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Със сигурност, когато четете тази публикация, ще бъдете, като всички
нас, затворени във вашите домове. Това усамотение не изключва по-
явата на здравословни проблеми и не само такива, които са обичайни
за сезона, но и на други, които са предизвикани от факта, че не можем
да напуснем дома си или  от несигурност, объркване, страх.

Тази статия има за цел да даде хомеопатичен съвет за лечение на най-
често срещаните през пролетта заболявания, за да избегнем от една
страна самолечението и от друга, за да запазим здравето си в най-добра
форма като ограничим, когато е възможно, приема на конвенционални
медикаменти.

Това са лекарства с доказана ефикасност, които ще ни спестят ус-
ложнения, ако си ги закупим от аптеката. Фармацевтът може да ни кон-
султира допълнително за най-подходящото разреждане и брой дози.

Избрах следните теми и се надявам те да бъдат полезни:
• Алергични проблеми през пролетта
• Леки стомашни неразположения
• Кожни микози
• Промени в поведението като следствие от карантината (Не мога  

да се въздържа да не засегна тази тема.)

Да видим как хомеопатията може да допринесе за лечение на най-
често срещаните заболявания през пролетта.

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРОЛЕТНИ АЛЕРГИИ

Природата не знае какво е това карантина и както всяка година про-
летта се събужда към нов живот,  а той, за неудоволствие на страдащите
от алергии, идва с урожай от полени.

Проявите на ринит, астма и дерматит обикновено бележат своята кул-
минация през този сезон от годината. Добрата страна на карантината е,
че страдащите от алергии пациенти ще бъдат по-малко изложени на
въздействието на полени.

КАК ДА ЛЕКУВАМЕ С ХОМЕОПАТИЯ, В 
УСЛОВИЯТА НА КАРАНТИНА, НЯКОИ ЧЕСТО
СРЕЩАНИ ПРЕЗ ПРОЛЕТТА ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д-р Хорхе Манреса, Испания



Пациентите, алергични към акари от домашен
прах, обаче, няма да имат този късмет. Праховите
акари обикновено се активират през есента и
пролетта, като предизвикват ринит и симптоми
на бронхиална астма, а когато часовете на съв-
местен живот се увеличат, се увеличава и на-
трупването на прах в къщата.

През този сезон при някои пациенти често се
наблюдава  влошаване на проявите  и на  алер-
гичен дерматит.

Неведнъж в този бюлетин сме публикували
статии, свързани с хомеопатичното лечение на
алергични патологии.

ЛЕЧЕНИЕ НА РИНИТ С ХОМЕОПАТИЯ
ALLIUM CEPA: Когато секрецията от носа

дразни, изгаря ноздрите ни. 

EUPHRASIA: Когато сълзенето от очите е драз-
нещо.

NUX VOMICA: Когато преобладава кихането,
но секретите са малко.

SABADILLA: Когато ни сърби небцето.

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА АСТМА 

BLATTA ORIENTALIS: За превенция на астма
при пациенти, алергични към прах.

AVIAIRE: За превенция на астматични или не-
асматични бронхити.

IPECA: Кашлица, която причинява повръщане
и леки хрипове („свиркане “) със „задух “.

ANTIMONIUM TARTARICUM: Затруднено ди-
шане и експекторация.

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
КОЖНИ АЛЕРГИИ

В тази статия няма да се спирам подробно на
темата за кожните алергии. Искам само да спо-
мена един медикамент и това е PSORINUM.

Полезен за предотвратяване проявите на
кожни алергии или алергии на дихателната сис-
тема, които настъпват един-два пъти годишно
при смяна на сезона, например в случай на пру-
риго.

Хомеопатичното лечение на кожни лезии в
острата фаза ще зависи, както обяснихме в други
статии, от вида на лезията. Възможно е провеж-
дането на  теренно лечение, което променя тен-
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денцията към периодична повторяемост на
алер гичните прояви, свързани с кожата или рес-
пираторната лигавица.

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ПРОБЛЕМИ

Многото поредни часове, през които не мо -
жем да напускаме къщата си, неизбежно водят
до честа консумация на храна. Това от своя стра -
на може да доведе до храносмилателни про-
блеми като киселини, аерофагия, тежко храно  -
смилане и др., а при децата до сърбеж, диария и
дори повръщане. Наблюдавам го ежедневно в
консултацията. Препоръчваните медикаменти
могат да се използват както при възрастни, така
и при деца.

Ето някои решения за тези специфични про-
блеми:

КИСЕЛИНИ: ROBINIA PSEUDOACIA е много по-
лезен за лечение на киселинен рефлукс и кисе-
лини. Можем да го приемаме толкова често, кол-
кото е необходимо, като съобразяваме приемите
с постигнатото подобрение.

АЕРОФАГИЯ: Обикновено придружава кисели-
ните или е резултат от прием на газирани на-
питки. ASA FOETIDA е особено подходящ и ефек-
тивен медикамент за лечение на този проблем.
Може да се приема заедно със споменатия по-
горе.

ДИАРИЯ: Препоръчително е да се приема про-
биотик, както при възрастни, така и при деца.
Добрата хидратация на организма и приемането
на ALOE COMPOSE значително ще съкратят про-
дължителността на проблема. 

ПОВРЪЩАНЕ: Медикаментът IPECA помага за
смекчаване или премахване на повръщането, но
това не изключва нуждата от адекватна рехид-
ратация – прием на течности, в малки коли-
чества, през 15-20 мин.

ОРИГВАНЕ: При оригвания с вкус на храна и об-
ложен език препоръчваме ANTIMONIUM CRU -
DUM. Той е силно показан и при преяждане. А ко-
гато пациентът се оплаква от тежест и киселини
едновременно, изборът ще падне върху NUX
VOMICA, като три приема дневно са напълно
достатъчни.

ХОМЕОПАТИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА МИКОЗИ
(ГЪБИЧКИ)

Настъпването на пролетта и първото затоп-
ляне на времето предизвиква реактивация на
кожните лезии при пациентите, страдащи от ми-
коза, като тези лезии достигат своята кулмина-
ция през летните месеци.

Без да претендирам, че това е теренно лече-
ние, което лекува проблема в дълбочина и пред-
отвратява рецидивите, ще си позволява да ви
препоръчам два хомеопатични медикамента, по-
казани за кожни проблеми, причинени от най-
често срещаните гъбички. Става дума за така на-
речения разноцветен лишей или питириазис
верзиколор (pityriasis versicolor), познат в раз-
говорния език като „гъбички“.

Вече споменах PSORINUM като полезен хо-
меопатичен медикамент за лечение на алергии,
който сега искам да ви препоръчам за лечение
на гъбични инфекции. Редовният седмичен
прием е стъпка към теренното лечение за ели-
минирането им.

Заедно с него медикаментът SEPIA ще ни по-
могне да се освободим от тези неестетични бели
петна, които понякога сърбят.

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА ПРОМЕНИ В ПОВЕДЕНИЕТО 
И СТРАХ

Ситуацията, при която губим свободата си,
превърнала се в нещо обичайно за нас, и съжи-
телстването по 24 часа в денонощие, затворени
вкъщи за продължителен период от време, могат
да предизвикат у някои индивиди повече или по-
малко интензивни промени в характера, съня,
начина на комуникация с другите, чувство на
страх, загриженост, несигурност за близкото и
далечното бъдеще ...

Логично е, че тези промени ще се изразят в за-
висимост от психическите характеристики на
всеки човек, бил той възрастен или дете.

Искам препоръките ми да бъдат ясни и кате-
горични и затова предлагам само хомеопатични
медикаменти с лесен избор.

Предполагам, че всички ще се съгласим, че
преобладаващото емоционално състояние сред
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населението е страх. Една от дефинициите, на
които попаднах, го описва като „чувство на мъка,
причинена от наличието на реална или въобра-
жаема опасност“. Друга го определя като:
„чувство на недоверие, което кара човек да
вярва, че ще настъпи акт, противен на жела-
ното“.

Възможно е всички да се заразим, но нашето
безпокойство, нашият страх имат много важен
нюанс. Той се отнася до нещо, което умът ни
предполага, че вероятно ще се случи, а това
обуславя нашето мислене и създава картина на
предварителна тревожност.

Не познавам по-добър хомеопатичен медика-
мент за тревожност за бъдещи събития от
GELSEMIUM. Когато страхът/тревожността ни
„парализира“, блокира, кара ни да треперим, да
се концентрираме трудно, приемането на този
медикамент може да ни върне душевния мир и
спокойствие.

В случай че, ден след ден, в ежедневието ни
преобладават физическа възбуда, нетърпение и
сърцебиене като израз на страх, е полезно да
имаме на разположение ARGENTUM NITRICUM.
Когато този страх бива свързван с мисли за смър-
тта, медикаментът ARSENICUM ALBUM може да
бъде много ценен.

В други случаи, „топката“ в стомаха, усещането
за задух и лесния плач се подобряват веднага
след като се заемем с някаква дейност и/или от-
влечем вниманието си. IGNATIA AMARA е много
добър медикамент за лечение на изброените
симптоми.

Не мога да не спомена голямата роля на NUX
VOMICA, хомеопатичен медикамент за лечение
на раздразнителност, на гняв.

Ситуацията става още по-сложна, ако в об-
кръжението ни има дете аутист.

И накрая, трябва да се подчертае, че могат да
възникнат банални заболявания тип „настинка“,
но в ситуацията, в която се намираме, всяка кли-
нична картина с висока или фебрилна темпера-
тура,  с повече или по-малко грипоподобни сим-
птоми, трябва да се счита за коронавирусна ин-
фекция. Това не означава, че непременно трябва
да има усложнения, но е необходимо вкъщи да
се предприемат подходящите мерки за изолация

на останалите хора, с които съжителстваме, осо-
бено когато те са по-възрастни.

Кураж, остава ни още малко!

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/tratar-en-
fermedades-comunes-desde-el-confinamiento-con-homeopatia/

На сайта www.homeopath.bg, в таб „Паци-
енти“, рубрики: „Статии“ и „Електронен вест-
ник“ може да прочетете още статии от същия и
други автори, свързани с темата.

От същия автор:
1. http://homeopath.bg/wp-content/uploads/2020/

02/broi_78_02_2020.pdf (ПЕТ ВИРУСНИ ДЕТСКИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ С КОЖНИ ПРОЯВИ И ТЯХНОТО
ЛЕЧЕНИЕ С ХОМЕОПАТИЯ, брой 78, 2019 г.).

2. https://issuu.com/ivannestorov8/docs/broi_63_10
_2018 (РЕЦИДИВИРАЩА АБДОМИНАЛНА БОЛКА
В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ И НЕЙНОТО ХОМЕОПА-
ТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ, брой 63, 2018 г.)

От други автори:

3. https://issuu.com/ivannestorov8/docs/broi_77_01
_2020 (ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ЗА
ОСТЪР СИНУЗИТ, брой 77, 2020 г.)

4. https://issuu.com/ivannestorov8/docs/broi_69_04
_2019 (АЛЕРГИИТЕ И КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ЛЕЧЕ-
НИЕТО ИМ В ИНТЕГРАТИВНАТА МЕДИЦИНА ,
брой 69, 2019 г.)

5. http://homeopath.bg/сезонен-алергичен-ринит-
сар-и-хомеопа/ (СЕЗОНЕН АЛЕРГИЧЕН РИНИТ И
ХОМЕОПАТИЯ)

6. http://homeopath.bg/риносинузити-в-детската-
възраст-диа/  (РИНОСИНУЗИТИ В ДЕТСКАТА ВЪЗ-
РАСТ – ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРЕД-
ИЗВИКАТЕЛСТВА, брой 68, 2019 г.)

7. https://issuu.com/ivannestorov8/docs/broi_67_02
_2019 (РЕЦИДИВИРАЩИ РИНОФАРИНГИТИ Кра-
тък преглед на нашите хомеопатични медика-
менти, брой 67, 2019)

8. http://homeopath.bg/сезонни-алергии-и-хомео-
патия/

9. https://www.24chasa.bg/zdrave/article/7690097

10. https://www.puls.bg/khomeopatiia-c-18/kak-da-
preminem-po-spokoino-i-po-leko-prez-sezona-na-
virusite-s-khomeopatiia-n-35821
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След двадесетгодишно практикуване на хомео-
патия, ако трябва да определя основните характе-
ристики, които определят един лекар хомеопат,
както в очите на лекарите, така и на пациентите, ще
кажа следното:

1. НЕОБХОДИМОСТТА ДА ОПОЗНАЕШ 
ЧОВЕКА КАТО ПАЦИЕНТ (В БОЛЕСТТА)
И КАТО ЛИЧНОСТ (В ЗДРАВЕТО)

„Лекарите, които се стремят към компетен-
тност, правят всичко възможно да я придобият.
Тези, които се стремят само да предписват меди-
каменти правят всичко възможно да избягат от
нея.“

Мартин Винклер

Хомеопатията, както и семейната медицина,
дават възможност да се установи взаимовръзка
между лекаря и пациента и тя да премине от
взаимоотношението Аз-Онова към взаимоотноше-
нието Аз-Ти.

Във взаимоотношенията Аз-Онова, които са в
основата на медицинската наука, хората биват тре-
тирани като обект на изследване. Целта на проуч-
ването е да се постигне повече или по-малко точна
и брилянтна диагноза и да се предложат различни
курсове на лечение. Компетентност при поставяне
на диагнозата. Компетентност при избора на раз-
лични възможности за лечение.

Във взаимоотношенията Аз-Ти се признава не-

ограничената субективност на другия. Субек-
тивност, която позволява на пациента да бъде ак-
тивен субект, да бъде уважаван при вземането на
решения за неговото здраве. Тя отваря вратата
към разглеждане на конкретния здравен про-
блем на субекта, към неговата специфика, което
е нещо повече от просто поставяне на диагноза –
нещо абсолютно необходимо, но не винаги дос-
татъчно.

Болестта престава да бъде медицинско наиме-
нование, а придобива името на конкретния паци-
ент. Лечение чрез смирение. Лечение чрез приз на-
ние правото на другия. Споделено лечение, защото
този, който се лекува, е пациентът.

Лекарят хомеопат, чрез интимната и дълбоко ос-
мислена среща, каквато е консултацията, се опитва
да разбере пациента в неговата субективност и ин-
дивидуалност. Симптомите и семиологичната ди-
агноза при това не са достатъчни. Задачата на хо-
меопата е подобна на тази на художника: да на-
прави индивидуален портрет. Това е трудна работа,
защото изисква едновременно технически умения
и душа на художник.

2. МЕТОД, КОЙТО ПОЗВОЛЯВА ДА СЕ СТИГНЕ
ДО ИНДИВИДУАЛНОСТТА

„Има много хора, които не знаят, че са невежи и
други, които мислят, че са знаещи, а всъщност са
невежи.“

Балтасар Грасиан

Ръководствата за медицински грижи  все повече
придобиват вид на емпирични протоколи, чийто
характер превръща пациентите в стандартизирани
болестни единици, без да се отчитат техните цен-
ности, стремежи и приоритети.

Ние сме се научили да тълкуваме симптомите,
признаците и допълнителните изследвания, но
като че ли оставяме настрана същността на стра-
данието. Поради това много колеги се чувстват из-
губени сред биографията на пациентите, техните
оплаквания, изисквания и здравословни про-
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блеми. Причината – трудности при тълкуването и
разбирането им.

До голяма степен тази трудност се дължи на
факта, че науката, която свежда всичко до цифри,
не е в състояние да обясни любовта, надеждата,
увереността, радостта, самотата, прошката, тъ-
гата, а  дори и самата болка. 

Често лекарите, които се насочват към изучаване
на хомеопатията, преди това са си задавали въпроса
как трябва да си „преведат“ онези симптоми,
които формират интелектуалната тъкан на за-
боляването. Как да стигнат до разбирането им като
вземат под внимание както индивидуалността на
пациента, така и неговото здраве и болест.

Трябва да знаем, че симптомите се генерират и
обясняват между пространството на вътрешния
хоризонт на биологията на тялото и външния хо-
ризонт на околния свят.

Протоколите, ръководствата за клинична прак-
тика и организационната структура на образова-
телните и здравните институции често са реални
бариери за критично мислене и откритост в усло-
вията на едно постоянно невежество, което пре-
небрегваме.

По този начин практикувах и аз, макар и не-
удобно, докато изучаването на хомеопатията не ми
предложи подарък – възможността да еволюирам,
да бъда способен да се адаптирам към всяка кли-
нична ситуация. Хомеопатията ме научи никога да
не забравям, че най-висшата степен на мъдрост се
намира в критичния дух, откритостта, гъвкавия ум
и дълбокото смирение.

Защото хомеопатията, хомеопатичният метод и
подход към пациента ни дават възможност да раз-
берем и обясним ролята на емоциите и чувствата
за здравето и болестта, за причината за глобалния
дисбаланс, който болестта създава в живота на па-
циентите, както и да слеем външния и вътрешния
хоризонт в един и същ анализ т.е. да интерпрети-
раме цялото.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО КАТО НАЧАЛО 
НА ТЕРАПИЯТА

„Какво може да направлява даден човек? Едно
единствено нещо – философията.“

Марк Аврелий

Когато след няколко клинични срещи пациен-
тът покаже подобрение или е излекуван, ние тър-
сим причините за станалото. Анализираме настъ-
пилите промени в начина на живот, предписаните
медикаменти. Понякога забравяме, обаче, основ-

ният медикамент, който сме използвали и можем
да предписваме всеки ден – диалога.

Защото диалогът, обмяната на мисли и идеи,
сами по себе имат терапевтичен ефект.

Взаимовръзката е основна част от терапията.
Всички инструменти, които помагат на взаимов-
ръзката да бъде дълбока, искрена и полезна като
комуникационни техники, състрадателно отноше-
ние и методи подобни на хомеопатичния, улесня-
ват дълбокото познаване на болния и засилват
нейния целебен ефект.

В своята необикновена книга Пол Каланити10 ни
напомня, че за да бъдеш лекар, не само трябва да
придобиеш знания, но и мъдрост. Мъдростта съ-
държа всички тези неща, които съставляват човеш -
ката душа: философия, поезия, музика, кино, хума-
нитарни науки като цяло.

При обучението по медицина и специализа-
цията на лекарите се обръща внимание на хума-
нистичният аспект на професионалното им образ-
ование. С изключение на специалността „Семейна
медицина и медицина на общността“ включването
на дисциплини, които учат на  мъдрост, е нещо не-
обичайно.

Мъдростта не се състои в знанието, а в опита и
способността да се оценяват дадени ситуации, жи-
вота или конкретната консултация не само през
призмата на ума и ръцете, но и на сърцето. Защото,
ако фокусираме терапията върху изключително ког-
нитивни аспекти и избегнем емоцията в човешките
взаимоотношения, която предполага медицинската
консултация,  твърде възможно е да нарастне веро-
ятността за грешка при вземане на решения, за не-
успех или неудовлетвореност от нашата работа и
дори да се стигне до бърнаут (прегаряне).

Овладяването на хомеопатичния метод ми по-
могна за установяване на ефикасен диалог с всеки
пациент, даде ми възможност да гледам на пациента
от хуманистична гледна точка като минимизирам
грешката и се предпазвам от негативните емоции,
които възникват в клиничния контекст на първич-
ната медицинска грижа, която е обърнала гръб както
на професионалисти, така и на пациенти и се е фо-
кусирала върху цифри и регистриране на данни.

4. НАДЕЖДНА, ЕФЕКТИВНА И 
ИНДИВИДУАЛИЗИРАНА ТЕРАПИЯ

„Сегашното ни възприятие е само един начин да
видим нещата и колкото повече перспективи изслед-
ваме, толкова по-добро ще бъде разбирането ни.“

Кант



Днес разполагаме с много лекарства и въпреки
това при много ежедневни ситуации се чувстваме
безпомощни поради липсата на ефективност или
рисковете, които крият за някои пациенти като
деца, възрастни хора, бременни или полимедики-
рани пациенти.

Във всички тези ситуации, хомеопатичното ле-
чение, което е доказало своята ефективност и бе -
зопасност, е от голяма полза за лекаря.

Откакто открих хомеопатията, успях да включа
десетки лекарства в моята клинична практика,
които отговарят на тези две важни изисквания:
ефективност и безопасност.

Познаването на хомеопатията не само осигу-
рява повече и по-добри медикаменти. Позволява
гъвкавост и взаимодействие при предписване, за-
щото нашето виждане за болестта не е линейно,
а полиедрично. И този полиморфизъм, тези раз-
лични начини на виждане и познаване на реал-
ността, са елементи на разбирането, а то прави
възможно  лечението и изцелението.

Хомеопатията ме научи  да гледам на пациента
и клиничната практика като едно цяло и от раз-
лични гледни точки; да приемам, че тези различни
перспективи съществуват и че мнението на паци-
ента винаги е много ценно при вземането на ре-
шения.

5. ЗАДЪЛБОЧЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА 
МАТЕРИЯ МЕДИКА

„Когато единственият инструмент, с който
разполагате, е чук, безкрайно многото предмети
ви изглеждат като пирони.“

Абрахам Маслоу

По време на бакалавърската практика и придо-
биването на специалност научаваме, че същест-
вува една единствена фармакология, един  един-
ствен метод за лечение на болестите, за предот-
вратяването им и за облекчаване на симптомите на
пациентите. 

Когато, обаче, се изправите сам пред всяка
лична история, която съдържа патология и био-
графия, разбирате, че имате нужда от повече ин-
струменти. Или поне това се случи с мен, когато,
подобно на Свети Павел, паднах от коня си, в слу-
чая – от клиничната фармакология.

И сега, при днешните условия, чрез думите на
Маслоу мога да разбера, че твърде вероятно ака-
демичният и асистентски проблем на много меди-
цински специалисти е, че познават само чука и не

желаят да се освободят от него или да потърсят
други инструменти.

Запознаването и изучаването на хомеопатич-
ната материя медика ми позволи не само да поз-
навам един нов инструмент, много полезен поради
своето разнообразие и последователност при
предписването на хомеопатични медикаменти, но
и нещо много по-важно, да знам, че лекарят може
да разполага с много и разнообразни инструменти,
които се допълват взаимно в полза на пациента.

За целта просто трябва да знаете  да слушате
другите, да се учите от мъдреците и да изучавате
различни видове терапии, които могат да бъдат по-
лезни за пациентите.

Лекарят хомеопат разглежда терапията през
призмата на красотата. Ето защо аз държа да има
красота във всяка клинична среща, която от своя
страна се обуславя от  индивидуалността на паци-
ента и терапевта.
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ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ КАТО 
ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Франсиско Ейсаяга, 
Директор на Департамента по хомеопатия в Университета Маймонидес, Аржентина

Неотдавна вестник „Ла Насион“ в Буенос Айрес
публикува в рубриката „Наука“ популярна статия,
посветена на псевдонауките. В тази статия (1), напи-
сана очевидно с добри намерения, се смесват дока-
зани теории с други, които са доста спорни. В  частта,
където авторът атакува хомеопатията, без досто-
верни аргументи, се говори за пациенти, които изос-
тавят онкологичното си лечението, за да бъдат леку-
вани с хомеопатия. Като лекар хомеопат не съм ин-
формиран за такива случаи, но ако съществуват това
наистина би било тревожна практика. 

Точно обратното: в различни страни на света хо-
меопатичното лечение се използва като допълнение
към конвенционалното онкологично лечение. Съ-
ществуват няколко публикации с интересни резул-
тати от асоциирането на  тези две терапии. Въпреки
че има няколко клинични проучвания, както и пред-
клинични проучвания при животни и култури на ра-
кови клетки с обещаващи резултати, те не са доста-
тъчни за заместване на конвенционалното лечение
с хомеопатично лечение. Д-р Моше Френкел от Тек-
саския университет, публикува през 2015 г. (2), кра-
тък, но интересен преглед по темата.

Според статията, публикувана в „Ла Насион“, до-
бавянето на хомеопатично лечение към конвенцио-
налната онкологична терапия влошава прогнозата на
заболяването. Това твърдение противоречи на ня-
колко публикации по темата: на едно проучване с 639
пациенти (3), проведено в Германия и Швейцария и
на друго рандомизирано контролирано проучване,
проведено с 285 пациенти от Д-р М. Фрейс (4), които
показват значително подобрение на общото здра-
вословно състояние и субективното усещане за бла-
гополучие при пациентите, получавали хомеопатия,
в сравнение с тези, които не са го направили. Резул-
татите от наскоро проведени проучвания (538 паци-
енти) говорят за по-голяма преживяемост при доба-
вяне на хомеопатично лечение (5).

При повторен анализ на публикация от 2016 г., се
дава количествено изражение на резултата, който
потвърждава увеличаването на преживяемостта (6).
Въвеждането на хомеопатично лечение, като допъл-
нение към конвенционалното, стимулира пациен-
тите не само да не се отказват от своето конвенцио-

нално лечение, но и да се връщат към него, според
публикации на Роси и съавтори от 2018 г. (7). Въпреки
че тези резултати не могат да се считат за оконча-
телни, критиката към статията по-скоро звучи като
изкривяване отколкото като обективен анализ на до-
казателствата.

Обичайно е да се говори, че хомеопатичната те-
рапия е псевдонаука. Не са известни обаче други
псевдонауки, които могат да покажат стотици публи-
кувани фундаментални изследователски трудове с
положителни резултати в сферата на здравословни
проблеми като алергия, тромбоза, имунитет, генна
експресия и др. Няма друга „псевдонаука“, която
може да представи повече от 190 контролирани кли-
нични проучвания с положителен резултат от 41%
(8), който на практика е идентичен с този на публи-
куваните алопатични проучвания. С други думи, това
би била най-научната от псевдонауките или точно об-
ратното на това, което твърдят скептиците.
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