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Уважаеми читатели, колеги и приятели!

Неотдавна се сбогувахме с още една година, изпълнена с
работа, усилия и трудности, но преди всичко пълна с ентусиазъм,
всеотдайност и любов към нашето призвание  да се грижим за
хората. Да, говорим за любовта към онова призвание, което ни е
накарало да изберем професията лекар. От опита, който на-
т рупахме през десетилетията, разбрахме и за сетен път се убе -
дихме, след години на всеотдайна работа, че хомеопатията е
един от най-важните ни съюзници в нашите усилия да прак-
тикуваме най-добрата медицина.

През предстоящата година отново ще се стремим  „Хомеопа-
тичен компас“ да бъде отражение на ежедневния ни клиничен
опит с хомеопатичните медикаменти, както и на нашата любов и
отдаденост  на хомеопатичната медицина, която разглежда всеки
пациент като особено, уникално и неповторимо същество. Ме-
дицина, която възприема човека в неговата глобалност: физи-
ческа, емоционална, социална и духовна. Медицина, която из-
слушва без да съди и предварително да осъжда. Медицина, която
търси съучастието на пациента по време на целия лечебен про-
цес, при който стратегиите се обсъждат, а не се налагат.

Медицина, която се стреми да облекчи, без да навреди, при
която принципът „primum non nocere“ (Първо не вреди!), не е
фраза, а ангажимент.

Медицина, отворена за науката, но не и неин роб, която
разбира, че науката служи на медицината, когато я стимулира да
се развива, а не когато  я задушава с догматичен „сциентизъм“.

Пропътувахме заедно с вас, нашите читатели, този път през 
изминалата 2019 г., за да се върнем и започнем заедно новата
2020 г. В това при ключение вие бяхте и ще бъдете отново нашия
кислород, нашето гориво, нашия стимул и вдъхновение. И отсега
ви благодарим от все сърце, че ни карате да чувстваме, че всичко
това си заслужава.

От екипа на Хомеопатичен компас



Марта е на 32 години и идва на консултация в
здравния център без температура, но с катарални
симптоми, които са се появили преди 6 дни: силно
запушен нос, суха кашлица и болки в гърлото, гла-
воболие и гъсти носни секрети.

След обичайния преглед, предлагам симпто -
матично лечение, но тя го отхвърля, защото вина -
ги, когато е с тези симптоми, ù се казва, че това е
синузит и ù се предписват антибиотици.

Много често срещана ситуация в кабинета на
общопрактикуващия лекар е, когато за вземането
на подходящо решение е важно да споделите
информация с пациента и да постигнете най-доб-
рото съгласие за конкретния случай

Марта има своето основание, базирано на пре -
дишния ù опит. Като цяло се е сблъсквала с не-
подходяща употреба на антибиотици било по-
ради самолечение, било по лекарска прескрипция.

n Каква информация би била полезна да се
сподели с Марта?

Острият риносинузит, картина, съвместима с
това, за което се консултира Марта, е възпаление
на носната лигавица и околоносните синуси (мак-
силарни, фронтални или етмоидални). То обикно-
вено протича със запушване на носа и конгестия,

предна ринорея или последващ течащ нос, с или
без лицева болка и загуба или намаляване на обо-
нянието.

В повечето случаи това е автолимитиран про-
цес, който продължава по-малко от 10 дни и има
вирусен произход.

Може да се усложни само в 0,5-2% от случаите,
при затруднен дренаж, като бактериална супер-
инфекция,  така че в повечето случаи не е необ-
ходимо да се използват антибиотици.

n Защо се появява острият синузит?

Съществуват обстоятелства, които влияят на по-
явата на това заболяване като инфекции на гор-
ните дихателни пътища, респираторна алергия,
бронхиална астма, замърсяване на околната
среда, промени в атмосферното налягане (над-
морска височина, пътуване със самолет), изпол-
зване на назални дразнители и деконгестанти, на-
зална полипоза, тютюнопушене, плуване и упот-
реба на наркотици като кокаин. В 10-12% от слу-
чаите синузитът е вторично заболяване при зъбна
инфекция. Някои здравословни проблеми като ав-
тоимунни заболявания, муковисцидоза, синдром
на Даун, захарен диабет и др. увеличават риска от
синузит.

n От къде знае докторът, че моят синузит е ви-
русен?

Диагнозата, както при повечето заболявания,
които са повод за консултация в първичната ме-
дицинска помощ, е клинична и се основава на сим-
птомите и физическия преглед.

При липса на болка при навеждане, максиларна
или едностранна фронтална болка, температура
по-висока от 38 ° C, едностранна гнойна секреция
от носната кухина или влошаване след първона-
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чално подобрение, трябва да се мисли за вирусен
произход.

Допълнителните тестове (като обикновена ра -
дио графия) не са от полза в момента на поставяне
на диагнозата. При възможност, може да се извър -
ши CRP (С-реактивен протеин) тест, който доня -
къде помага за оценка на възможен бакте риален
произход. Симптомите ни насочват към вероят -
ност за остър вирусен риносинузит (ОВРС), остър
поствирусен риносинузит (ОПВРС) или остър
бактериален риносинузит (ОБРС).

Обикновена Продължителност на симптомите
настинка – под 10 дни
ОВРС

ОПВРС Засилване на симптомите след 
5-тия ден или персистиране на 
симптомите след 10-я ден.

ОБРС Засилване на симптомите след 
5-тия ден или персистиране на 
симптомите след 10 или повече дни.
Гнойна ринорея едностранно и 
гнойни секрети в кавума.
Лицева болка предимно едностранно.
Температура над 38о С.
Повишени нива на CRP или СУЕ.
Влошаване на симптомите след
едно първоначално подобрение.

Таблица 1. Видове остър синузит

n Какъв вид лечение би било най-подходящо
за Марта?

Симптоматично лечение с използване на на-
зални промивки с физиологичен серум, аналге-
тици като Парацетамол или Ибупрофен.

Други лекарства като антихистамини, назални
деконгестанти, перорални или инхалационни кор-
тикостероиди не трябва да се използват, тъй като
ползата от тяхното използване не е доказана, а
освен това имат нежелани реакции.

По принцип не се препоръчва прием на анти-
биотици при остър синузит, освен когато се под-
озира бактериална инфекция, защото:
1. Ролята на антибиотиците при лечението на

остър синузит е противоречива, тъй като при -
ложението им не съкращава времето за облек -
чаване на симптомите.

2. Проучванията показват, че в 80% от случаите, в
рамките на две седмици, има подобряване на
симптомите на пациенти, които не са лекувани с
антибиотици.

3. Възможните щети от приложението им като
нежелани лекарствени реакции, поява на
антимикробна резистентност и висока цена
надминават оскъдните ползи.

Използваме антибиотици само когато имаме
подозрение за остър бактериален риносинузит
(ОБРС) (таблица 1), често с максиларно местополо-
жение, като по принцип първи избор е амоксици-
лин.

Скорошни проучвания показват сходна ефи кас -
ност между кратки 5-дневни модели на прило -
жение и обичайните 7-10 дневни периоди, което
може би ще се окаже добър вариант за лечение, за-
щото допринася за намаляване на резистент -
ността. При липса на клинично подо бре ние през
първите три дни, обаче, продължител ността на
лечението ще бъде удължена.

n Какво трябва да се направи, ако Марта се
влоши?

Консултацията на Марта би могла да бъде по-
лезна за споделяне на стратегии за разумна
употреба на антибиотици, а чрез нея тя да стане
достояние на хората от обкръжението ù.

Тъй-като неподходящото предписване на анти-
биотици е сериозен здравословен проблем, ние
лекарите трябва да споделяме нашите знания и
съмнения с пациентите и да използваме стратегии,
които ни позволяват отговорно да използваме та-
кова ценно и все по-оскъдно благо, каквото са ан-
тибиотиците.

В случая с Марта бихме могли да приложим
следните:

• Да я информираме за възможността за тестове
за бърза диагностика, ако разполагаме с та-
кива и за ползата от тях.

• Да допълним информацията с писмена такава,
като ù дадем обяснителна листовка (фиг.1),
специално изготвена за случаи като нейния.

Препоръчвайте ù да изчака с приема на ан ти -
биотици, дайте ù устна и писмена информация
(фиг. 2) за обстоятелствата, при които те трябва да
се използват. Този метод намалява консумацията
на антибиотици с повече от 50%, без да влияе
негативно на клиничната еволюция на пациентите.

Посъветвайте я, ако се появят симптоми, сус-
пектни за бактериална инфекция, или ако симпто-
мите ù се влошат да дойде за нова консултация.

n Могат ли хомеопатичните медикаменти да
помогнат при лечение на остър синузит?
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ОСТЪР СИНУЗИТ
Информираме те…

ФАКТИТЕ

В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕ СА НЕОБХОДИМИ АНТИБИОТИЦИ

КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ АНТИБИОТИЦИТЕ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ

КОГА ДА СЕ КОНСУЛТИРАМЕ С ЛЕКАР РЕЗИСТЕНТНОСТ КЪМ АНТИБИОТИЦИТЕ

БЕЗ АНТИБИОТИЦИ С АНТИБИОТИЦИ

В повечето случаи синузитът е причинен от вируси.•
Антибиотиците не са ефективни срещу вирусите.•
Жълтеникавият или зеленикавият секрет е резултат от •
възпалителен процес, който може да се появи както в 
присъствието на бактериални, така и на вирусни инфекции.

9 от 10 пациенти се чувстват по-добре в края първата или втората седмица 
независимо ДАЛИ ПРИЕМАТ ИЛИ НЕ ПРИЕМАТ антибиотици.

Използвай на-
зални спрейове

Редовно мий 
ръцете си!

Приемай аналге-
тици при болка

или температура!

Приемай вода! Почивай си! Информирай се за
алтернативите!

3 от 10 пациенти страдат от нежелани
лекарствени реакции.

Повръщане

Гадене Главоболие

Диария

• Симптомите (лицева болка, назална конгестия
или секреция) не се подобряват или продължават
повече от 7 дни.

• Появяват се нови симптоми или съществува-
щите се влошават.

• Болният вдига температура или темпера -
турата му не спада.

Честата употреба на антибио-
тици води до това, че когато най-
много ще се нуждаеш от тях, те
ще са престанали да ти дей-
стват.

УПОТРЕБАТА НА АНТИБИОТИЦИ Е НАЛОЖИТЕЛНА ПРИ: па-
циенти със системни заболявания, с орбитални или ин-
тракраниални усложнения, с белодробни или сърдечни за-
болявания или други усложнения.

Anneli Ahovuo‐Saloranta, Ulla‐Maija Rautakorpi, Oleg Borisenko, Marjukka Mäkelä, He-
lena Liira, John Williams, Antibiotics for acute maxillary sinusitis in adults, Cochrane
Database of Systematic Rev., 2014(2)CD000243
Desrosiers M, Evans GA, Keith PK, Wright ED, Kaplan A, Bouchard J, Ciavarella A, Doyle
PW, Javer AR, Leith ES, Mukherji A, Schellenberg RR, Small P, Witterick IJ. Canadian clin-
ical practice guidelines for acute and chronic rhinosinusitis. Allergy Asthma Clin Im-
munol. 2011 Feb 10;7(1):2. Available from.https://aacijournal.biomedcentral.com/ar-
ticles/  10.1186/1710-1492-7-2

За повече информация посетете сайта: www.publichealthontario.ca/asp

Фиг. 1
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Информационна листовка за пациента за случаите, в които е препоръчително прескрипцията 
на антибиотици  да се отложи.

Име на пациента:…………………………………………………………………………………….

Име на лекаря:………………………………………………………………………………………….

Вашата 

инфекция е:

Обикновено 

продължава:

Препоръки, които да 
следвате за по-добро 

лечение на инфекцията:

Кога е необходимо да се потърси
помощ? Незабавно се свържете с 

лекар или потърсете спешна помощ:

Остър среден отит

Остър фарингит

Настинки и катари

Остър синузит

Кашлица или 
бронхит

Друга инфекция

––––––––––––––––––

4 дни

7 дни

Една седмица 
и половина

Две седмици 
и половина

Три седмици

–––– дни

• Почивка.
• Прием на много течности.
• Попитайте в аптеката за
медикаменти, които биха
могли да облекчат Вашето 
състояние.
• Температурата е признак, 
че тялото Ви се бори с инфек-
цията и в повечето случаи се
справя. Можете да вземете
парацетамол или ибупрофен.
• Мийте си редовно ръцете,
за да не разпространявате 
инфекцията.
_____________________________

Следните симптоми са знак
за сериозно заболяване и налагат
незабавна консултация с лекар:

• много силно главоболие;

• много студена кожа със странен

цвят или обрив;

• объркване;

• затруднено дишане;

• силна болка в гърдите;

• затруднено преглъщане;

• храчене на кръв;

• заболяването се влошава.

Трябва да потърсите рецепта за антибиотик след       дни, ако нямате подобрение  или състоянието
Ви се влошава:       в спешния кабинет на Здравния център                   в кабинета на личния Ви лекар.

• По-голямата част от епизодите на кашлица, възпаления на ушите, болки в гърлото обикновено преминават
без антибиотично лечение, тъй-като Вашето тяло се бори с инфекциите по естествен път.

• Когато приемате антибиотик без да имате потребност от това бактериите стават устойчиви на анти-
биотика. Това означава, че ако в бъдеще Ви се наложи да вземате антибиотик, то той няма да бъде доста-
тъчно ефективен.

• Антибиотиците имат нежелани лекарствени реакции. Те могат да причинят кожни обриви, вагинит, болки в
стомаха, реакции към слънчевата светлина и други симптоми. Някои антибиотици, смесени с алкохол могат
да доведат до други болестни състояния.

Никога не давайте Вашия антибиотик на друг човек и ако не използвате цялото съдържание 
на опаковката, върнете остатъка в аптеката!

Ще обясним на Марта, че тъй като в повечето
случай проблемът е с вирусен произход, хомеопа-
тичните медикаменти могат да скъсят периода на
проява на симптомите и еволюцията на забо-
ляването. При рецидивиращ остър синузит ще на-
малеят повторенията, защото ще бъдат лекувани
предразполагащите фактори.  

Големите предимства на хомеопатичните меди-
каменти са:

1. Намаляване на прескрипцията на анти-
биотици при респираторни инфекции на горните
дихателни пътища какъвто е острия синузит.

2. Ефективност, безопасност и една терапев-
тична възможност повече при клиничния преглед.

Можем да използваме хомеопатични медика-

менти при различни клинични ситуации, свързани
с остър синузит.

Медикаменти за лечение на остър ринит
– Aralia racemosa, Dulcamara, Hydrastis cana -
densis, Kalium bichromium, Mercurius solubilis
и Pulsatilla, и  ако симптомите са персистиращи
– Sulphur ioda tum и Kalium sulphuricum.

Медикаменти за лечение на остър сину-
зит. Специфичните медикаменти за инфекци-
озни и възпалителни процеси (Hepar sulphur,
Lachesis mutus, Arsenicum album, Aurum metal-
licum, Mercurius solubilis и Pyrogenium) могат
да се използват самостоятелно или в комбина-
ция с антибиотици, ако са предписани.

Фиг. 2



6 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 77 • януари • 2020

Най-често използваните медикаменти при
остър синузит са: Sticta pulmonaria, чийто основен
симптом е запушване на носа със сухота;
Cinnabaris, който е  полезен, когато има болка във
фронталната област и/или под вътрешния ъгъл,
около слъзния канал (етмоидален и фронтален си-
нузит); Hydrastis canadensis при фронтален сину-
зит със задна ринорея и гъста, вискозна и жълте-
никава секреция, чиито симптоми се влошават от
топлина; Kalium bichromium, когато присъства ха-
рактерната слуз, която ние разговорно наричаме
„висящи сополи“, защото висят, докато не ги от-
страним с носната кърпа; Sanguinaria canadensis,
чийто ключов симптом е сухота, придружена от ин-
тензивно парене в ноздрите, фаринкса и езика;
Mezereum, чийто основно показание е максиларен
синузит - максиларна болка с гноен секрет и па-
реща болка в носните кости и лицето, която се вло-
шава при допир и Kalium iodatum, който е много
полезен при остър фронтален ринит и синузит, с
плътна, компактна, жълто-зеленикава слуз, супра-
орбитална болка и възпаление на конюнктивите с
инекции на склерата.

Можем също да имаме предвид и медикамен-
тите за назална полипоза, като обуславящ фактор
за появата на синузит, и медикаментите за реци-
дивиращ синузит.

n В резюме клиничният случай Марта би бил:

Синузит с възпаление на лигавицата на парана-
залните синуси, който продължава максимум 4 сед-
мици и чиято най-честа етиология е вирусна ин-
фекция, свързана с обикновена настинка, която се
усложнява от бактериална инфекция в 0,5-2% от
епизодите и чиято диагноза като цяло е клинична.

Диагнозата остър бактериален синузит е кли-
нична и се установява от наличието на симптоми с
еволюция от 7-10 дни, влошаване след първона-
чално подобрение, гнойна ринорея, болка или ед-
ностранна максиларна или зъбна свръхчувстви-
телност.

Стойност  по-голяма от 40 mg/l  от теста на С-ре-
ак тивен протеин ни кара да подозираме бактери-
ална етиология.

Повечето бактериални синузити са само огра -
ничени, а сериозните усложнения са много редки.

Антибиотиците не са оправдани при случаи с
неособено тежко начало, тъй като от 60 до 80% от
тях преминават спонтанно.

Лечението с антибиотици е запазено за па -
циен ти с остър бактериален синузит и тежки кли -

нични прояви като висока температура или про -
гре  сивно влошаване на първоначалните симп -
томи.

Хомеопатичните медикаменти могат да бъдат
полезни за намаляване на неподходящото пред -
писване на антибиотици, подобряване на сим -
п томите и съкращаване на еволюцията на клинич -
ната картина, а така също за лечение на пред раз -
полагащите фактори и намаляване на рецидивите.

След като споделих цялата информация с Марта
тя реши да се лекува с промивки на носа, Dulca-
mara (защото клиничната картина при нея се беше
появила след намокряне и дълъг престой в това
състояние, запушване на носа, суха кашлица и фа-
рингеална слуз) и ибупрофен като аналгетично
средство – при нужда.

Когато след три месеца посети консултативния
кабинет по друг повод, ми разказа, че се подоб-
рила много бързо с Dulcamara, че устната и пис-
мена информация и моите препоръки, както раз-
бира се и хомеопатичното лечение ù били много
полезни. 

Консултацията е най-доброто място за предла-
гане на здравна информация за отговорното из-
ползване на лекарства и споделяне на най-доб-
рото възможно лечение на всеки отделен клини-
чен случай.

Хомеопатичните медикаменти са още една
терапевтична възможност за семейния лекар, тъй
като помагат за по-разумното използване на анти-
биотиците и позволяват по-бързо възстановяване
на пациентите, с предимствата, което това има за
здравето, работата и социалния им живот. 

Литература:
https://www.semfyc.es/biblioteca/doc-33-recomendaciones-no-
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Rotaeche R. ¿Tiene una sinusitis aguda? AMF. 2014; 10(9):504-506
Molero JM, Gómez M. Tratamiento antibiótico empírico de las prin-
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AMF 2017;13(7):383-393

Llor C, Moragas A, Bayona C. Infecciones del tracto respiratorio su-
perior. AMF 2018;14(9):504-512 http://amf-
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Llor C. Los principales problemas de salud sobre Infecciones del
tracto respiratorio: el año de las pautas cortas. AMF 2018;14(6):2244
http://amf-semfyc.com/web/article_ver.php?id=2244
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Лечение на суха кашлица
при деца с хомеопатия

Проведено е сляпо, плацебо контролирано, кли-
нично проучване при деца, страдащи от суха каш-
лица. Целта e да се оцени ефективността и поноси-
мостта на хомеопатичен специалитет, в състава на
който влизат Drosera, Coccus cacti, Cuprum sulfu-
ricum и Ipecacuanha = Monapax syrup, накратко на-
ричан по-долу verum. В проучването  участват 180
деца, от които 89 получавали verum и 91 placebo.
Участниците в проучването обхващат 3 възрастови
групи: от 0.5 до 3, от 4 до 7 и от 8 до12 години. 

Извършен  е потвърдителен анализ за първич-
ната променлива ефективност и описателен ана-
лиз за вторичните параметри.

Авторите на проучването заключават, че „При-
лагането на verum води до статистически значи-
телно по-голямо подобрение на  кашлицата в
сравнение с placebo. Поносимостта е добра и не е
по-ниска от тази на placebo.“

Лечение на акне 
с хомеопатия

Акне вулгарис е полиетиологично заболяване,
което се  характеризира с невъзпалителни коме-

дони и възпалителни папули, пустули и нодули.
Естетичният аспект на разстройството може да
провокира депресия и да влоши качеството на
живот.

За лечение на акне се използват редица сред -
ства, например: ретиноиди, антибиотици, бензое -
на киселина, азелаинова киселина и хормони. По-
някога тези средства могат да имат тежки  стра-
нични ефекти.

Изследователи от Института по диабета, Буку-
рещ, Румъния, докладват за два случая на акне вул-
гарис, лекувани с хомеопатия, с предписване на
индивидуален хомеопатичен медикамент. Лече-
нието е документирано със снимки в началото, в
процеса и в края на лечението. И при двата случая
се наблюдава ремисия.  Дългосрочното прослед-
яване показва, че лечението е ефективно дълго
време след прекратяването му и не е придружено
от странични ефекти. 

Авторите изразяват надежда, че получените по-
ложителни резултати ще стимулират научноиз-
следователския интерес към хомеопатичните ме-
дикаменти.

Източници
1. Efficacy and tolerability of a complex homeopathic

drug in children suffering from dry cough-A double-blind,
placebo-controlled, clinical trial.– Voss HW et all., Drug
Res., 2018

2. Case Reports of Acne and Homeopathy. – Nwabudike
L.C., Complementary  Medecine Research, Feb., 2018
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КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ С ПОЗИТИВНИ НОВИНИ
ЗА ХОМЕОПАТИЯТА
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В документ, публикуван на 22 октомври 2012 г.,
Айрис Бел, уважаван изследовател от Меди цин -
ския факултет на Университета в Аризона, раз ра -
ботва правдоподобен и широко обоснован модел
на обяснение на механизма на действие на хомео -
патичните медикаменти.

Нейната отправна точка е неотдавнашната екс -
периментална констатация за наличието на нано -
частици от изходните материали в силно раз ре де -
ните хомеопатични препарати.

Мнозина от нас смятаме, че хомеопатията е
водеща в медицинските изследвания, тъй като
е форма на наномедицина.

КАКВО ПРЕСТАВЛЯВАТ НАНОЧАСТИЦИТЕ?

Nano е префиксът, използван за означаване на
милиардна част от нещо [10−9 или 0.000000001].

За да придобием по-ясна представа къде се на-
мира  „нано-единицата“ в сравнение с останалите
единици на метричната система, прилагаме
следната таблица:

ПРЕФИКС СИМВОЛ ЗНАЧЕНИЕ

tera T 1012

giga G 109

mega M 106

kilo k 103

milli m 10-3

micro μ 10-6

nano n 10-9

pico p 10-12

Промените, които малко количество нано час -
тици от хомеопатичния медикамент могат да ини -
циират в състава на мрежата за реакция към стрес,
водят до голяма системна каскада от адаптивни
събития.

Адаптивната мрежа на наномедицината –
ин тегриран модел на хомеопатичната ме ди -
цина:

„Активирането на стресовите ефектори,
вклю чително на протеини от топлинен шок,
инфламазоми (големи протеинови комплекси),
цитокини и невроендокринни пътища, инициира
благоприятни компенсаторни реакции в взаимо -
свързаните мрежи на организма като сложна
адаптивна система. Хомеопатичните медика -
менти действат като стимулират хорме тич -
ните адаптивни, а не конвенционалните фарма -
кологични въздействия. Актуализирането на тер -
минологията от „хомео патия” до „наномедицина
на адаптивната мрежа „отразява интеграцията
на тази исто рическа, но противоречива ме ди цин -
ска система със съвремен ните научни открития.“

1981: Герд Биниг и Хайнрих Рорер в лабо ра -
торията на IBM в Цюрих изобретяват сканиращия
тунелен микроскоп, който за първи път позволява
на учените да  изучават повърхности на атомно
ниво (да „виждат” и създават директни простран -
ствени изображения на отделни атоми). Биниг и
Рорер спечелиха Нобеловата награда за това
откритие през 1986 година.

През 90-те започват да работят първите нано -
тех нологични компании като: Nanophase Techno lo-
gies през 1989 г., Helix Energy Solutions Group през
1990 г., Zyvex през 1997 г., Nano-Tex през 1998 г. ...

От 2008 г.  датират и първите приложения на
нанотехнологиите в медицината, така че тази об-
ласт все още е зората си.

Въпреки че д-р Самюъл Ханеман открива хомео -
па тията в края на 18 век ... механизмът на действие
на силно разредените хомеопатични медикаменти
не е обяснен. Днес, почти 250 години по-късно,
благодарение на технологиите, които ни поз во ля -
ват да идентифицираме все по-малки частици, за -
почваме да разбираме механизма на силно раз -
редените хомеопатични медикаменти.

Без съмнение, остава да се извърви още дълъг
път, но с напредването на технологиите пълното
обяснение на точния механизъм на действие на
силно разредените и динамизирани хомеопа тични
медикаменти  е все по-близо.

Източник
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23277079
Bell IR1, Schwartz GE.

ХОМЕОПАТИЯТА ПРЕВЕДЕНА 
НА СЪВРЕМЕНЕН ЕЗИК


