зависим екип от изследователи и публикувано в 11
научни статии в международни списания, участват
8 559 пациенти и  825 лекари от Първичната меди-
цинска помощ. Лекарите използват различни ви-
дове терапевтични методи, по свой избор, като
включват конвенционални и хомеопатични меди-
каменти (т.е. лекуват пациентите било само с кон-
венционални, било само с хомеопатични медика-



Моят баща винаги е мечтал да бъде лекар,
но не успя да стане. Роден е в бедно семейство и
след като баща му починал е трябвало да работи.
Така мечтата му си остана само мечта.

Беше много трудолюбив човек. Спомням си, че
винаги работеше на няколко места едновременно
през по-голямата част от живота си. Много рядко
си вземаше отпуск и обикновено, ако си вземеше
той беше много кратък.

И на този човек, отдаден на семейството и ра-
ботата, един ден му се роди син, който странно
защо винаги е искал да бъде лекар. 

Баща ми никога не ми е говорил какъв трябва
да стана когато порасна, нито ми е казвал, че съм
щастливец, че мога да избирам своя път в живота
или пък се е оплаквал, че съдбата не му е позво-
лила да стане велик лекар. Не, не по този начин той
пося семето, което по-късно поникна, без да про-
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ХОМЕОПАТИЯ И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА:
КАКЪВ ЛЕКАР ИСКАМ ДА СЪМ

Д-р Гийермо Басаури, Испания

менти или и с двата вида, според конкретния слу-
чай и според своето виждане. 

Д-р Гуалберто Диас, лекар, специалист по се-
мейна и медицина на общността и научен ръково-
дител на Националната асамблея по хомеопатия,
направи подробен анализ на проучването.

Подробните резултати от проучването са дос-
тъпни за всеки, който иска да се запознае с тях.  Тук
само ще споменем, че пациентите с респираторни
инфекции, лекувани с хомеопатия, са приели  57%
по-малко антибиотици; тези с мускулно-скелетни
нарушения са приели 46% по-малко противовъз-
палителни средства,  а пациентите с депресия, тре-
вожност и нарушения на съня са  използвали 71%
по-малко психотропни медикаменти. „Видно е, че
може да бъде намален приема на някои конвенцио-
нални медикаменти, като антибиотици, психот-
ропни или противовъзпалителни средства, чиято
неправомерна употреба е проблем за обществе-
ното здраве. Освен това, намаляването на при-
ема на конвенционални медикаменти намалява на
свой ред нежеланите реакции, свързани с тях”, по-
ясни д-р Диас.

И ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ…

Във Франция, Германия, Австрия, Швейцария,
част от Италия и др. хомеопатията е включена в
системата на обществено здравеопазване. В Авст-
ралия, Израел, Канада и Япония приложението ù е
нещо напълно нормално. В САЩ употребата на хо-
меопатични медикаменти нарасна през послед-
ните пет години с 15 %. Лекарите хомеопати са дип-

ломирани лекари като всички останали, но освен
конвенционалните медикаменти прибягват и към
други алтернативи в търсене на минимум агре-
сивни терапии и лечение на патологиите чрез мо-
билизиране на вътрешните сили на самия пациент.
И за да дадем пример ще кажем, че когато е необ-
ходимо те предписват и антибиотици. 

Друг интерес факт, който бе анализиран по
време на конференцията бе, че всички проучвания
и проведени анкети надлъж и на шир по света по-
казват, че пациентите, които прибягват до хомео-
патично лечение имат по-високо образователно
ниво, по-здравословен начин на живот и по-ак-
тивна позиция към собственото здраве.  Заслужава
си да се замислим, нали?

Това накратко е хронологията на Първата кон-
ференция за научни доказателства в хомеопатията,
видяна отвътре. Заслужава си да се замислим, нали?
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умея как стана това. Семето на надеждата, радостта
и удовлетворението, на гордостта и честта да жи-
вееш, за да помагаш на страдащите. Семето на Ме-
дицината.

Когато бях съвсем малък всичките ми приятели
искаха да станат пилоти, футболисти … или им
беше все едно, което е нормално, а аз исках да
бъда лекар. И не просто лекар, а кардиолог.

Идеята да стана лекар  бе покълнала в мен и
неотлъчно ме следваше в юношеството ми докато
дойде моментът да вляза във факултета по ме-
дицина. Но влязох малко „едностранчиво“ ори-
ентиран.

Малко преди да завърша колежа реших да
стана вегетарианец. С мечтата да бъда лекар беше
нормално да ме интересува темата за хране-
нето. Четох, четох, експериментирах и един ден го
реших. Спомням си, че го оповестих в къщи и
всички го приеха много добре.

Във факултета не си спомням на практика да
са ни говорили нещо за храненето, така че пре-
минах следването без да влизам в конфликт. Освен
това бях дискретен и всички бяха спокойни.

През първата година от следването ми се случи
нещо, което определи по-нататъшната ми ориен-
тация. Запознах се с един велик лекар натуропат,
който така да се каже ме взе за свой ученик. Пос-
тепенно започнах да разбирам и усвоявам изкуст-
вото да лекувам чрез стимулиране на естестве-
ните ресурси на самия организъм.

Започнах да виждам как пациенти с тежки за-
болявания се подобряват и даже постигат пълно
излекуване с помощта на лечебни растения, смяна
на модела на хранене, гладолечение, с използване
на хума, хидротерапия, слънчеви бани, физиоте-
рапия и всичко онова, което може да допринесе за
изчистване и стимулиране на самовъзстанови-
телните способности на организма.

Видях също, че ние лекарите можем да леку-
ваме нашите пациенти  и с ръцете си. Започнах да
изучавам терапевтичен масаж, спортен масаж и
остеопатия и да практикувам, отначало с близките
ми и приятелите…И да отбележа – никой не пре-
стана да ми бъде приятел. 

Във факултета ни говореха за  фармацевтични
продукти, диагностични проби, здравословни и
патологични нива, за безкрайността на молекулите
като част от физиологията, за заболявания, за
които се знае малко или почти не се знае нищо, за
това как се предполага, че функционира човеш-
кото тяло и за много други интересни неща. Така аз
научавах, че медицината, здравето, заболява-
нето, животът са нещо безгранично. Винаги съ-

ществува още нещо, което трябва да се разбере, да
се научи, за да може да се практикува най-доб-
рата медицина, на която сме способни.

Беше много напрегнат период, с много срещи
и раздели между „официалната“ медицина, която
изучавах във факултета и натуропатията, на която
моят наставник ме учеше. Много пъти никак не ми
беше лесно да заема позиция, която да ми позволи
да видя добрите страни на всяко нещо и да раз-
бера, че най-доброто обикновено е в синтеза, в
синергията. Имаше моменти на  кризи и на пости-
гане на съгласие и така няколко пъти докато се
дипломирах и започнах да практикувам „моята ме-
дицина“.

И какво и е особеното на тази медицина?
Разбира се нищо ново, което аз съм измислил, а по-
скоро серия от принципи, на които се опирам и
развивам:

• Да давам предимство на медикаменти, които
стимулират организма пред такива, които
лекуват симптома.

• Да избирам пътя на нежната медицина. Ко-
гато е възможно да премахвам болката с ле-
чебни растения или масаж вместо с кортикос-
тероид или НСПВС. Това означава да спазвам
принципа “primum non nocere” (Първо не
вреди!)

• Пациентът решава, аз само давам съвет. За-
боляването си е на пациента, а ние лекарите
само го придружаваме в неговия път с уваже-
ние, професионализъм и призвание. Пациен-
тите имат право да решават, а ние лекарите сме
длъжни да уважаваме тяхното решение.

• Няма добри и лоши медикаменти. Има само
добри и лоши начини на тяхното приложе-
ние. Един кортикостероид може да бъде най-
добрият медикамент при един пациент и тежка
грешка при друг пациент.

• Медицината не е само наука, тя е нещо
много повече. Защото човекът не е наука, а
нещо много повече.

• Човешката нагласа, личност, темперамент
могат да бъде толкова терапевтични кол-
кото и нашите медикаменти. Нашите ръце,
начинът по който чуваме нещата, нашата под-
крепа и хората, които ни заобикалят  също ле-
куват.

• Много трудно можеш да генерираш нещо в
другите, ако лично ти не си го изградил в
себе си. Хармонията и здравето, които прите-



жавам стимулират равновесието в моите па-
циенти.

• Нашето тяло притежава уникални меха-
низми за самолечение и връщане на равно-
весието. Много често най-доброто, което ле-
карят може да направи е да не пречи, а да
улесни тези процеси.

• Това, което мислим, чувстваме, ядем, гледаме
и чуваме може да ни стимулира или да ни ин-
токсикира.  Трябва да можем да избираме
онова, което вкарваме  или на което подла-
гаме нашия организъм.

И така, въз основа на тези основни правила,
както и на някои други,  започнах да  развивам
своята професионална кариера. Знаех какво пред-
ставлява хомеопатията и хомеопатичните ме-
дикаменти, но все още не бях решил да се раз -
вивам в тази област. В някои конкретни случаи из-
ползвах определени хомеопатични медикаменти
и това беше всичко.

Един ден обаче, една моя приятелка настоя-
телно започна да ми говори за хомеопатия.
Беше особено настоятелна и непрекъснато се връ-
щаше на тази тема. И така под нейно въздействие
се записах в първия си курс по хомеопатия, ор-
ганизиран от ЦОРХ. Винаги ще съм благодарен на
тази моя приятелка за нейната настойчивост. 

Открих един нов подход към моите пациенти:
да гледам на човека като едно цяло. Защото,
преди всичко, хомеопатията е начин да се добли-
жиш до страданието като  осмислиш  съвкупността
на човешкото същество и предприемеш такова ме-
дицинско действие, което е най-подходящо  за
него. Разбрах, че хомеопатията не е просто пред-
писване на хомеопатични медикаменти, а разби-
ране, че тялото притежава мъдрост и  има ре-
сурси. Следователно най-разумният подход е  с
„нежни“ средства да  се постигне максимална
полза с минимални  щети. И това, ние наистина
го правим  с хомеопатичните медикаменти.

Разбрах, че в хомеопатията се побира всич -
ко, което бях научил във факултета по меди -
цина, защото е част от това, което сме. Фи зио -
логия, биохимия, патология, всички диаг ностични
тестове, всички терапевтични техники и всички
медикаменти – всичко се вмества в хомеопатията,
защото всичко говори за нас и  всичко може да се
окаже полезно в даден момент.

В днешно време както с хомеопатията, така и с
останалите неконвенционални терапии се случва
нещо твърде  любопитно.  От една страна някои
здравни специалисти, журналисти и учени се стре-
мят да докажат, че хомеопатията, акупунктура -
та, натуропатията и остеопатията не са в със-
тояние да  се развиват и следователно не са нужни
на пациентите,  а от друга страна, все повече и по-
вече хора  желаят да се възползват от тези те-
рапевтични  методи заради доверието, което из-
питват  към професионалистите, които ги практи-
куват и заради положителните резултати от про-
ведените лечения. Доказателство за това е нараст-
ващият брой на пациентските организации в за-
щита на хомеопатията. Тези организации искат  па-
циентът да има свободата да избира терапията,
която неговия лекар му предлага въз основа на
своята етика и професионализъм, защото това е
лекарят, на който той има доверие. 

Веднъж вече коментирах, че огромното мно-
зинство лекари, които изучават хомеопатичния
метод (поне така показва опитът ми като препод-
авател) го правят, за да могат да го прилагат едно-
временно с конвенционалната терапия в съответ-
ната област на здравеопазването, в която практи-
куват. Ако всички противници на хомеопатията
знаеха онова, което не знаят за хомеопатията и
за това какви колеги и за какво я прилагат, нямаше
да има никакво противопоставяне.

Разбира се, това изисква към темата да се под-
хожда с любопитство, свободно, открито и непре -
дубедено. Това не е никак лесно. Не ми се иска да
го призная, но аз самият много пъти съм бил готов
съдя за ситуации и хора, преди да разполагам с не-
обходимата информация. Такава е човешката същ -
ност: сложна, едновременно възвишена, тъмна,
прекрасна и противоречива.

Баща ми почина преди няколко години и въ-
преки че не станах онзи велик кардиолог, за който
мечтаех, винаги ми даваше да разбера, че много се
гордее с мен. Нещата нямаше да бъдат по-раз-
лични, дори ако не бях станал лекар. За него беше
важно, че съм заел своето място в живота и че  съм
там, където съм искал да бъда и че практикувам
онази медицина, която съм искал да практику-
вам.

Източник: http://www.hablandodehomeopatia.com/homeopa-
tia-y-medicina-integrativa-el-medico-que-quiero-ser/
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