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ЗАПОЧНА  ЗАПИСВАНЕТО  ЗА  КУРСОВЕТЕ  
ПО  КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ  НА  ЦОПХ – 

УЧЕБНА 2013/2014 г.
Уважаеми колега,
Имаме удоволствието да Ви поканим да се запишете за участие  в  основния дву-

годишен курс по Клинична хомеопатия на Центъра за Обучение и Практикуване на
Хомеопатия – ЦОПХ по международните програмите на CEDH. Ние сме единствен
оторизиран представител на CEDH за България и притежаваме ексклузивното
право да преподаваме Клинична хомеопатия по програмите на CEDH.

Като последователи на CEDH, ние от екипа на ЦОПХ, имаме за цел да предоста-
вим на лекарите и фармацевтите най-новите и надеждни познания по клинична хо-
меопатия, като прилагаме ясен, прагматичен и клиничен подход. Курсовете ни по
програмите на CEDH са съобразени с Европейските стандарти за обучение по Хо-
меопатия и имат практическа насоченост. 

По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специалисти в
повече от 20 страни на света като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бразилия,
Тайван, САЩ и други. В България броят на лекарите хомеопати, обучени по програ-
мите на CEDH  надхвърли 1600, а участващите в модулите за поддържаща квалифи-
кация по клинична хомеопатия са все повече. Преподавателският ни екип включва
лектори – лекари хомеопати от различни специалности с богат клиничен опит по хо-
меопатия, обучени да преподават по методиката на CEDH и да използват най-съвре-
менни педагогически средства на обучение.

Учебната 2012/2013 година на ЦОПХ приключи успешно в края на месец юни 2013г.
Форматът на курсовете ни бе посрещнат много добре от курсистите и мнозина спо-
делиха своите впечатления.

И през настоящата, учебна 2013/2014 година, ние предлагаме на вашето внимание
иновативната форма на обучение, каквото е дистанционното електронно обуче-
ние. Семинарите се провеждат он-лайн, на живо, един път седмично, с продължи-
телност три академични часа от 18 до 20 часа. Представляват мултимедийни Power
point презентации, изнесени от квалифицирани и акредитирани лектори – лекари
хомеопати. Чрез тази съвременна форма на обучение се предоставя ценната възмож-
ност за интерактивно общуване между всички участници, независимо от това къде се
намират в момента.

За да участвате в курса, от техническа страна, за Вас е необходимо да разполагате
с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Ако сте лекар и се интересувате от основния двугодишен курс (първа или втора
година) по клинична хомеопатия, кликнете тук или посетете директорията „За ле-
кари и фармацевти“, рубриката „Какъв вид обучение  предлагаме“/ за лекари. Там
ще намерите подробна информация за програмите, цените и сроковете за запи-
сване.

Ако сте фармацевт и се интересувате от основния курс по клинична хомеопатия,
кликнете тук или посетете директорията „За лекари и фармацевти“, рубриката
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Хроничните болки в малкия таз често са повод за
консултация на жените с гинеколог. Обикновено те из-
минават дълъг както диагностичен, така и терапевти-
чен път, който, за съжаление, не винаги им носи облек-
чение. 

Хомеопатията има своето място в терапевтичния ар-
сенал, предлаган на пациентките. Различните Материи
медики изобилстват от медикаменти, чийто многоб-
ройни полярни действия са полезни при лечение на
тези, често комплексни,  болки. 

В тази статия ще разгледаме мястото на хомеопа-
тията при лечение на интерменструалния синдром.

НАПОМНЯНИЯ И УТОЧНЕНИЯ

1. Дефиниция
Хроничната болка в малкия таз най-общо се дефи-

нира като болезненост в долната част на корема или в
малкия таз, която еволюира в течение на 6 месеца и
която може да бъде или да не бъде циклична.  Лече-
нието с болкоуспокояващи води до частично облекче-
ние. Тези болки  могат да причинят поведенческо или
социално, когнитивно въздействие. 

Много важно е да се оцени въздействието на болката
в психически  и социален план, за да се вземат съот-
ветните мерки за преодоляване на причинената не-
приятна ситуация.

Тази болезненост в малкия таз поставя, от една
страна, проблемът за лечение на хроничната болка, а
от друга страна проблемът за източника на тази  болка,
за органите, които се намират в слабините и принадле-
жат на други системи. В случай, че се констатира при

допълнителните прегледи някаква анатомична лезия,
не е сигурно  дали тя има връзка с болките, за които съ-
общава пациентката.  Освен това често се наблюдава
психологично страдание, за което не се знае дали стои
в основата или  е следствие от болката.

Лечението на лезиите не винаги носи желаното  об-
лекчение за пациентките. При наличие на болки, които
се явяват в следствие на лечението е наложителна на-
месата на мултидисциплинарен екип.

2. Разпространение
Изчислено е, че 3,8 % от жените на възраст между 15

и 73 години се консултират с общопрактикуващ лекар
или специалист специално по повод хронична болка в
малкия таз. 10 % от консултациите в гинекологичните
кабинети са по повод хронична болезненост в малкия
таз. За сравнение трябва да отбележим, че процентът
на страдащите от астма е 3,7 %, а този на страдащите от
болки в гърба – 4,1 %.

При проучване, осъществено в САЩ, е констатирано,
че 16 % от жените страдат от хронични болки в малкия
таз. От анкета, проведена  в Англия,  е видно, че 24 % от
жените на възраст между 18 и 49 години се оплакват от
хронични болки в малкия газ.

Разликата между честотата на консултациите по
повод  хронична болка в малкия таз и реалното ù раз-
пространение сред населението се обяснява с:
• различия в усещанията на жените към тези болки;
• по-голямо или по-малко влияние на тези болки върху

ежедневния живот;
• примирение с болката.

Много жени страдат от дисменорея до самата мено-
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„Какъв вид обучение предлагаме“/ за фармацевти. Там
ще намерите подробна информация за програмата, це-
ната и срока за записване.

При възникнали въпроси и/или нужда от допълни-
телна информация не се колебайте да ни потърсите на
телефоните от „Контакти“ или чрез рубриката „За-
питване за обучение“.

С пожелание за хубави и спорни дни, Ви казваме „ До
скоро!“

От екипа на ЦОПХ
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пауза. Те не ходят на консултация по следните причини:
• майките им или сестрите им имат или са имали съ-

щите оплаквания;
• справят се по-добре или по-зле с болките с помоща

на аналгетици или анти спазмолитици; 
• считат, че това е съдбата на всяка жена.

3. Клиника
Времето отделено за клинично проучване е от пър-

востепенна  важност за лечението на хроничните болки
в малкия таз.

Правилно снетата анамнеза е изключително важна
за оценка на хроничната болка в малкия таз. Пациен-
тката трябва да бъде оставена спонтанно да изрази оп-
лакванията си и да опише други симптоми, които могат
да бъдат асоциирани с нея като цефалгии и лумбалгии.

Разпит
Гинекологична анамнеза и статус
По време на консултацията трябва да се обърне из-

ключително внимание на гинекологичната анамнеза и
статус: бременности, раждания, доброволно прекъс-
ване на бременността, прекъсване на бременността по
медицински причини, фалшиво раждане, хирургическа
намеса в коремната и тазовата област, и т.н.

Следва да бъдат зададени въпроси за:
• точното място на болката и евентуална ирадиация;
• цикличност на болката или липса на такава;
• усилване или изчезване на болката по време на мен-

струация;
• характерни особености на болката (усещане за те-

жест, разкъсване, спазми и т. н.);
• диспареуния;
• прием на медикаменти и техните странични ефекти;
• алгогенни ситуации, включително фактори на окол-

ната среда, личната дейност, емоционалните реакции
или други обстоятелства.

• фактори, които водят до облекчаване на болката.

Други системи в малкия таз
При разпитът следва да бъде обърнато внимание на

останалите системи в малкия таз (храносмилателна,
уринарна, мускуло-скелетна), тъй-като е възможно да
се асоциират симптоми, свързани с тях.

Влияние върху професионалния и 
ежедневния живот
Трябва да се направи оценка на професионалния

живот (отсъствия, брой на прекъсванията на работа
през годината) и ежедневния личен живот. Връзката с
партньора постепенно деградира, често поради отказ
от сексуални взаимоотношения. Наблюдават се про-
мени и във взаимоотношенията с членовете на семей-
ството, работната среда и приятелите. Малкият таз се
превръща в „резонансен механизъм“ на лошото със-
тояние на жените.

Влияние на болките върху психическото състояние
Въз основа на казаното анамнезата ще бъде обога-

тена и с  извън тазовите патологични тенденции на па-
циентките и по-специално с влиянието на болките
върху психическото им състояние. 

Пациентките вероятно са били подложени 
на насилие
Необходимо е също така  да се подходи много вни-

мателно към проблема за евентуално насилие, поне-
сено от тези жени. Съществува и е установена връзка
между сексуалното, физическо или морално насилие и
хроничните болки в малкия таз. Тази зависимост се про-
явява много силно в някои изследвания. Необходимо
ли е , обаче, да свеждаме пациентките, които идват на
консултация поради болки в малкия таз до жени, стра-
дащи от депресия, защото са били малтретирани?  И, от
друга страна, всички жени, които са били бити страдат
ли от хронични болки в малкия таз, придружени от де-
пресия? Очевидно и в двата случая отговорът ще бъде
„не“.

Клиничен преглед
Клиничният преглед на пациентка с хронични болки

в малкия таз трябва да бъде щателен и внимателен. Този
преглед трябва да е систематичен и ако пациентката се
нуждае от време, за да почувства доверие към лекаря,
може да продължи при втората консултация.

И в този случай, пациентката трябва да бъде раз-
глеждана в нейната цялост. Лумбосакралната област на
гръбначния стълб и коремът трябва да бъдат прегле-
дани толкова внимателно колкото и тазът. Съвсем оче-
видно е, че всички тазови признаци трябва да бъдат
взети под внимание: влагалищна сухота, левкорея,
болка, която се отключва при вагинално туширане,
тестване на мускулите на тазовото дъно и т.н.

4. Диагностика и синтез
Болки в малкия таз с гинекологичен или 
негинекологичен  произход
Болките в малкия таз с гинекологичен произход

биват най-разнообразни. Основната трудност при ди-
агностиката е да се разграничат гинекологичните от не
гинекологичните болки. 

Идентифицирането на произхода на болката е много
трудно поради близостта на органите, разположени в
малкия таз. Тазовите болки са изолирани само в 52 % от
случаите. Пациентките могат да страдат от различни ви-
дове тазови болки.

n в 81 % от случаите те се дължат на дименорея;
n в 41 % – на диспареуния;
n 38,8 % от пациентките страдат от храносмилателни

разстройства от типа на синдрома на раздразне-
ното дебело черво;

n 24,2 % имат генитално-уринарни смущения.

Синтезът на различните елементи, открити при из-
следване на хроничните  болки в малкия таз,  определя
диагнозата. В случай, че се констатира наличие на ор-
ганична патология при оценка на тези болки не може
да се каже, че тази патология е причина за тях.

Междувременно следва да отбележим, че е важно да
не заявите спонтанно, без аргументи, че хроничните
болки в малкия таз имат психичен произход. Жените,
които страдат от пелвиалгии (хронични болки в малкия
таз), привидно от генитален произход, чувстват необ-
ходимост да се констатира, че в основата на болката им
стои органична причина. Хроничната болка в малкия
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таз при жените  се характеризира със специфични осо-
бености, които се дължат на  етиологията, терена и  под-
хода. 

Глобалният и мултидисциплинарен подход при ле-
чение на болката носи облекчение. Този подход позво-
лява да се асоциират органичната и психичната компо-
нента  и да се изгради една по-глобална визия за паци-
ентките. Той позволява също да се избегне разграни-
чаването в стил  „това, което не е органично е пси-
хично“, което не удовлетворява пациентките.

Такива пациентки тръгват да търсят друг лекар-хо-
меопат, който може да започне отначало същите из-
следвания като следва същата диагностична и тера-
певтична схема. Подобен „медицински шопинг“ често
завършва с радикална хирургична интервенция, която
би могла да има същите болезнени последици.

Циклични и нециклични хронични болки 
в малкия таз
• Интерменструален синдром
• Предменструален синдром
• Дисменореи и алгоменореи

Някои нециклични болки с генитален произход:
• Последици от генитални инфекции, които са

преминали незабелязано
• Пролапс
• Пост-хирургични сраствания
• Ендометриоза
• Аденомиоза
• Фибром
• Рак на гениталите в напреднал стадий
Става ясно, че болките в малкия таз могат да бъдат и

с уринарен, мускулен, ревматологичен, храносмилате-
лен, дерматологичен, невралгичен и психичен произ-
ход.  Именно клиниката е тази, която определя насоката
на диагностициране и терапия.

5. Терапия
Специфичното лечение (медицинско или хирур-

гично)  на патологиите, които са в основата на хронич-
ните болки в малкия таз е кодифицирано добре и води
до облекчение в две трети от случаите. В останалата
една трета не съществува специфично терапевтично
направление било защото пациентката не е имала под-
обрение в резултат от приложеното лечение на дадена
органична лезия, било поради факта, че страда от не-
познат клиничен синдром.

Трябва да отбележим, че при диагностична лапарос-
копия без открити аномалии при 20 %  от пациентките
се наблюдава оздравяване, а при 40 % подобрение. При
други 20 %  се наблюдава влошаване.

В САЩ 12 % от случаите на хронични болки в малкия
таз приключват с хистеректомия. Ако хистеректомията,
обаче, се приложи въз основа на хронична болка в мал-
кия таз като единствено показание тя води до подоб-
рение само в 50 % от случаите.

Някои лекари предлагат комплементарно  лечение
към конвенционалното като: психотерапия, кинезите-
рапия, акупунктура и остеопатия. Може да се добави и
лечение с антидепресанти в ниски дози.

Основните принципи на това лечение са да се избег-

нат носицептивните или инвалидизиращи въздействия
и да се даде шанс на консервативната терапия. 

6. Хомеопатия
Хомеопатията има своето място в лечението на хро-

ничните болки в малкия таз. Тя може да бъде предпи-
сана като първо средство на избор при някои разпро-
странени и лесни за идентифициране патологии като
интерменструален синдром, предменструален син-
дром, първични дисменореи при подрастващи. При по-
комплексни хронични болки в малкия таз хомеопатията
чрез  симптоматично  и теренно лечение  ще се включи
в мултидисциплинарните грижи за пациентките.

Някои медикаменти имат добре известни показания
за симптоми, срещани при хроничните болки в малкия
таз (конгестия в малкия таз, първична дисменорея и
др.). Тези показания могат да бъдат разширени или про-
менени чрез допълнителни прегледи като: ехография
с доплер, лапароскопия, трансректална електромиог-
рафия и др. 

ИНТЕРМЕНСТРУАЛЕН СИНДРОМ
n Някои жени усещат овулацията. В повечето случаи те

усещат преходно неразположение, което бързо пре-
минава и не налага необходимостта от прием на ме-
дикаменти. Други, обаче, изпитват истинско страда-
ние при всеки цикъл.

n От клинична гледна точка интерменструалния син-
дром при пациентка, която не приема хормонални
контрацептиви, включва болка в малкия таз около
15-тия ден на цикъла по типа на тежест, по-скоро ди-
фузна, с ирадиация към кръста, перинеума и бедрата,
необилна интерменструална хеморагия, която про-
дължава само няколко часа, както и подуване в об-
ластта на корема и малкия таз.  От патофизиологична
гледна точка интерменструалния синдром съот-
ветства на момента на отделяне на яйцеклетката
(„снасяне на яйцеклетката“) 

n Овариалните дистрофии могат да бъдат източник на
интерменструални болки, които са едностранни, ал-
терниращи при различните цикли и които се появя-
ват в момента на овулация.

n Оставените след хистеректомия яйчници могат да
причинят циклични болки. Този синдром е описан
след трудни двустранни овариектомии, при които се
оставя функционираща яйчникова тъкан, която може
да бъде източник на болка в средата на цикъла.

Хомеопатични симптоматични медикаменти
n По принцип в Материя медика откриваме два меди-

камента, които са показани при интерменструален
синдром: Bovista gigantea и Ambra grisea.

BOVISTA GIGANTEA: Установената, при експерименти-
рането, патогенеза на Bovista gigantea не е показа-
телна. Въпреки това клиничното наблюдение ни поз-
воли да открием един ясен поларитет на действие
спрямо половата система при жената с показание „ин-
терменструални метрорагии“. Тези интерменструални
синдроми се придружават от усещане за подуване на
корема, което се влошава от носене на стегнати дрехи.
Това подуване е във връзка с едно дискретно забавяне
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на пасажа, което се дължи  на перитонеалното драз-
нене при настъпващия по време на овулацията кръво-
излив.
AMBRA GRISEA: При симптоматиката на Ambra grisea
откриваме метрорагии, причинени от овулацията. Бол-
ките често са придружени от признаци на дистония
като усещане за фебрилитет, метеоризъм, нервна каш-
лица и повишена емоционалност.

n Съществуват два други медикамента с добро дей-
ствие при това показание. Това са Arnica и Lac cani-
num.

ARNICA: Arnica заема интересно място сред медика-
ментите за лечение на интерменструален синдром,
дори само поради нейния поларитет към капилярите и
незаменимото ù действие при възстановяване на ув-
редените при травма тъкани. Можем да я прилагаме
при лечение на интерменструални синдроми с болез-
неност в малкия таз от страната на овулиращия яйчник,
с усещане за натъртване. Ехографски показания за Ar-
nica са наличие на хеморагичен излив с ниво в Дъгла-
совото пространство в периода между две менструа-
ции или откриване на хеморагична лутеинова киста,
която на контролна ехография след 2-3 месеца е изчез-
нала. 
LAC CANINUM: Lac caninum е добре познат медика-
мент за лечение на предменструален синдром, при-
дружен от мастодинии. В случаите на интерменструа-
лен синдром медикаментът представлява интерес ко-
гато  се наблюдава редуване на страната на болката
при овулация.

Клиничен случай 1
Мадам Л., на 35 години, домакиня, се консултира по

повод болки в малкия таз, появили се преди 8 месеца.
Те настъпват в средата на всеки цикъл и се съпътстват
от подуване в долната част на корема, от тъпа болка
вдясно или вляво, без истинско алтерниране, с про-
дължителност от няколко часа и дискретно кървене
(няколко капки).
• Тя е имала три бременности, една от които е прекъс-

ната в 14 седмица на аменореята. Родила е две мом-
чета с тегло съответно 3 060 гр. и 3 240 гр., които е
кърмила за кратко (по 15 дни всяко от тях). В момента
на консултацията те са на възраст 4 години и 12 ме-
сеца. Поставена ù е класическа, вътрематочна, медна
спирала преди 10 месеца. Циклите ù са редовни.
Менструацията ù е с отделяне на нормално коли-
чество кръв и не е болезнена. Има изразен предмен-
струален синдром с промяна в настроението, с из-
бухване в сълзи и непреодолимо желание за усамо-
тяване.

Общ разпит
• При разпита се открива склонност към уринарни ин-

фекции (6 епизода годишно).
• Лабиален херпес през пубертета, който вече не ù съз-

дава проблеми.
• Склонност към запек, ако намали приема на плодове

и зеленчуци.
• След  първото раждане перинеалната ù мускулатура

се е възстановила добре, но се е наложило да про-

веде рехабилитационни процедури след раждането
на втория си син.

• Сънят ù е с лошо качество, често се събужда, почти
на всеки два часа.

• Чувства се отпаднала и кървенето я тревожи.

Клиничен преглед (осъществен  на 17-тия ден 
от цикъла)

• При прегледа със спекулум се виждат конците на вът-
рематочната спирала.

• При вагинално туширане се открива болка при пал-
пация на десния яйчник. Болката се е появила преди
два дни.

• Изследването на перинеалната мускулатура показва
наличие на добре развити мускули в тази област.
Трансвагиналната ехография на малкия таз, извър-

шена в същия ден, открива наличие на жълто тяло
върху десния яйчник и дискретен хеморагичен излив в
Дъгласовото пространство. Вътрематочната спирала е
на мястото си. 

Диагностициран е интерменструален синдром.
Лечение (за три месеца)
• Bovista 9 CH по 5 гранули 3 пъти дневно от 

10-тия до 16-тия ден на цикъла
• Sepia officinalis 15 CH по 5 гранули преди 

лягане.

Коментари
Bovista се предписва въз основа на поставената ди-

агноза „интерменструален синдром с функционална
метрорагия“ и на подуването на корема и малкия таз.

Sepia officinalis без никакво съмнение е медикамен-
тът за чувствителен тип на тази пациентка. Предписва
се въз основа на честите уринарни инфекции, анамне-
зата за лабиален херпес, предменструалния синдром,
запека, трудното възстановяване  на перинеалната мус-
кулатура постпартум и смущенията в съня.

Лечението даде резултати още при следващия цикъл.
Интерменструалните симптоми напълно изчезнаха, а
общото състояние на пациентката леко, но все пак от-
четливо се подобри.

Клиничен случай 2
Пациентка на 25 години, учителка в детска градина, е

насочена към мен от своя гинеколог по повод болки в
средата на цикъла, които еволюират от пубертета до
сега.
• От около 14-годишна тя се оплаква от остра болка в

областта над симфизата, която се появява в средата
на цикъла и е или вдясно, или вляво , без добре из-
разено алтерниране, с продължителност от 24 до 36
часа. Тя описва тази болка като че ли ù е нанесен удар
и на мястото му се е образувал хематом. В този пе-
риод, веднъж на всеки два цикъла,  се появява диск-
ретна метрорагия.

• Тя усеща по-силно тези болки откакто партньорът ù я
е напуснал  преди около година, след две години съв-
местен живот. Заявява, че не се чувства комфортно в
периода между менструациите и се тревожи за дре-
болии. 
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• Първата и менструация е настъпила на 13 годишна
възраст. Цикълът ù е редовен – 28 дни. Менструа-
цията ù е се предхожда с покачване на телесното
тегло с три килограма, които веднага след това сваля.

• По време на съжителството ù с партньора е при-
емала двуфазни контрацептиви, които е понасяла
добре, но е прекратила приема след като партньорът
ù я е напуснал. През този период не е страдала от
настоящите болки. В момента не желае да приема
контрацептиви. Съобщава за белезникаво вагинално
течение, което понякога е обилно, без признаци на
инфекция.

Общ разпит
• Пациентката е вегетарианка – не консумира нито

месо, нито риба, пие 2-3 литра вода и чай дневно. 
• Има дискретно акне и комедони в Т зоната на лицето.
• Страда от алергия към полени, която се изразява в

ринит, лекуван с инхалаторни кортикостероиди и ан-
тихистаминови препарати. 

• Откакто е станала вегетарианка не страда от запек.
• Заявява, че се чувства щастлива от професията си.
• Не е преживяла още раздялата. Не разбира защо пар-

тньорът ù я е напуснал с мотива, че „се отегчава“ с нея
и на моменти изпитва голяма тъга. В такива моменти
излиза само, за да отиде на работа.

Клиничен преглед (извършен в периода 
преди менструацията)

• Пациентката тежи 52 кг при ръст 1,69 м. Има дискре-
тен целулит в областта на седалището и горната част
на бедрата.

• При вагинално туширане се открива чувствителност
при палпация на двата яйчника. Матката е в ретро-
верзио.
Преди три месеца, по съвет на гинеколога, е напра-

вила ехография, при която е открита хеморагична киста
на левия яйчник. При контролната ехография преди
настоящата консултация се установява, че кистата е из-
чезнала.

Диагностициран е интерменструален синдром
Лечение (за три месеца)
• Arnica 9 CH, по 5 гранули  на всеки половин час

при поява на болките и разреждане на 
приемите с настъпване на подобрение.

• Ambra grisea 15 CH, по 5 гранули два пъти
дневно от 10-тия до 16-тия ден на цикъла.

• Natrum muriaticum 15 CH, по 5 гранули сутрин.

Коментари
Arnica очевидно се предписва заради силната, съ-

пътствана от усещане за натъртване в долната част на
корема, болка и поради наличието на лутеална киста,
диагностицирана ехографски.

Ambra grisea е показана при този интерменструален
синдром, придружен от психични симптоми: неоправ-
дана тревожност, общо неразположение.

Natrum muriaticum очевидно е медикаментът за
чувствителен тип при тази млада пациентка.

Наблюдават се много характерни за него признаци:
предменструално повишаване на  телесното тегло, бе-
лезникаво вагинално течение, което е променливо в
хода на цикъла, алергия към полени, акне, запек, целу-
лит и реактивна депресия със затваряне в себе си.

Пациентката дойде на нова консултация четири ме-
сеца по-късно. Болките ù бяха напълно изчезнали. По
време на втория цикъл се появило слабо кървене, което
продължило само няколко часа. По отношение на об-
щото ù състояние може да се каже, че пациентката не е
толкова тревожна и изглежда по-спокойна. Не говори
вече за онази раздяла, която толкова я е травмирала.

КОМПЛЕМЕНТАРНАТА И АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА –
НОВ РЕСУРС ЗА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ 

В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Съществува единно мнение, че страните от ЕС са изправени пред все по-голяма

здравна криза. Застаряването на населението, нарастващите хронични заболявания като
рак, диабет и сърдечни заболявания, влошаването на психичното здраве и увеличава-
нето на микробната резистентност се задълбочават от натиска на строгите ограничения,
налагани върху здравните системи. При това положение  възниква въпросът дали съ-
ществува друг подход към здравеопазването, който може да донесе полза. В този кон-
текст на 27-ми юни, 2013 година в Европейския парламент се проведе конференция на
тема „Комплементарната  и алтернативна медицина (КАМ) – инвестиция в здравеопазва-
нето“.

Конференцията бе организирана съвместно от две групи по интереси към Европей-
ския парламент – „Евродепутати срещу рака“ и „Евродепутати в защита на комплемен-
тарната и алтернативна медицина“.  Домакини на конференцията бяха Alojz Peterle ев-

Продължава на стр. 8 
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родепутат  (Словения), който самият е ползвал КАМ ле-
чение при заболяване от рак, и Sirpa Pietikäinen – евро-
депутат (Финландия).

Комисарят по здравеопазване и защита на потребите-
лите – Тонио Борг, в официалната си реч при откриване
на конференцията, заяви: „Важен принцип във фарма-
цевтичното законодателство на Съюза е, че пациентите
трябва да имат достъп до лекарствени продукти по техен
избор. Това включва както иновативни лекарства, така и
традиционни растителни и хомеопатични лекарствени
продукти. Властта на пациента се увеличава. Образно ка-
зано, пациентът трябва сам да поеме кормилото, т. е. от-
говорността и контрола на собственото си здраве. Паци-
ентите често знаят най-добре какво лечение  е добро  за
тях и какво  здравеопазване е ефективно за тяхното със-
тояние. Това може да включва използването на компле-
ментарна медицина“.

Присъствуващите на конференцията чуха презента-
ции от експерти и изследователи за нарастващата по-
пулярност на КАМ сред гражданите на Евросъюза, за
това с какво се характеризира комплементарният хо-
листичен подход към грижата за пациента, за настоя-
щата регулаторна рамка за КАМ в ЕС и потенциалните
ползи от по-голямата ù интеграция в здравните системи
на страните-членки.

На конференцията се чу мнението, че има недоста-
тъчна съгласуваност за начина, по който държавите-
членки регламентират дейността на около 450 000 ле-
кари и други здравни специалисти, които практикуват
КАМ в ЕС. Освен това променливото прилагане от дър-
жавите-членки на директивите на ЕС за билкови и хо-
меопатични лекарствени продукти се отрази негативно
на достъпа на гражданите до  КАМ.

Последните изследвания за икономическата ефек-

тивност на КАМ показват, че нейното широко изпол-
зване и интеграция в здравните системи може да до-
веде до снижаване на  разходите за здравеопазване.
Едно изследване, което се състои в детайлно проучване
на голями бази данни на холандски здравни застрахо-
ватели (1), показва, че пациентите на общопрактикува-
щите лекари, които използват КАМ живеят по-дълго,
водят по-здравословен начин на живот и струват по-
малко на здравната система.  Доказателство за ефек-
тивността на КАМ и за намаляване на разходите за здра-
веопазване бе представено също от водещата здравна
служба в областта Тоскана, Италия, където широкото
интегриране на КAM в болничните заведения има  по-
ложително въздействие върху грижата за пациента и
разходите за здраве. Областта Тоскана се включва ак-
тивно в инициативата на ЕС за  партньорство в борбата
срещу рака (EPAAC) и дискусионния проект за приносът
на КAM в комплементарните грижи за пациенти с рак.

В заключение членовете на Европарламента – Peterle
и Pietikäinen призоваха за по-сериозно отношение от
страна на Комисията и държавите-членки към потен-
циалните възможности на КAM за подобряване на здра-
веопазването в ЕС. Те призоваха също  ЕС да инвестира
повече в проучване на ефективността и рентабилността
на КAM и да предприеме действия за решаване на
много обърканата и спъваща регулаторна ситуация,
която съществува в момента по отношение на продукти,
услуги и пациенти.

Библиографска справка:
1. Patients whose GP knows complementary medicine tend to

have lower costs and live longer Kooreman, Peter; Baars, Erik
W. The European Journal of Health Economics, Volume 13,
issue 6 (December 2012), p. 769 - 776.
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Скорошно проучване, проведено от Националния
политехнически институт в Мексико, показа, че гъбата
Lentitula edodes, популярно известна като Шийтаке, в
хомеопатично разреждане 12 CH, може да се окаже
надежда за лечение на меланом. Става дума за пионе-
рен изследователски проект, оглавяван от д-р Л. Мора-
лес, специалист по молекулярна биомедицина, М. Мо-
рено, д-р по молекулярна биология и д-р Л. Крус, спе-
циалист по хомеопатична терапия.

В света съществуват научни доклади от проведени
проучвания от фитотерапевти, че гъбата Шийтаке има
противоракови свойства,  но това е първото проучване
с хомеопатични дози за нейното въздействие върху ме-
ланом.

Изследването е проведено с четири групи плъхове.
Същите са инокулирани интрадермално с клетъчна
линия B16-F0, която предизвиква този вид рак.
– Първата група е третирана с алкохол в хомеопа-

тични разреждания.
– Втората  група – с хомеопатичен разтвор на гъбата

в разреждане 6 СН.
– Третата група – с  хомеопатичен разтвор на гъбата

в разреждане в 12 СН.
– Четвъртата група е лекувана с тинктура майка.

При плъховете, третирани с алкохол в хомеопатични
разреждания, туморите са нараснали експоненциално
и неконтролирано. При гризачите, на които са прило-

ХОМЕОПАТИЧЕН МЕДИКАМЕНТ ИНХИБИРА 
РАК НА КОЖАТА ПРИ ГРИЗАЧИ



Ново проучване показва, че хомеопатията е изклю-
чително ефективна  и води до  подобряването на ка-
пацитета на белите дробове,  дишането и общото
здравословно състояние при пациенти, които преди
това са преминали конвенционално лечение за тубер-
кулоза. Проведеното  двойно-сляпо проучване дава  за-
бележителни резултати. 

ЦЕЛ. Предишни изследвания показват, че лекувани
и излекувани от белодробна туберкулоза пациенти по-
често страдат от белодробни увреждания,  притежават
по-ниско здравно качество на живот, имат някаква сте-
пен на  инвалидност и  в дългосрочен план са по-уяз-
вими към заболявания. Въпреки очевидния напредък
в терапевтично отношение, за по-голямата част от па-
циентите не съществува ефективно решение на про-
блема. Настоящото проучване е  извършено с цел
оценка на въздействието на хомеопатията върху  бело-
дробния и  функционален статус на пациенти с бело-
дробна туберкулоза, които са завършили лечението си,
както и на  тяхното здравно качество на живот.

МЕТОДИ. Пациенти, които са били излекувани и са
завършили своето противотуберкулозно лечение  в
рамките на период от 5 години са  включени в рандо-
мизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано про-
учване. 61 пациенти са подложени на индивидуално хо-
меопатично лечение, а  57 пациенти са  лекувани с пла-
цебо. Преди началото на лечението са направени:
оценка на симптоматичните промени, функционално
изследване на дишането и тестове, свързани със здрав-
ното качество на живот. Същите са оценени след 6 ме-

сеца на интервенция и проследявани в продължение
на една година след приключване на интервенцията.

РЕЗУЛТАТИ. Наблюдава се значително подобрение
на форсирания експираторен обем – ФЕО1 (р < 0.001),
на форсирания витален капацитет – ФВК (р < 0.001), и
на съотношението ФЕО1/ФВК (р = 0.002) в групата, под-
ложена на хомеопатично лечение. Резултатите за сим-
птомите на кашлица и задух са значително по-ниски
при лекуваните  с хомеопатия в сравнение с лекуваните
с плацебо (р < 0.001). В края на лечението, пациентите,
подложени на хомеопатично лечение са увеличили те-
лесното си  тегло (р < 0.0001) и имат  по-добро качество
на живот (р < 0.05) в сравнение с плацебо групата (р =
0.003). Полученото подобрение се е запазило в хомео-
патичната група след една година  докато симптомите
(р < 0.01) и оценката на  въздействието (р < 0.001) са се
влошили при плацебо групата. Лекарските посещения
в хомеопатичната група са  намалели с 58,0% (р = 0.002)
в сравнение с плацебо групата (р < 0.0001).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Хомеопатията е ефективна  и води
до подобряване на капацитета на белите дробове и
здравния статус. Ползата от лечението се запазва и
в течение на една година след приключване на лече-
нието. Това предполага, че хомеопатията може да
има важен принос  и за лечение на посттуберкулоз-
ните белодробни проблеми, естествено след първо-
началното прилагане на специфично конвенцио-
нално лечение.

- Long term evaluation of homeopathy on post treatment
impairment of pulmonary tuberculosis Sharma, S., Sharma,
N. BMC Complementary and Alternative Medicine 2012

жени тинктура майка и разреждане в 6 СН туморът е
един вид в състояние на летаргия т.е. размерът първо
намалява, а  впоследствие  леко нараства. При живот-
ните, третирани с хомеопатично разреждане 12 CH ту-
морът е изчезнал още преди навършване на месец от
лечението, а на 26-я  ден, вече не се е възприемал от
невъоръжено око. Изчезването му е доказано чрез био-
псия.

Следващият етап на проекта е да се проучат меха-
низмите, по които се инхибират меланома туморите с
хомеопатичния медикамент Lentinula edodes 12 CH.
„Ние ще проучим начините, по които действа хомео-
патичният медикамент, независимо дали се касае за
клетъчна апоптоза или може би некроза, или за дезак-
тивация посредством някой ензим, или по-специално
рецептор. След като проучим механизма на действие
ще бъдем в състояние да развием по-специфични про-
цедури.“

Макар че е направена много важна стъпка напред и

са получени  обнадеждаващи резултати остава много
дълъг път, защото са необходими нови изследвания за
тестване на медикаментите в различни разреждания  и
човешки клетъчни линии.

Това проучване е в съзвучие с предупреждението
на  Световната здравна организация (СЗО), че  в све-
товен мащаб ракът е водеща причина за смъртта на
7,9 милиона души годишно, от които 65 000 са с рак на
кожата.

По данни на Националния институт по география и
статистика (INEGI) в Мексико ракът е третата водеща
причина за смърт при жените и четвърта при мъжете,
като според Клиниката по меланом към Националния
онкологичен институт през 2020 г.  се очаква  500 про-
центно увеличение на броя на хората с меланом, по-
ради нарушаване на озоновия слой.

Това проучване е добра новина в областта на хомео-
патията и борбата с меланома. То дава нови  научни до-
казателства за възможностите на хомеопатията.
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НОВО ПРОУЧВАНЕ ПОКАЗВА, ЧЕ ХОМЕОПАТИЧНОТО 
ЛЕЧЕНИЕ, ПРИЛОЖЕНО СЛЕД КОНВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ 
НА ТУБЕРКУЛОЗА ЗНАЧИТЕЛНО ПОДОБРЯВА КАПАЦИТЕТА 

НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ И ДИШАНЕТО


