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Изчислено е, че в
Испания над 2 500 000
души страдат от раз -
ширени вени, което
със та влява 10% от въз -
растното население.
За боляването засяга
че тири пъти повече
же ните отколкото мъ -
жете. Други източници
твърдят, че този про-
цент може би е значи-
телно по-висок (40%),

тъй като не малка част от населението остава недиагностицирана. Раз-
ширените вени далеч не са само естетически, а могат да бъдат истин-
ски здравословен проблем за хората, които страдат от тях.

В тази статия ще се опитаме да разберем какво представляват раз-
ширените вени, каква е причината за появата им, какви са симптомите
и какви усложнения могат да причинят.  Освен това ще се спрем на
диагностиката и възможните терапии на разширените вени, като имаме
предвид, че навиците за здравословен начин на живот и хомеопатията
могат да бъдат основна част от стратегията за тяхното лечение.

Какво представляват разширени вени?
Варикозните вени не са нищо друго освен вени, които са разширени,

удебелени и които дори могат да изглеждат като усукана броеница, като
причината за това е хроничната венозна недостатъчност. Всяка вена в
тялото може да се превърне в разширена вена. Най-често, обаче, раз-
ширените вени се намират в долните крайници. Езофагеални варици,
свързани главно с чернодробни проблеми, както и хемороиди, са други
чести прояви на разширените вени. Разширени вени могат да се появят
както в женската генитална област, така и в тестисите при мъжа (вари-
коцеле).

Разширени вени, известни като паякообразни, са лека форма на ва-
рикозните вени. Те обикновено се появяват предимно по протежение
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на бедрата и краката. Проявяват се като червени
или пурпурни мрежички от кръвоносни съдове
на повърхността на кожата.

Защо се появяват разширените вени? 
Причини за разширени вени
Кръвта напуска сърцето и по артериите се раз-

пределя по цялото тяло. След като е преминала
през черния дроб и белите дробове, където се е
пречистила и презаредила с кислород и като из-
ползва вените за своя  обратен път, се връща от-
ново към сърцето, за да започне своето ново пъ-
туване. Този обратен път трябва да се извърши
до голяма степен срещу законите на гравита-
цията, поради което вените са снабдени с клапи,
които се отварят, когато кръвта се издига към
сърцето и след това се затварят, за да не може
кръвта да се върне обратно. 

Когато мускулите на краката се свиват при хо-
дене, те работят като помпи, които изтласкват
кръвта нагоре. Този натиск върху вените, гене-
риран от свиването на мускулите, заедно с дей-
ствието на венозните клапи, предизвиква връ-
щане на венозна кръв към сърцето.

При отслабване или непълно функциониране
на тези клапи,  част от венозната кръв се връща
обратно, а това води  до претоварване и разши-
ряване на стените на вените поради свръхналя-
гането, което трябва да понесат.

Основната причина, поради която тези клапи
престават да функционират правилно, е свър -
зана с генетичните особености на личността. Към
нея се добавят някои рискови фактори, които
обуславят по-ранната и тежка проява на това
предраз по ложение.

Най-значимите рискови фактори за появата
разширени вени са:

• Фамилна анамнеза. Както казахме, същест-
вуват данни, че генетичната предразположе-
ност има значение за появата на хронична ве-
нозна недостатъчност и разширени вени. Ло-
гично е да се мисли, че хората, които имат
близки роднини с разширени вени е по-веро-
ятно да страдат от това заболяване.

• Женски пол: Хормоналните промени, които
настъпват в организма на жената по време на
бременност и менопауза водят до отпускане
и отслабване на венозните стени, поради
което под натиска на кръвното налягане ве-
ните се разширяват. Хормоналното лечение
също може да бъде причина за повишаване на
риска от варикозни вени.

• Бременност. През този период от живота на
жената влияят различни фактори, които бла-
гоприятстват появата на разширени вени.
Хормоналните промени, повишаването на ко-
личеството на кръвта, повишаването на тег-
лото, затрудненият венозен отток, което се
дължи на растежа на матката и намаляването
на усилената физическа дейност, са сред  най-
важните, които причиняват разширени вени.

• Възраст. С възрастта вените отслабват, губят
еластичност, венозните клапи постепенно се
увреждат, поради което резистентността им
към кръвното налягане и ефикасността им в
пропускането на кръвта към сърцето, също
намалява, което от своя страна води до раз-
ширяването им.
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• Свръхтегло. Наднорменото тегло е един от
ключовите фактори за повишаване на кръв-
ното налягане в долните крайници.

• Липса на физическа активност. Когато мус-
кулите на краката не помпат кръв, връщането
ù се затруднява. Така всяка дейност, която из-
исква продължително стоене в седнало или
изправено положение с минимално движе-
ние, ще предизвика венозна недостатъчност
и разширени вени.

• Горещина. Винаги ще бъде предразполагащ
и влошаващ фактор, тъй като допринася за
разширяването на вените.

Кои са симптомите на разширените
вени?
В някои случаи варикозните вени могат да не

предизвикват никакви оплаквания, но да бъдат
разширени и да имат тъмно тъмно пурпурно син
цвят. Могат да изглеждат като дебели и усукани
шнурове, които създават значителни естети-
чески проблеми на пациентите, които  страдат от
тях.

Симптомите за разширени вени обикновено
са от типа:
• болка, парене, напрежение и усещане за те-

жест в краката;
• усещане за спазми в долните крайници;
• подуване и оток в краката, глезените и стъпа-

лата;
• сърбеж около разширените вени.

До какви усложнения могат да 
доведат разширените вени?
Усложненията, които могат да създадат раз-

ширените вени и които ще изброим по-долу,
няма да се появят при всички засегнати паци-
енти. Важно е, обаче,  да се имат предвид, тъй
като някои от тях могат да изискват спешно ме-
дицинско лечение.

• Сидерозен / охрен/ ангиодермит. Може би
не трябва да го считаме за усложнение от раз-
ширени вени, а по-скоро като още една про-
ява на обичайната симптоматика. Състои се в
прогресивно потъмняване на кожата в дол-
ната трета на крака поради отлагане на же-
лязо от червените кръвни клетки, които се
филтрират от вътрешността на разширените
вени.

• Хроничен индуративен хиподермит. Това е
наименованието на възпалението и втвърдя-
ването на кожата и на подкожната клетъчна
тъкан, близо до варикозната област. Обикно-
вено се придружава от локална болка.

• Варикозна язва. В кожните участъци в бли -
зост до разширените вени, могат да се обра -
зуват язви, които са повече или по-малко бо-
лезнени. Преди появата на лезиите, кожата в
съответната област обикновено променя цве -
та и текстурата си. Това е симптом за появата
на язва. Както казахме, тези язви могат да
бъдат бо лез нени, а също така могат да се
инфектират, което допълнително ус ложня ва
ситуацията. Конвенционалното им лечение
обикновено е продължително, а еволюцията
бавна и трудна.

• Венозен кръвоизлив. Понякога дебе лите
повърхностни вени могат  да се спукат и да
причинят кръвоизлив. Най-често причината
за това е лека травма. Кръво изливът обик -
новено не е сериозен, но вина ги изисква
спешно медицинско лечение.

• Тромбофлебит. Това е възпалителен процес
на вената, придружен от образу ването на
кръвни съсиреци, тромби, във вътрешността
ù. Този процес може да засегне както по -
върхностни, така и дълбоки вени (тромбоза на
дълбоките вени). И в двата случая е възможно
фрагмент от тромба да се отдели, да пътува
чрез кръво обращението и да причини ем -
болия на дистанция. Това усложнение е много
по-често при дълбока тромбоза и може да
стане причина за белодробна емболия. Засег -
натата вена обик новено е твърда, напрегната и
боли. В пери ферната зона кожата често е за-
червена и подута.

Как се диагностицират варикозните
вени?

• Диагностицирането на разширените вени
обикновено става чрез обикновен преглед на
краката на болния, който трябва да е в изпра-
вено положение. За индивидуализиране на
хомеопатичното лечение на разширените
ве ни, особено важно е да се вземат предвид
усещанията и описанието на симптомите,  съ-
общени от пациента.

• Често използвано изследване е Доплеровата
ехография на венозни пътища. То е без болез -
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нено, не използва радиация, поради което е
безопасно и може да се прилага безпро-
блемно. Дава ни много ценна информация за
анато мията и функционалността на
засегнатите ве ноз ни структури.
В много редки случаи, за диагностициране

на разширени вени (варици на таза или интра-
абдоминални варикози), могат да се използват
диаг ностични техники като флебография, ангио -
резо нанс или КТ ангиография.

Възможно ли е да се предотврати
появата на разширени вени?
При значителна лична предразположеност

към развитие на разширени вени, ще бъде
изклю чи телно трудно, дори и невъзможно, да се
предотврати проявата им в някаква степен. Това,
което е в нашите възможности, е строго спазване
на жиз не новажни хигиенни навици. Те поз во -
ляват да се сведе до минимум проявлението на
разширените вени и да се подобрят симп то мите
на тези, които вече са се появили. От съществено
значение за предотвратяване поя вата на раз -
ширени вени, е подобряване на кръво  oбра -
щението и мускулния тонус на кра ката.

• Физически упражнения. Както вече казахме,
много хора страдат от разширени вени въ-
преки, че още от юношеството си практикуват
спорт. Еволюцията и проявлението на това за-
боляване обаче е много различно при физи-
чески активните лица и тези, които водят за-
седнал начин на живот. Така че на първо място
поставяме физическата активност: ходене, ка-
ране на велосипед, плуване… От голямо зна-
чение са и някои простички упражнения за
тонус и укрепване на мускулите. Мускулите на
едни силни крака ще изпомпват по-добре
кръвта към сърцето.

• Избягване на свръхтегло. За това доприна-
сят правилната физическа активност и подхо-
дящото хранене.

• Да внимаваме с какво се храним. И не само
заради свръхтеглото. Трябва да помним, че
„развитието на организма зависи от хране-
нето“. Ако искаме да имаме качествени, здра -
ви и еластични вени трябва да храним тялото
си с качествени храни, които ще създадат
здрави и устойчиви тъкани. 

• Без тютюнопушене. Тютюнопушенето е един

от най-лошите навици за кръвоносната сис-
тема, който влияе зле най-вече на артериите,
но засяга и вените. Пушачите, които страдат от
разширени вени, са много по-предразполо-
жени към развитие на тромбофлебити. 

• Внимавайте с хормоналните терапии. Ние,
лекарите, винаги трябва да се стремим когато
се грижим за здравето на хората, да им вре-
дим възможно най-малко, но понякога се на-
лага да прилагаме лечения, за които се знае,
че имат нежелани последици. Когато се налага
прилагане на хормонални препарати при па-
циенти, които страдат от разширени вени,
трябва да се обръща особено внимание на
поддържането на навици, които влияят благо-
творно върху венозното кръвообръщение.

• Обръщайте внимание на стойката на тя-
лото. Избягвайте да седите седнал или да
стоите прав дълго време. Винаги, когато имате
възможност, вдигайте нагоре краката си. Това
са много здравословни навици за венозната
циркулация.

• Дрехи: Избявайте тесни дрехи, преди всичко
чорапи, които оставят отпечатък и обувки с
високи токчета.

Конвенционално лечение на 
разширени вени
Пълно излекуване на разширените вени няма,

защото дори при оперативно лечение не съ-
ществува гаранция, че те няма да се появят от-
ново. Трябва да се знае, че работата, която са из-
вършвали вените, които сме премахнали или
които са склерозирали, ще продължи   да се из-
вършва от други вени. Така, ако човек има пред-
разположение към развитие на разширени вени,
много вероятно е, те да се появят отново с вре-
мето.

Конвенционалното лечение за облекчаване
състоянието на  пациенти с разширени вени се
състои в поддържане на здравословни навици,
използване на компресионни чорапи, които
предпазват вените от разширяване и спомагат за
по-добрия кръвен ток в посока нагоре, както и  в
прилагане на инвазивни, хирургични техники.

Сред най-често използваните конвенцио-
нални терапии за разширени вени, се нареждат
склеротерапията с пяна, лазерното лечение и хи-
рургичното отстраняване на вената.
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Хомеопатия и лечение на разширени
вени
Според моя опит хомеопатичната терапия

на разширени вени представлява голям ин-
терес. На тези пациенти, можем да помогнем
като действаме на няколко основни нива:

n Модулиране с хомеопатия на личното
предразположение към разширени вени 
Знаем, че има хора, които независимо от жи-

тейските си навици, имат склонност към разши-
рени вени. Разполагаме с хомеопатични медика-
менти, които могат да помогнат на тези пациенти
да спрат своите естествени патологични тенден-
ции.

Хомеопатични медикаменти като PULSA -
TILLA, SEPIA или  LYCOPODIUM са някои от тези,
които можем са използваме при пациенти с
предразположение към разширени вени.

n Подобряване на дискомфорта и симпто-
мите на разширени вени с хомеопатия
Тежест, оток, болка, сърбеж, спазми... са симп -

томи, които могат да се появят при пациенти с
разширени вени. Тяхното проявление, обаче, не
е едно и също при различните хора.

Някои ще забележат силно влошаване от топ -
лина, други от хормоналните цикли или от
липсата на упражнения. За нас е особено важно
да изслу шаме пациента и да разберем по какъв
конкретен начин страда от разширени вени. Има
дори пациенти, които не изпитват дискомфорт, а
идват на консултация само по естетически съоб -
ражения.

Хомеопатични медикаменти, на основата на
HAMAMELIS VIRGINIANA, AESCULUS HIP-
POCASTANUM, FLUORICUM ACIDUM или CAR-
DUUS MARIANUS, наред с други, ще ни бъдат от
голяма полза при лечението на дискомфорта на
отделния пациент, след  индивидуализиране на
неговата симптоматика.

n Хомеопатично лечение на усложнения,
предизвикани от разширени вени
Двете най-често срещани усложнения, пред-

извикани от разширени вени, с които имам
опит са варикозните язви и тромбофлебитът.

Хомеопатични медикаменти на основата на
LACHESIS, CARBO VEGETABILIS, SECALE
CORNUTUM, ARNICA, KALI BICHROMICUM, 

NITRICUM ACIDUM или VIPERA REDI (изброявам
само част от тях), както винаги съм казвал, могат
да бъдат страхотни съюзници за подобряване на
еволюцията и прогнозата при тези пациенти.

n Подобряване на венозния тонус с хомео-
патия
Разполагаме също така с хомеопатични меди-

каменти като HAMAMELIS, AESCULUS, SILICEA
или CALCAREA FLUORICA, които могат да дей-
стват за подобряване на тонуса и качеството на
тъканите, които формират венозните стени. За-
служава си да се имат предвид  при пациенти с
малко или никакви симптоми в опит за подобря-
ване на бъдещата им прогноза.

n Подобряване на постоперативното състоя-
ние с хомеопатия (когато оперативното ле-
чение е наложително)
При хирургично лечение на разширени вени

и при всякакъв друг вид хирургия давам винаги
няколко прости препоръки за хомеопатично ле-
чение на моите пациенти, което да направи по-
поносим постоперативния период и да миними-
зира риска от усложнения.

Сред хомеопатичните медикаменти, които
обикновено препоръчвам най-често фигурират
ARNICA MONTANA, STAPHYSAGRIA, PHOSPHO-
RUS, PYROGENIUM или HAMAMELIS. Ще изпол-
зваме един или друг според конкретния случай.

Не съществува пълно излекуване на разши-
рените вени, но те могат да бъдат лекувани и об-
грижвани, така че пациентът да има качествен
живот и въпреки страданието си да избягва
риска от усложнения и операции, доколкото е
възможно.

Добрата диета, ежедневната физическа актив-
ност, избягването на наднормено тегло и ток-
сини от всякакъв вид са основните препоръки за
пациента.

Моят професионален опит показва, че хомео-
патичните медикаменти, когато са предписани
правилно и са съобразени с индивидуалността
на пациента, са безценен елемент от помощта,
която оказваме в живота на тези хора. 

#Хомеопатията дава още една възмож-
ност!

Източник:
https://www.hablandodehomeopatia.com/la-homeopatia-en-el-

tratamiento-de-las-varices/
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Когато се появи инфекциозно заболяване, с не-
известен до момента причинител, в  случая вируса
SARS-CoV-2 (C0VID-19), започва  обратно на  часов-
никовата стрелка състезание за събиране на
всички симптоми, които то предизвиква. Целта е
да се улесни неговото идентифициране в еже-
дневната клинична практика.  При вирусните за-
болявания рядко  се случва да няма кожни сим-
птоми и затова не е изненада наличието им при
новия вирус.

Голямото достойнство на хомеопатията, като
ефективен терапевтичен метод при кожни заболя-
вания, налага да се позова на медикаментите,
които лекарите хомеопати редовно използват  с
добри резултати при този тип проблеми. Първона-
чално се говореше за симптоми като субфебрилна
или висока температура и респираторни сим-
птоми, вариращи от лек дискомфорт в гърлото и
кашлица до сложна пневмония. Други пациенти,
загубват обонянието (аносмия) и / или вкуса си
(агемузия). Трети  имат диария, повръщане или ко-

ремна болка, кожни обриви, проблеми с кръвосъ-
сирването или най-често – общо неразположение
и болка в тялото.

Различните симптоми могат да се смесват по
много разнообразни начини и в различни пе-
риоди. Известно е, че те започват да се появяват
след една седмица от инфектирането (при грип -
след 24 до 48 часа). И за да стане още по-сложно се
наблюдават пациенти, които имат само лека тем-
пература, която може да остане незабелязана.

От известно време се правят опити да се раз-
бере дали е възможна връзката между някои се-
риозни клинични картини при деца и юноши и ин-
фекцията COVID-19.

През първата четвърт на месец март при паци-
енти, засегнати от коронавирус, започна да се на-
блюдава поява на кожни лезии, характерни за раз-
лични видове кожни заболявания, както и засил-
ване на съществуващи такива.

След няколко обсервационни клинични проуч-
вания бе докладвано, че преобладават няколко
вида лезии.

В това отношение има няколко научни публика-
ции за пациенти с COVID от Китай и Италия. В мо-
мента Испанската асоциация по дерматология и
венерология провежда национално клинично
проучване COVID-Piel (COVID–Кожа) за установя-
ване на връзката между инфекцията COVID-19 и
кожните лезии. Правителствената колегия по пе-
диатрия откри достъп за своите членове до регис-
търа на клиничните случаи.

Кожни симптоми
Най-честите кожни симптоми са:
• генерализирана уртикария,
• екзантема (кожен обрив), подобен на морбили,
• везикули, подобни на варицела или херпес

зостер,
• червено-виолетови лезии на пръстите на ръ-

цете или на краката, вероятно поради микротром-
боза,

• мехури,

КАК ДА ЛЕКУВАМЕ С ХОМЕОПАТИЯ 
КОРОНАВИРУСНИТЕ КОЖНИ ЛЕЗИИ

Д-р Хорхе Манреса, Испания



• червеникавокафяви лезии по ходилата на стъ-
палата (подобни на т.н. „леопардова кожа“),

• лезии, подобни на провокираните от пре-
мръзване, по пръстите на краката,

• мултиформен  еритем (червеникави плаки с си-
вовиолетов център).

Както споменах,  очакваше се пациентите със
COVID да имат кожни прояви, тъй-като това е ха-
рактерно за почти всички вируси. Кожни лезии се
наблюдават при около 20% от случаите, главно
деца и подрастващи, въпреки че не е невъзможно
да се появят и при възрастни. Те обикновено се по-
явяват при пациенти, които са безсимптомни или с
леки симптоми и като цяло заздравяват за кратко
време. Обикновено сърбят малко и не оставят
белег. При по-тежко болните пациенти лезиите
могат да бъдат по-сериозни. Понякога се налага да
се използват инжекционни или локални кортикос-
тероиди и антихистамини.

Хомеопатично лечение на кожните лезии
В много хомеопатични статии,  сме разглеждали

теми от областта на дерматологията, като сме из-
тъквали ползата от хомеопатичните медика-
менти за лечение на кожните заболявания.

При кожни лезии, които съпътстват COVID-19,
има много възможности за лечение с хомеопатия,
тъй като медикаментите се предписват в зависи-
мост от вида на лезията и модалностите за подоб-
ряване или влошаване на симптомите, докладвани
от пациента. Нека да разгледаме някои:

УРТИКАРИЯ
Медикаменти като APIS MELLIFICA, ако лезиите

се подобряват от студени апликации или URTICA
URENS, ако се влошават от тях, могат да бъдат
много полезни поради бързото  им  действие,
практическото отсъствие на странични ефекти и
съвместимостта с останалите необходими лекар-
ства.

BOVISTA или HISTAMINUM са други примери за
медикаменти сред многото, които можем да из-
ползваме.

ЕКЗАНТЕМ
Медикаменти като PULSATILLA, BELLADONA или

MURIATICUM ACIDUM традиционно се използват от
лекарите хомеопати за лечение на този вид кожен
обрив и други подобни като при морбили, рубеола
или слънчева алергия.

ВЕЗИКУЛИ
RHUS TOXICODENDRON, RHUS VERNIX или ANTI-

MONIUM CRUDUM съкращават времето на еволю-
ция и драстично намаляват сърбежа на везику-
лите.

ЧЕРВЕНО-ВИОЛЕТОВИ ЛЕЗИИ
CARBO VEGETABILIS, LAUROCERASUS, SECALE

CORNUTUM или VIPERA могат да бъдат много по-
лезни като първа линия на лечение или да съ-
пътстват конвенционалното лечение в случаите,
когато циркулацията и коагулацията в долните
крайници са компрометирани и понякога водят до
болезнени виолетови лезии. ARNICA MONTANA ще
действа върху микроциркулацията, която по всяка
вероятност участва в генезиса на проблема.

МЕХУРИ
В моята практика медикаментът CANTHARIS  се

оказва много ефективен при лечение на мехури с
всякакви размери и дава изключително бърз ре-
зултат.

„ЛЕОПАРДОВА КОЖА“
За мен медикаментът RHUS TOX, към който

можем да добавим APIS MELLIFICA или URTICA
URENS, ако лезиите са релефни и сърбят, е  много
ефективен  при тези лезии.  Те се появяват при епи-
демичния мега-еритем.

ЛЕЗИИ ТИП ИЗМРЪЗВАНЕ
Медикаментите AGARICUS MUSCARIUS, PUL-

SATILLA, ARNICA или PETROLEUM са стари познати
на лекарите хомеопати за лечение на този про-
блем.

МУЛТИФОРМЕН ЕРИТЕМ
APIS MELLIFICA или URTICA URENS са медика-

менти, които използваме, когато лезията е съпро-
водена с оток.  Те са подходящи за лечение на
пъпки и уртикария .

Изглежда, че кожни проблеми, вследствие на
коронавирусната инфекция, се срещат в повечето
случаи при деца или юноши и са с недостатъчна
симптоматика. Би било разумно да се предложи хо-
меопатично лечение за тях, съвместно с вече при-
лаганите конвенционални противотемпературни
или противокашлечни средства. Последните, под
лекарски контрол, също биха могли да бъдат за-
менени с хомеопатични медикаменти като по този
начин реактивния капацитет на организма ще се
запази непокътнат.

И накрая, да не забравяме, че към този вирус
трябва да се отнасяме като към околната среда: да
мислим глобално, но да действаме индивидуално.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/como-
tratar-las-lesiones-cutaneas-por-coronavirus-con-homeopatia/
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ВРЕМЕ Е ХОМЕОПАТИЯТА ДА ВЛЕЗЕ В БИТКАТА
СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА, КАЗВАТ ЕКСПЕРТИ

Лекарите хомеопати смятат, че трябва
да им се даде шанс и към тях да бъде про-
явено същото разбиране при търсенето на
лечение за новия коронавирус. 

Изминаха повече от три месеца от избухва-
нето на пандемията от Covid-19 и по целия свят
усилено се търси лекарство срещу него.

В момент, в който световната здравна общност
не оставя  необърнат камък в търсене на реше-
ние срещу силно заразната болест, лекарите хо-
меопати смятат, че на тях също трябва  да им се
даде  шанс да участват в търсенето на  терапев-
тично лечение за новия коронавирус и намира-
нето  на лекарство.

Хомеопатията е най-старият и практикуван
комплементарен медицински метод (САМ). Една
от най-поразителните характеристики на този
метод е способността му да оцелява в про-
дължение на векове.

В изявление за IANS* д-р Кушал Банержи от
клиниката на Д-р Калиан Банержи, една от най-
големите хомеопатични практики в Индия и по
света, каза:  „Хомеопатията има добри резул-
тати в борбата с епидемиите и инфекциоз-
ните заболявания, затова хората трябва да за-
бравят своите предразсъдъци и да изпробват
всички възможни лечения, за да спасят животи
от тази пандемия.“

Има много примери, при които хомеопатията
се е справила далеч по-добре от алопатичната
медицина. Най-добрите примери са испанският
грип и още по-назад във времето  епидемията от

скарлатина. Процентът на преживяемост при
лечението с хомеопатия е много по-висок от-
колкото при конвенционалното лечение по
онова време. В по-ново време,  през 2008-9 г., 
д-р Марино публикува трудове, посветени на
денга и свински грип. В публикувания научен
труд от 2009 г. в Индия, където се анализира епи-
демията от свински грип от 2003 г., се констатира,
че хомеопатията дава благоприятни резултати,
така че изследванията трябва да продължат. 

На въпроса дали хомеопатията разполага с ле-
карство за новия коронавирус, д-р Банерджи от-
говори: „Няма много данни за COVID-19. Има при-
мери за хомеопатични медикаменти,   прилагани
дори в интензивни отделения и в случаи на дис-
функция на множество органи, когато пациен-
тите са започвали да се възстановяват бързо.
Съществуват много ефективни медикаменти в
хомеопатията за респираторни заболявания. В
момента е важно да се осигури лечение за кол-
кото се може повече пациенти. Всички филосо-
фии и принципи трябва да бъдат оставени на-
страна, а спасяването на животи трябва да е в
центъра на вниманието. Ако дори пет процента
от пациентите, които са на апаратна вентилация,
биха могли да бъдат излекувани, това ще бъде
голям успех.“

Що се отнася до доказателствата, с които хо-
меопатията  разполага по отношение на борбата
с новата пандемия от коронавирус, д-р Банер -
джи каза: „Предписахме медикаменти, съоб-
разно симптомите на заболяването и събираме
данни. От средата на януари 2020 г. сме издали
от нашата клиника почти 15 000 рецепти за про-

*Най-голямата индийска независима информационна агенция, Б. ред.
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филактика на COVID-19. Имаме пациенти в Китай,
Сингапур, Малайзия и др. Ние препоръчваме хо-
меопатични медикаменти, заедно със спазване
на мерките за обществена безопасност, още от
31 декември, когато беше съобщено за първия
случай.

„Ние сме в процес на анализиране на тези
данни. В ход е онлайн проучване за изследване
на прескрипцията. Разполагаме с база данни,
която включва 15 000 пациенти. Това ще бъде
второто голямо изследване в света върху COVID-
19. Първото включва 20 000 души. Получихме от-
говори от 12 страни включително САЩ, Италия,
Норвегия и Швеция. Данните са много окуража-
ващи.

„Фундаменталното преимущество от комби-
нирането на хомеопатично и алопатично лече-
ние е липсата на нежелани лекарствени реакции.
Хомеопатията е напълно безопасна при всички
възрастови групи – от новородени до хора в на-
преднала възраст. Няма причина да не прила-
гаме хомеопатия при заболели от COVID-19. В
цял свят се извършват алопатични изследвания,
но смъртните случаи продължават. Дори алопа-
тията прилага симптоматично лечение. Ние не
твърдим, че имаме лечение за  COVID-19, но ало-
патията също няма“.

„Динамиката на заболяването се променя с
всеки изминал ден и хомеопатията също трябва
да положи усилие. Когато хората спазват разпо-
редбите на здравните власти  по отношение  на
хигиената и физическото дистанциране,  прие-
мането на хомеопатичен медикамент като пре-
вантивна мярка няма да им навреди.“ 

Във връзка с мита за хомеопатията д-р Ба-
нержи казва:  „За хомеопатията съществуват раз-
лични митове. Един от тях е, че е необходимо
време, за да започне да дава резултати. Това не е
вярно. Зависи от заболяването, за което паци-
ентът приема хомеопатични медикаменти. При
пандемии, когато множество органи отказват да
функционират и са необходими респиратори,
ние също проверяваме пациентите на четири до

шест часа, дори през 50 минути. Съществуват
много ефективни хомеопатични медикаменти за
респираторни заболявания.“

Друг лекар, практикуващ хомеопатия – д-р
Шалини Томар от Центъра за научни изследва-
ния и Медицинския колеж по хомеопатия Сватия
Калиан, Жодхпур, казва: 

„В изследване е установено, че новият коро-
навирус не само причинява синдром на остър
респираторен дистрес (ARDS) и грипоподобно
заболяване (ILI), но и атакува  червените кръвни
клетки (RBC).

Ето защо от скоро се препоръчва прилагането
на антималарийното лекарство Hydroxychloro-
quine (HCQ) ), което се използва при малария. В
Хомеопатията имаме много лекарства, които
могат да помогнат за лекуване на RBC.“

Д-р Томар каза също, че има данни за genus
epidemicus, коeто потвърждава, че хомеопатията
може да помогне. Когато е била прилагана при
предишни пандемии, смъртността е била ниска.

„Нашият научен консултативен орган, Цент-
ралният съвет за изследвания в хомеопатията
(CCRH), изведе данни и препоръча няколко ме-
дикамента като профилактични. Някои медика-
менти бяха разпространени в Махараштра и
Утар Прадеш. В момента изследванията са в ход.
Понастоящем няма единствено лекарство за
COVID-19 нито в алопатията, нито в хомеопа-
тията. Алопатите прилагат симптоматично лече-
ние, ние можем да  направим същото. В Маха-
раштра се прилага едновременно хомеопатично
и алопатично лечение с цел  бързо възстановя-
ване. Хомеопатията се основава на принципа на
индивидуалността. Двама пациенти, които 
показ  ват сходни набори от симптоми, могат да
получат различен набор от медикаменти. Сле-
дователно няма конкретен медикамент, а набор
от медикаменти, базирани на различни пара-
метри, които могат да бъдат препоръчани“, каза
д-р Томар.

По материали от News18Lifestyle 


