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Рецидивиращият  ринофарингит (РР) е резултат от повтарящо се мно-
гократно възпаление на назофаринкса, което протича с конгестия и ло-
кализирано периодично нагнояване на ниво лимфоидни образувания в
засегнатата област. За постигане на добро здравословно състояние при
детето е много важно да го избавим напълно  от това състояние. Въ-
преки, че не се приема за тежко заболяване, то е причина за прекоме-
рен прием на антибиотици и проблемни  отсъствия от училище.

Разпространено е мнението, че причина за рецидивиращите рино-
фарингити, е атмосферното замърсяване на въздуха в големите градове.
В действителност, обаче, не само децата от големите градове, но и тези
от селата страдат от това заболяване. Следователно  атмосферното за-
мърсяване не е единствената причина.  

В последно време се наблюдава генерализирано намаляване на
имунната защита при деца срещу обичайни бактериални и вирусни  при-
чинители на заболявания на назофаринкса.

Това създава проблем. Хомеопатията предлага интересно алтерна-
тивно решение, което позволява да се избегне употребата на неефек-
тивни антибиотици в този случай, като се обърне специално внимание на
теренните особености в детска възраст.

За успешното лечение е необходимо да се вникне в същността и спе-
цифичната проява на заболяването и да се подберат най-надеждните т.е
най-полезните и ефикасни медикаменти, които дават бърз резултат.

I. Начален стадий

Детето е „настинало“. Кашля, подсмърча и очите му сълзят. Темпера-
турата му се е повишила, > 38о С. Време за Aconit 4 CH. Детето е отпад-
нало, но е неспокойно. Гори и го тресе.

Медикаменти от първи порядък : 
Aconit 4 CH, 4 гранули сутрин, обяд, вечер и преди лягане.
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Да се редува с:
• при болезнено и конгестивно състояние на

лигавицата на гърлото –  Belladonna 4 CH
(при тонзилит); 

• при опасност от отит – Ferrum рhosphoricum
4 CH.

Забележка:
Традиционно се казва, че Belladonna с обил -

но потене следва Aconit със суха кожа. Въпреки
това, в прецизната патогенеза, установена от Ха-
неман, Aconit е отбелязан понякога със суха
кожа, но понякога и с влажна. При тези условия
Aconit и Belladonna се комбинират добре и
могат да се предписват последователно.

II. Болестен стадий

А. При заплаха от отит:

4 медикамента

Да се редуват, на всеки два часа, по 5 гранули
от следните медикаменти: Aconit 4 CH, Ferrum
phos 4 CH, Capsicum 4 CH, Arsenicum album 4 CH.

1. Aconit 4 CH, 5 CH или 7 CH:  „универсално“
противовъзпалително, независимо от стадия
на заболяване, независимо дали се отнася до
бактерия или вирус.

2. Ferrum phosphoricum 4 CH или 5, 7 CH: остра
болка в ухото със зачервяване на тъпанчето
и възпаление на ушния канал.

3. Capsicum 4 CH или 5, 7 CH: опасност от мас-
тоидит, болка зад ухото, мастоид, който е
много чувствителен към допир.

4. Arsenicum album 4 CH или 5, 7 CH: отореята е
оскъдна, но упорита с остра и пареща болка,
> топлина.

Б. Гърлото и синусите са засегнати: тон-
зилит/ангина и синузит

4 медикамента

Предписваме по 4 гранули на всеки 2 часа:
Belladonna 4 CH, Mercurius solubilis 4 CH, Kali
bichr 4 CH, Mezereum 4 CH

1. Belladonna 4, 5 CH: показан заради тропизма
му към гърлото, тук ще замести Aconit. Из-
разена хиперемия на орофарингеалната ли-
гавица, интензивна дисфагия.

2. Mercurius solubilis 4, 5, 7 CH: цервикални аде-
нопатии. Сливиците са подути, хипереми-
рани, понякога с бели точки. Обилен остър
ринит, слюноотделяне, лош дъх.

3. Kali bichromicum 4, 5, 7 CH: фронтален сину-
зит. Изтичане на гъста жълтеникава слуз,
която е вискозна и обтурираща ноздрите: об-
разуване на корички в носа, > топлина.

4. Mezereum 4, 5, 7 CH: максиларен синузит с
жълт секрет, понякога с прожилки кръв;   < из-
миването на лицето със студена вода предиз-
виква остри болки.
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В. Ринофарингитът „слиза“ и вече е брон-
хит

Продължаваме с прескрипцията на Aconit, но
особеностите на кашлицата ще ни дадат насока
какво да добавим.

1. Суха кашлица: повтаряща се и досадна,
уморителна

• Rumex 4 CH: гъделичкане в гърлото, << от
най-малкия полъх на свеж въздух. Шал на
врата и покриване на носа!

• Bryonia 4 CH: суха кашлица, < от най-малкото
движение, кашляне веднага след като за-
почне да  играе и да тича.
При кашлящи деца се предписват по 5 гра-

нули, както следва:

– Сутрин  Aconit 4 СН
– На обяд   Bryonia 4 СН 
– Вечер   Rumex 4 СН 
– Преди лягане  Bryonia 4 СН

2. Спастична кашлица: с неконтролируеми
пристъпи, задушаваща. Сълзене и цианоза.

а. Слабо изразена обструкция на дихател-
ните пътища

• Сuprum met 4 CH: суха кашлица, силни и за-
душаващи пристъпи, > няколко глътки прясна
вода. Цианоза на лицето при кашляне.

• Drosera 4 CH: шумен, коклюш-подобен при-
стъп. Кашлица, която предизвиква посиня-
ване на лицето. Често бива съпътствана от ла-
рингит. Цервикална лимфаденопатия.

• Spongia 4 CH: кашля и се задушава, пристъ-
пите > намаляват от няколко глътки топло
питие. Кашлицата е най-шумната, описана в
цялата Материя медика: лаеща.

б. Изразена обструкция на дихателните пъ-
тища и свирене в гърдите

• Sambucus 4 CH: рязко събуждане към полу-
нощ. Резки пристъпи със свирене в гърдите,
прегракване, смесена диспнея.

• Coccus cacti 4, 5 СН: значителна секреция на
белезникава слуз, която виси на влакна в
ъгъла на устните. Изразена обструкция на ди-
хателните пътища, предимно от секретите.

3. Тежки кашлици

а. Трудно отхрачване

• Аntimonium tartaricum 4, 5 СН: натрупване на
слуз в бронхите, която трудно се отхрачва. Де-
тето е уморено, бледо и му се повръща. < топ-
лина, > чист въздух.

• Ipeca 4, 5 CН: значително натрупване на слуз
в дихателните пътища и трудно отхрачване.
На преден план гадене и повръщане. Мно-
жество  хрипове в белите дробове.

б. Експекторацията е обилна, лесна, но де-
тето не е умее да отхрачва

• Hepar sulfur 7, 9 CH: Слузесто-гнойни храчки
с лоша миризма. < вдишване на чист въздух и
отвиване. Да се предписва в разреждане 7 и 
9 CH.

• Pulsatilla 4, 5, 7 CH: суха кашлица през нощта,
влажна през деня с обилно отделяне на слу-
зести храчки, жълтеникави и меки. < топлина,
< на чист въздух.

I. „ТЕРЕН“

За избягване на рецидиви и пълно изле ку ва -
не на детето, е необходимо да се лекува пато -
логията на „терена“, която е в основата на ост -
рото нарушение.

А. 75% случаите на РР еволюират към раз-
лични форми на бронхит. Често е налице ту-
беркулинов хроничен модус на реакция.

Следователно е необходимо да се предпис-
ват медикаменти за този реактивен модус, които
чрез мобилизиране на реактивните способности
на детето ще укрепят неговия терен.

1. Sulfur iodatum +++: показан във всички слу-
чаи; това е „Sulfur“ на туберкулиновия реак-
тивен тип. Предписва се в разреждане от 12
до 30 СН. Елиминира токсините.

2. Pulsatilla 12 до 30 CH: сладко, срамежливо,
емоционално дете. Не понася мазни храни. <
от топлина, > от престой на открито. Обикно-
вено става дума за малко момиченце, но дава
много добри резултати и при „спокойно и
послушно“ момченце.



3. Natrum muriaticum 12 до 30 CH: слабо дете,
въпреки големия апетит. Суха кожа: това е
типът муриатикум. Обикновено става дума за
момче. Желание за солени храни. По-рядко
показан от Pulsatilla. Самотен характер.

4. Phosphorus 12 до 30 CH като конституционен
медикамент; да се допълва с Calcarea phos-
phorica 12 до 30 CH. 

5. Tuberculinum 12 до 30 CH: разреденият ту-
беркулин ще затвърди теренното лечение.
При крехки индивиди за предпочитане са Avi-
aire или VAB, т.е. „по-леки“ туберкулини.
Ето и нагледен пример за повлияването на те-

рена при лечение на рецидивиращи ринофа-
рингити:

Да се предписва последователно всяка не-
деля:

– 1 доза Sulfur iodatum 12 CH
– 1 доза Pulsatilla 12 CH
– 1 доза Phosphorus 12 CH
– 1 доза Tuberculinum 12 CH

Почивка от един месец през периоди от три
месеца.

Б. В 10 % от случаите основният хроничен
модус на реакция е псоричният.

В случая, често откриваме екзема. Лечението
на тази псора изисква Psorinum 12 до 30 CH и Si -
licea 12 до 30 CH (имунодефицитен синдром).

В. И на последно място идват непрекъснато
повтарящи се, тежко протичащи, синузити,
ангини, отити.

Да се допълни с Luesinum 12 до 30CH, тъй
като в този случай луетичният хроничен модус
на реакция е в основата. 

II. ECHINACEA и биотерапевтичен дренаж

1. Echinacea angustifolia 2D и 3D е прекра-
сен медикамент за дренаж, който също стиму-
лира  и имунната система. 

Да се предписва при деца на възраст над че-
тири години.

– От 4 до 6 години –  Echinacea 3 D, по 15
капки/дневно, 1 флакон/30 мл, за период от три
месеца през зимата), следва почивка от един
месец.

– От 6 до 12 години – Echinacea 2 D, 30 капки/
дневно за периоди от три месеца.

– Над тази възраст – Echinacea TM, по 1
капка/кг телесно тегло.

2. Гемотерапия
– Rosa canina BG MG 1D (шипка),
– Ribes nigrum BG MG 1D  (касис). Предписва

се при деца над 4 годишна възраст по 1 капка/кг
телесно тегло.

3. Органотерапия
– 1 ампула Amygdale D8, 3 пъти седмично.

Източник: CAHIERS DE BIOTHÉRAPIE – N°234
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Кашлицата е част от клиничната картина на
вирусните заболявания известни всред народа
като „настинки“. Можете да я облекчите и да на-
малите риска от усложнения със следните до-
машни и природни средства.

Свен Зомер, терапевт и автор на различни
книги по хомеопатия, обяснява, кои са народните
и хомеопатичните лечебни средства за кашлица от
вирусен произход (80% от случаите). 

Преди това, обаче, е необходимо да се отхвър-
лят други първопричини за кашлица.

Съпътстващи кашлицата прояви и възможните
причини:
• Малко или светли храчки, лека температура: ви-

русна инфекция (грип или обикновена настинка).

• Жълто-зеленикави храчки, много слуз и лека
температура: продуктивен бронхит.

• Висока температура и влошено общо състоя-
ние: пневмония, грип, малария.

• Затруднено дишане и висока температура:
пневмония.

• Бодежи в гърдите при кашляне: пневмония,
плеврит, грипна инфекция.

• Затруднено дишане без температура: астма, ко-
ронарни заболявания.

• Кашлячни атаки, които могат да доведат до пов-
ръщане и затруднения в дишането: спастична
кашлица, магарешка кашлица, астма.

• Кашлица, която продължава повече от 8 сед-
мици: хроничен бронхит, туберколоза, рак на
белия дроб.
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При най-малкото съмнение, че кашлицата е
симптом на нещо повече от вирусен процес, е не-
обходима спешна консултация със специалист, за
да се получи надеждна диагноза. Това не означава,
че ако кашлицата се дължи на грип или настинка,
може да се пренебрегва, тъй като са възможни ус-
ложнения като бронхит или пневмония.

Възрастните хора са по-застрашени, защото
имунният им отговор не е толкова интензивен и
ефикасен като на младите, както и онкологичните
заболявания са по-чести. Те трябва да се консул-
тират с лекар при всякаква кашлица.

Природната медицина и хомеопатията са 
ефикасни за лечение на кашлица

Независимо от теоретичните полемики, ефек-
тивността на природната медицина (фитотерапия,
хомеопатия и други комплементарни лечения) е
добре позната както на професионалистите, така
и на пациентите, които я използват.

В Германия, където Зомер е получил образова-
нието си, въпреки че в момента живее в Испания,
80% от 7 000 анкетирани от фондация „Бертелсман
и Мармер ГЕК“ са отговорили, че хомеопатията е
допринесла за подобряване на здравето им при
някакво заболяване. Освен това, половината от
германското население е приемало хомеопатични
медикаменти по определен повод.

В Испания 53 % от населението вярва на хо-
меопатичната медицина, а хората които я изпол-
зват са по-високо образовани, според изследване
на Испанската фондация за наука и технологии.

ОБЩИ СЪВЕТИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА И 
ЛЕЧЕНИЕ НА КАШЛИЦА

За да може една лека кашлица да причини ми-
нимум проблеми и възстановяването да настъпи
за кратък период, без да се стигне до усложнения,
пациентът може да вземе редица мерки вкъщи
още с появата на първите симптоми.
• Пийте много вода и билкови запарки защото

улесняват елиминирането на слуз. Освен това
омекотяват кашлицата и я правят по-малко до-
садна.

• Правете инхалации и фрикции на гърдите и
гърба със смес от  етерични (ябълка, евкалипт
и мащерка) и базови (бадемово, кокосово или
сусамово) масла.

• Нанасяйте леки удари (тип вибрационен
масаж)  върху гърдите и гърба с шепата на
ръката си, за да улесните отделянето на слуз.

Хомеопатични медикаменти, които се 
използват при кашлица

Хомеопатичните медикаменти нямат офици-
ално фиксирани медицински показания. В хомео-
патията те се избират не само въз основа на сим-
птоматиката, но и в зависимост от конституцион-
ните характеристики на пациента.

Така например един и същ хомеопатичен ме-
дикамент може да се използва при пациенти,
които имат различни симптоми, а една лека каш-
лица може да се лекува с различни медикаменти.

Така или иначе хомеопатите използват често
определен набор от медикаменти. За да изберете
най-подходящия за Вас вижте, кой най-добре съ-
ответства на Вашите реакции:
1. Кашлица с рязко начало, кратка, непродук-

тивна и свиреща, с усещане за задушаване. Усе-
щане за страх и тревожност: Aconitum C30, на
всеки 30 минути.

2. Суха и болезнена кашлица; при дълбоко вдиш-
ване е дразнеща и много често придружена от
бодежи в гърдите, което кара пациента да слага
ръка на гърдите; потребност от студени на-
питки: Bryonia C30 на всеки четири часа.

3. Лаеща и суха кашлица: Belladona C30, на всеки
два часа.

4. Кашлица с усещане за гъделичкане в задната
част на небцето и мъжеца, гадене, повръщане
и хриптене в белите дробове, усещане за заду-
шаване: Ipecacuanha C30 на всеки два часа.

5. Суха и много болезнена кашлица, силна жажда
за студени напитки, температура, пресипналост
или пълна загуба на гласа:  Phosphorus C30 на
всеки 12 часа.

6. Кашлица, която в легнало положение се вло-
шава; очите са зачервени и сълзящи, отделя се
слуз:  Euphrasia D12, на всеки четири часа.

7. Кашлица и прегракналост в резултат от най-сла-
бото излагане на студ; лека кашлица, но с  тен-
денция към задушаване, пулсиращи болки в ла-
ринкса, склонност към бактериални инфекции:
Hepar sulfuris C30 на всеки четири часа.

8. Силна спастична кашлица, която отнема дъха;
констрикция на гръдния кош с респираторен
дистрес: Cuprum metallicum C30 на всеки два
часа.

9. Отделяне на жълто-зеленикави храчки сутрин-
та, а през нощта суха кашлица: Pulsatilla C30 на
всеки два часа.

По материали от: https://www.cuerpomente.com/salud-natu-
ral/tratamientos/tratamiendo-natural-medicamento-homeopatico-

tipos-causas-tos_2435
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ДЕПУТАТИТЕ НА ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО 
ПРЕПОРЪЧВАТ ПО-ШИРОКО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
КОМПЛЕМЕНТАРНА, ТРАДИЦИОННА И 
ПРИРОДНА МЕДИЦИНА, ЗА ДА СЕ  ПОМОГНЕ
НА ПРЕТОВАРЕНАТА НАЦИОНАЛНА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА СИСТЕМА

Нов доклад, изготвен от Парламентарната ко-
мисия за интегрирано здравеопазване (PGIH), при-
зовава НЗС (NHS) – да включи комплементарни,
традиционни и природни медикаменти за облек-
чаване на нарастващата тежест върху предоставя-
нето на здравни услуги.

В доклада „Интегрирано здравеопазване: да
съберем заедно отделните части“, се препо-
ръчва цялостен подход към отделния пациент,
като фокусът трябва да бъде върху превенцията
и справянето с основната причина за заболява-
нето. В него се подчертава, че 70% от общите раз-
ходи за здравеопазване в Англия са свързани с
дългосрочното лечение на 30% от населението  от
едно или повече заболявания. Резултатът от те-
рапията на тези сложни болестни състояния е на-
растващата полимедикация (използването на ня-
колко медикамента едновременно), съчетана до
голяма степен с неизвестните ефекти от комби-
нирането на различни медикаменти за продъл-
жителен период от време.

Докладът на Парламентарната комисия за ин-
тегрирано здравеопазване, който е първи по рода
си, е подготвен в консултация с 113 организации
за комплементарна и алтернативна медицина –
включително Британската хомеопатична асоциа-
ция. В него се настоява, че правителството трябва
да разработи стратегия за пълна оценка на сте-
пента на взаимодействие между отделните меди-
каменти, да определи дългосрочните последици
за здравето на пациентите и да спре тенденцията
към свръх медикаментозно лечение на населе-
нието.

Важна част от тази стратегия би била частта,
посветена на необходимостта пациентът да бъде
лекуван като едно цяло, с неговите индивидуални
потребности, а не да бъдат третирани отделните
заболявания.

Тази стратегия трябва да включва по-широкото
използване на природните, традиционните и ком-
плементарните терапии, които се използват ус-
пешно при различни състояния и представляват
недостатъчно използван ресурс. Той може да ра-
боти в тандем с конвенционалната медицина за
подобряване на терапевтичните резултати.

Депутатът Дейвид Треденик, Председател на
Парламентарната комисия за интегрирано здра-
веопазване, казва:

„Въпреки положителната нагласа на минис-
трите, които са отворени към промяна, думите
трябва да се превърнат в реалност. От известно
време нашата Здравно-осигурителна система се
сблъсква със заплахи за финансовата си устойчи-
вост и липса на достатъчно доверие. Други евро-
пейски правителства, които са изправени пред
сходни предизвикателства, вземат под внимание
ползите от комплементарните, традиционните
и природните терапии. За да запазим за бъде-
щите поколения тази безценна институция, ние
трябва да направим същото.“

Целият доклад четете на:  here (http://icamhub.com/
wp-content/uploads/2019/01/PGIH-Report-Download.pdf).

Източник: 
https://www.britishhomeopathic.org/category/bha-blog

НОВИ ПРОУЧВАНИЯ ПОКАЗВАТ ПОДКРЕПА 
ЗА ХОМЕОПАТИЯТА ВЪВ ФРАНЦИЯ
И ИТАЛИЯ

Последните  маркетингови проучвания  по-
твърждават твърдата подкрепа за хомеопатията
сред пациентите във Франция и Италия.

Ново маркетингово проучване (ноември 2018
г.), проведено от Ipsos, потвърждава, че хомеопа-
тията има дълбоки корени във френския здравен
модел.  За трима от всеки четирима французи,  хо-
меопатията има добър имидж, сравним с този на
най-често употребяваните  конвенционални меди-
каменти като парацетамол или ибупрофен. 77% от
французите са приемали хомеопатични медика-
менти в даден момент от живота си:  по-голямата
част (58%) – няколко пъти и почти всички (87%) –
казват, че близките им или приятели са използвали
или използват хомеопатия. Над 40% от французите
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са използвали хомеопатия в течение на повече от
10 години.

Френските потребители на хомеопатични меди-
каменти имат високо ниво на доверие в ефектив-
ността им – 72% отговарят, че са имали положите-
лен резултат при последното си използване на хо-
меопатични медикаменти, а 74% смятат, че тези ме-
дикаменти са ефективни. 70% от французите биха
използвали хомеопатия като първи избор на лече-
ние, а половината са използвали хомеопатия като
по-сериозно лечение за по-дълъг период от време.
Подобно е съотношението на пациентите, които
смятат, че хомеопатичните медикаменти трябва да
се предлагат на болния заедно с конвенционалните
медикаменти и 83% подкрепят правото на лекарите
да предписват хомеопатия в някои случаи заедно с
конвенционалното лечение. Значителна част от
французите (74%) се противопоставят на предло-
жението за преустановяване на възстановяването
на разходите за тези медикаменти, а половината от
всички французи са напълно против.

Също така, проучване, публикувано от
Omeoimprese (ноември 2018 г.) показва, че Ита-
лианската търговска асоциация за хомеопатични
медикаменти, докладва за нарастващо доверие
на лекарите и фармацевтите в хомеопатичните
лекарствени продукти. 80% от италианското на-
селение знае за хомеопатичните медикаменти, а
17% от италианците ги използват. Това означава,
че 9 милиона италианци използват хомеопатични
медикаменти поне веднъж годишно. 39% от па-
циентите използват тези медикаменти в резултат
на препоръки от приятели и роднини, но нарас-
тва броя на пациентите, които използват хомео-
патични медикаменти по препоръка на фарма-
цевти (28%) и общопрактикуващи лекари, спе-
циализирали хомеопатия (20%). Повечето итали-
ански потребители са на възраст между 35 и 54
години, а 69% са жени.

Източник: https://www.echamp.eu/news-and-
events/news/new-surveys-confirm-support-for-homeopathy-

in-france-and-italy

НАУЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ ПОТВЪРЖДАВА 
ЕФИКАСНОСТТА НА ХОМЕОПАТИЯТА 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Проучване на д-р Кавита Чандак, известен  хо-
меопат от Нагпур, Индия, посветено на темата „Ро-
лята на хомеопатията за подпомагане на намаля-
ването на стероиди и имуносупресори, изпол-

звани в стоматологията“ показва, че нетоксичните
хомеопатични медикаменти могат да се използват
за лечение на дентални заболявания толкова ус-
пешно колкото и стероидите. По време на наскоро
проведения 73 Световен конгрес по хомеопатия,
5-8 септември 2018 г., Кейп Таун, Южна Африка, 
д-р Чандак изнесе научен доклад, в който пред-
стави своето проучване. 

Проучването е проведено в тясно сътрудниче-
ство с д-р Санжок Чандак в течение на две години
в неговата Дентална клиника.  В него са участвали
30 пациенти. Те са разделени в три групи въз ос-
нова на три заболявания – орален лихен планус,
орална субмукозна фиброза и тригеминална нев-
ралгия.  Подбраните  пациентите са на възраст над
40 години, тъй-като посочените заболявания са
свързани с възрастови изменения и начин на жи -
вот.  В проучването участват пациенти от двата по -
ла – мъже и жени.

Оралният лихен планус е хронично възпали-
телно заболяване, което засяга слузната мембрана
на устната кухина, докато оралната субмукозна
фиброза е хронична инвалидизираща болест на
устната кухина, която се характеризира с възпале-
ние и прогресивна фиброза на субмукозните
тъкани. Тригеминалната невралгия е внезапна и
причинява тежка болка в лицето.

„Проучвахме пациенти, които бяха лекувани
продължително време – от 6 до 24 месеца. На
всички пациенти, които посещаваха клиниката,
предписвахме едновременно с конвенционалните
медикаменти и хомеопатични, за да проучим на-
маляващият ефект на дозировките. Идеята беше
постепенно да намалим приема на имуносупре-
санти и стероиди, за избегнем страничните ефекти,
които могат да се появят при приема им“, каза д-р
Чандак.

„Стероидите са ефективни за намаляване на бол-
ката и от тях има различни ползи. Едновременно с
това те са причина за редица нежелани лекарст-
вени реакции. Например кортикостероидите во -
дят до  наддаване на тегло, миопия, остеопороза,
безсъние, надбъбречна недостатъчност, наред с
много други“, каза д-р Чандак и допълни: „Баланси-
рането на течности е една от основните функции
на стероидите и ние открихме, че хомеопатичните
медикаменти са еднакво способни да изпълняват
тази функция.“

По материали от:
https://timesofindia.indiatimes.com/city/nagpur/study-

recognizes-efficacy-of-homeopathy-in-dental-probs/
articleshow/66141047.cms


