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ПОРЕДЕН СЕМИНАР ОТ ЦИКЪЛА „ПОДДЪРЖАЩА 
КВАЛИФИКАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ“
Уважаеми колеги,

С удоволствие ви съобщаваме, че он-лайн лекционeн семинар на тема:

„Мигрени и хомеопатия. Хомеопатично 
лечение на офталмичната мигрена“

с лектор: Д-р Жан-Пиер Лупиас, Франция
ще се проведе на 3 юни (вторник) 2014 г. от 19.30 до 21.30 часа.

Семинарът е част от обучителните модули, в рамките на поддържащата квалификация по
хомеопатия, организирани и провеждани от Центъра за Обучение и Практикуване на Хо-
меопатия – ЦОПХ. Лекторът, д-р Жан-Пиер Лупиас,  е лекар хомеопат с богат клиничен опит,
известен и уважаван  преподавател във Франция и по света, дългогодишен директор на
Центъра за обучение по хомеопатия в Монпелие.

Семинарът представлява на живо изнесена презентация, в която д-р Лупиас споделя бо-
гатия си теоретичен и практичeски опит. Продължителността на семинара е три академични
часа.

Както и предходните семинари, той ще се проведе по иновативната методика на дис-
танционното он-лайн обучение. Тази нова форма дава прекрасната възможност за успешна
обмяна на идеи, информация и въпроси между участниците в семинара, независимо от тях-
ното местоположение, като същевременно им спестява време и средства. 

Осигурен е превод на български език.

За да участвате в семинара, от техническа страна, за Вас е необходимо само да разпо-
лагате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Таксата за участие в семинара е 50 (петдесет) лева, платими по банков път.
Данни, необходими за извършването на банковия превод:
Име на получателя:   ЦОПХ
Име на банката на получателя:  Postbank, София
IBAN:  BG 26 BPBI 7940 1072 7426 01
BIC:  BPBIBGSF
Основания за превода: Он-лайн семинар по хомеопатия и трите имена на вносителя.
За да се запишете в семинара, моля изпратете сканирани следните документи на нашия

мейл: info@homeopath.bg
1. попълнена заявка за участие – изтеглете от тук
2. копие от банковото платежно нареждане за преведената такса за участие
Крайната дата за изпращане на документите е 29 май 2014 г.

След получаването на гореспоменатите документи, на всеки участник, ден преди за-
почването на семинара,  ще бъде изпратена персонална парола и инструкции за включ-
ване във виртуалната ни семинарна зала. 

NB! Местата са ограничени и  се заемат по реда на записването. При по- голям брой же-
лаещи  ще бъде договорена допълнителна дата. 

За всякакви въпроси не се колебайте да ни пишете на мейла и/или да ни потърсите на те-
лефоните от „Контакти”.

Очакваме Ви!   Екипът на ЦОПХ

http://homeopath.bg/wp-content/uploads/2013/03/Zajvka-seminari-CEPH.doc
http://homeopath.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/


С  настоящата презентация си поставяме за задача
да изтъкнем необходимостта от взаимно допълване  на
различните терапевтични методи. Целта на  всеки от тях
е да доведе до подобрение и респективно оздравяване
на нашите пациенти. В стремежа си да възстановим
нормалното физическо и психическо състояние на па-
циентите винаги трябва да мислим за принципа „Pri-
mum non nocere”. Никога не бива да провокираме у па-
циентите, чрез принудителна терапия, нарушение на
тъкан, орган или функция. 

Редица скорошни публикации във френски меди-
цински издания ни доведоха до констатацията, че в
много случаи наши колеги са  прилагали хомеопатич-
ния подход, без да си дават сметка за това, така както
г-н Журден*,  пише проза без да го знае.

Тези статии ни накараха да открием наблюдения
(етиологии, общи действия, усещания, модалности),
които засилват вярата ни в обоснованността на нашия
подход или потвърждават релевантността на нашите
материи медики.

Ще констатираме, че колкото по-голяма е аналогията
толкова повече се доближаваме до подобието, и кол-
кото по-голямо е подобието толкова повече вървим
към сходството. 

1. Змията и дяволската трева
Източник: British Medical Journal, 23 september 2000

Внезапно позвъняване посред нощ.  Д-р Саданата
Наик (Мудбридри, Индия) е извикан по спешност от
един от своите служители. „Имаме много специален слу-
чай на ухапване от змия. Никога не съм виждал подобно
нещо.“ Ухапаният е селянин на средна възраст. Той е
много възбуден, с ускорено и повърхностно дишане  и
с периодично  разтрисане на ръцете и краката. Ухапва-
нето е от няколко часа. Картината е страховита: чове-
кът е с температура (40° С), пулсът му е 150/мин, зени-
ците му са разширени и има средно голям оток на мяс-
тото на ухапването. „Какво ли е това?“ се пита д-р Наик.

Тогава в ушите му отекват, почти напълно запазени,
спомени от фармакологията: „Сух като кост, луд като
кокошка, топъл като заек и сляп като прилеп. Коя е
тази отрова?“

Този спомен от фармакологията, позволява на д-р
Наик да преориентира диагнозата.  Той разпитва паци-
ента, който му разказва, че близките му  го накарали да
изпие отвара от татул, който в неговия край се нарича
„бодлива ябълка“ или „дяволска трева“. Намерението
им било да неутрализират отровата на змията. Най-
смешното в случая е, че змията дори не била отровна.

2. Камбаните
Източник: Le Quotidien du medecin no 8599, 29 juin 2009

Още един пример за същото растение. В Кутанс, Нор-
мандия полицията намира 5-ма младежи, жертви на ха-
люцинации, да се къпят през нощта в едно блато. Те
били консумирали отвара от татул, приготвена от рас-
тения, отглеждани в саксии от общината. Растението е
описано като „ малки смокини с големи бели, розови и
оранжеви камбанки“. Да, в главите им наистина  са звъ-
няли  камбанки!

3. Кратка история на аспирина
Хроника за бялата върба и китайската астра
(бялата маргаритка)
Източник: Panorama du médecin du 6 fevrier 1996

Още от най-дълбока древност хората се лекуват със
салицилати. Чисто емипирично те открили, че расте-
нията, които виреят в близост до реки и блатни зони,
лекуват нарушения, причинени от влага – като ревма-
тизъм, някои видове треска...

През V-ти век пр. н. е. Хипократ препоръчва фумига-
ция на матката с върба за улесняване на раждането и
предписва да се дъвче върбова кора за успокояване на
болките. 

През 1853 година вече са признати аналгетичните,
противо-гнилостните, противо-температурните, про-
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тиво-възпалителните и дори противо-съсирващите
свойства на салицина.

Развитието на екстракционната химия позволява
първо да се извлече салицин, а по-късно салицилова
киселина и нейните деривати.

Терапевтичните свойства  на растенията, които рас-
тат във влажна среда като бяла върба и спирея (нари-
чана още „майски сняг“, „медна поляна“, „блатен тъжник“)
са познати на лекарите хомеопати, които също пред-
писват растения като Dulcamara и Ledum palustre за па-
тологии, свързани с влагата.

4. Eдин колега алопат 
лекува пациентите си следвайки аналогичен
принцип
Източник: Le Généraliste  no 1925 du 15 mars 1999

Нашият колега, д-р Кристиан Лавал от Монтини льо
Бретоньо е стигнал до заключението, че пациентите,
които страдат от бери-бери имат поражения на сър-
дечно-съдовата система и отоци на долните крайници,
подобно на възрастните хора със сърдечна недоста-
тъчност и белодробни нарушения. Тези нарушения
имат регресивно развитие при лечение с витамин В1,
както в единия така и в другия случай, като при това се
избягва използването на кардиотоници и диуретици и
респективно на възможните им странични ефекти (на-
рушения на електролитния баланс на клетките, дехид-
ратация).

5. Паркинсон 
Кафе: Треперене
Източник: Neurology du 1er août 2012

Проучване при 61 пациенти, страдащи от Паркинсон
в Университета МакГил в Монтреал (Колорадо)е прове-
дено от екип, под ръководството на д-р Роналд Пос-
тума. Прескрипцията на кафеин всеки ден, в продълже-
ние на 20 дни, води до намаляване на треперенето при
пациентите.

Още един пример за лечение след аналогични раз-
съждения.

6.  Папрати срещу слънцето
Източник: Le Quotidien du médecin no 4460 du 21 janvier 2004

В „Journal américain  de l’Académie de dermatologie de
janvier 2004” се разказва за един вид тропическа папрат,
наречена Polypodium leucotomos. Тя се използва като те-
рапевтик срещу фотоксичното въздействие на ПУВА-те-
рапията и слънцето. Този ефект е добре познат на хо-
меопатите, които използват Hypericum perforatum при
луцити  и в частност при фоточувствителност.

7. Лимонов сок
Източник: Le Quotidien du médecin no 7984 du 22 juin 2006

В броят от 17.06.2006 г., страница 1729 на  British Med-
ical Journal се разказва за жестоката смърт на мъж от ин-
фаркт на миокарда. Съпругата му e в голям  шок, с диа-
рия, повръщане и непоносими, крампоидни колики,
които налагат хоспитализация поради силна дехидра-

тация. Същата чревна патология настъпва и при сина.
След разпита става видно, че тази патология се дължи
на медния съд, в който е бил приготвен лимонов сок,
консумиран от двамата. Това наблюдение обосновава
общото действие на Cuprum aceticum. 

В Материя медика на В. Бьорике можем да проче-
тем: „Стомах: силни спазмодични болки в стомаха
и корема. Повръщане. Кафеникави, вискозни из-
пражнения. Болезнени, мъчителни, непродуктивни
напъни  (тенезъм). Холера. “

Тази статия е прекрасна илюстрация за общото дей-
ствие на Cuprum aceticum с локализация на ниво хра-
носмилателен апарат.

8. Желание за ядене на домати
Дозирайте желязото
Източник: New England Journal of Medecine du 1 juillet 1999

Клиничен случай на жена, на 66 години, с гастро-езо-
фагиален рефлукс, която приема нестероидни проти-
вовъзпалителни медикаменти поради артроза. Чувства
се уморена, задъхва се при усилие. От два месеца има
ненаситен апетит за домати и всекидневно изяжда от 6
до 10 домата. При прегледа – нищо за отбелязване
освен цвета на кожата, който говори за силна импре-
гнация с каротин. В замяна, биологично, резултатите са
недвусмислени: хемоглобин 5,8 gr/dl  VGM 66 серумно
желязо 8 microgr/dl. Извършена е обективна ендоско-
пия – езофагит с разязвяване и антрални ерозии.

Лечение: преливане на 2 единици червени кръвни
клетки след това медикамент носещ елементарно же-
лязо + omeprazone + спиране на НСПВ. Осем  седмици
по-късно всичко е в норма, а желанието за ядене на до-
мати е изчезнало. Каква е връзката между желанието за
ядене на домати и желязодефицитната анемия? Жела-
нието за ядене на домати може да се счита като извра-
щение на апетита (цицер).
– Нарушение в хранителното поведение, което се ха-

рактеризира с устойчив прием (повече от един
месец) на нехранителни вещества (почва, тебешир,
пясък, хартия и т.н.). Цицерът настъпва при 58 % от
пациентите, които страдат от желязодефицитна ане-
мия. И ако във външния вид съществува аналогия
между домата и червената кръвна клетка, то трябва
да се знае, че анемичните пациенти, които имат не-
наситен глад за домати, следва да бъдат лекувани за
дефицит от желязо.  Любопитно е да се отбележи, че
в нашите хомеопатични реперториуми в рубриката:
стомах, желание, домат фигурира само един медика-
мент: Ferrum metallicum. Без коментар!
В съвременната  медицинска литература цицерът се

отбелязва като симптом за желязодефицитна анемия.
Тя засяга 2 милиарда души, което говори, че разпро-
странението на цицер вероятно се подценява. Още по-
вече, че последствията от поглъщането на по-горе спо-
менатите вещества не са проучени. Необходимо е го-
лямо мултидискциплинарно проучване, за да се раз-
бере същината на това комплексно явление. Лекарите
трябва да бъдат информирани за съществуването му
главно що се отнася до бременните жени в Африка. Гео-
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фагията има първостепенна  роля в африканската кул-
тура (Национално дружество по вътрешни болести,
2009 г.)

9. Една красива звезда (карамбола),
която може да ви отведе в страната на звездите
Източник: Le Quotidien du médecin no 8543 du 2 avril 2009

Двама пациенти са приети в Университетския болни-
чен център на Форт дьо Франс, Мартиника със сим-
птоми на тежка енцефалопатия. В началото имат пов-
ръщане, непреодолимо хълцане, делириум, епилепти-
чен статус със срив в креатининовия клирънс, който
потвърждава бъбречна недостатъчност. Единият от тях
в продължение на 5 дни, всяка сутрин,  изпивал по една
голяма чаша със сок от карамбола, а другият изпил една
чаша преди появата на първите симптоми. Причинител:
оксаловата киселина.

Що се отнася до Oxalicum acidum в Материя медика
на Бьорике четем: „Оксаловата  киселина при поглъ-
щане представлява много силна отрова, която води до
гастро-ентерит, моторна парализа, колапс, ступор и
смърт. Усещане за скованост, болезнени тръпки […]”

10. Бетовен – жертва на олово
Източник: Le Quotidien du médecin

Сега да си представим посредственото качество на
живот, което е имал Лудвиг ван Бетовен: той не само бил
глух, депресиран и алкохолик, но непрестанно измъчван
от проблеми на  храносмилателния си тракт. Умира през
1827 г. на 56 години. Още от 20-годишен Бетовен започва
да страда от стомашно-чревни нарушения. Пиел много
вино в оловни чаши. Националната американска лабо-
ратория в Аргон анализира костни фрагменти  от черепа
на композитора и потвърждава отравянето с олово,
което се натрупва в костния мозък. В този пример от-
криваме още веднъж общото действие на нашия хомео-
патичен медикамен Plumbum metallicum.

В Материя медика на В. Бьорике четем: 
„– Общо действие върху кръвта: анемия с бле-

дост на лицето, линеещ.  
– Общо действие върху храносмилателната си-

стема.
– Сини линии по краищата на венците при паци-

енти, които не могат да си покажат езика.  
– Корем: силни колики, ирадииращи към всички

части на тялото. Коремната стена създава усе-
щане за опъване  към гръбначния стълб като [вър-
зана] с конец. Болката предизвиква желание за опъ-
ване/разтягане. Ретракция на корема, задържане
на газове със силна колика. Коликата се редува с де-
лириум и болка в атрофиралите крайници...

– Ректум: констипация с твърди изпражнения, на
парчета, с цвят клонящ към черно и спазми на
ануса, които възпрепятстват изхвърлянето на
фекалиите. Анусът е придърпан нагоре чрез кон-
стрикция...

–  Стомах: гастралгии.“
Този абзац илиюстрира общото действие на хомео-

патичния медикамент Plumbum metallicum.

11.  Едно откритие, в което не липсва пипер 
– Малко пипер в живота на гастро-ентеролозите
Източник: Impact quotidiеn du 28 octobre 1997 et le Quotidien

du médecin du 28 novembre 2003

И така да се заинтересуваме от пипера. Активният ал-
калоид в пипера е капсаицин, който с усещането за па-
рене, което създава, предлага интересни перспективи
при лечение на болката от  гастро-ентеролозите.

В Материя медика на В. Бьорике четем: „Общо
действие на ниво лигавици: дразнене с възпаление
и усещане за силно  парене „сякаш отгоре е изсипан
пипер“ придружено от прекалени секреции (диария
с необилно изпразване, с примеси на кръв). Тенезъм.“

Истински случай с пациент, който звучи като анекдот.
Мъж на 71 години, с двойно гражданство – швейцарско
и мексиканско (живее в района на Вера Крус). При пре-
стоя му в Европа се оплаква постоянно от киселини в
стомаха и усещане за парене. Склонност към гастро-ен-
терити с анално дразнене. Лечението с инхибитори на
протонната помпа + медикаменти за локално прило-
жение не дава резултат. При завръщане му в Мексико
оплакванията му изчезват (а на всички е известна из-
ключително пикантната мексиканска кухня).

12. Яйца от глисти срещу болестта на Крон
Източник:  Le Quotidien du médecin no 7545 du 24 mai 2004

В развиващите се страни процентът на заболевае-
мост от глисти е твърде висок. Населението е относи-
телно защитено от болестта на Крон, която реално
представлява анормален отговор на червата към
интра-луминалната  флора. 

Това наблюдение станало причина за проучване,
което обхванало 29 пациенти, засегнати от болеста на
Крон. В течение на 3 седмици им е давано да поглъщат
по 250 яйца на хелминти. Пациентите страдали средно
по 7 години от въпросната патология. Дванадесет сед-
мици след първото поглъщане, 75,9 % от пациентите са
отговорили положително на  лечението, а 72 % били в
ремисия. Не са наблюдавани  вторични ефекти.

За авторът на настоящата статия тази техника  би
могла да има не само лечебен, но и превантивен ефект.
Това наблюдение не се ли доближава до метода на
Дженер?

13. Червей облекчава пациент
от страданията му от хеморагичен ректоколит
Източник: Le Quotidien du médecin no 8869 du 3 decembre 2010
Използван е същият подход  и при лечение на хемо-

рагичен ректоколит, както в предходния случай, спо-
ред съобщение на  Медицинския център Лангон на Уни-
верситета в Ню Йорк.

14.  Хомеопатия – доказателството чрез хепарин 
Източник: Le Quotidien du médecin no 5706 du 9 octobre 1995

Използване на хепарин при тромбоцитопенична
имунологична пурпура.  Това представлява използване
за терапия  на хеморагичен синдром на вещество, което
при здрав индивид може да провокира подобен син-
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дром.  Тези разработки са ново доказателство, двеста
години по-късно, за солидните основи на хомеопатията.
Откъс от статията на Д-р Франсоа Мусие:

„Не можем да не цитираме проучванията върху са-
лициловата киселина, осъществени от Хематологичния
център към Факултета по фармация в Бордо, от проф.
Кристиан Дутрьомьопюих върху разрежданията на ас-
пирина.

– При голяма доза – хеморагия;
– При 100 g/kg намаляване на TS (времето на кър-

вене) и на тромбоцитната агрегация;
– При 15 СН, няма ефект върху RS, но има увелича-

ване на тромбоцитната  агрегация. Тромбогенен ефект.“

15.  Мигрена и метеорология: каква е връзката?
Източник: Le Quotidien du médecin no 4694 du 31 janvier  2000

Някои пациенти, които страдат от мигрена, изтъкват
редуването на сезоните или метеорологичните про-
мени като фактор, който отключва мигренозните им
болки. Проучване, публикувано в списание Neurology
от 25 януари 2000 г., показва, че канадският вятър, из-
вестен като „шинук“ (топъл вятър, който идва от изток)
може да отключи мигрена при някои пациенти.

В това проучване, което обхваща 75 пациенти на въз-
раст от 16 до 65 години, е търсено съвпадение между
началната дата на кризите с тази на настъпването на вя-
търа „шинук“. От 75 проучвани пациенти, 32 са се ока-
зали податливи на мигрени в периода, в който духа
„шинук“. Проучването е продължило 2 години при тези
32 пациенти, като целта е била да се определи настъп-
ването на мигрената въз основа на следните три еле-
мента:

– денят преди настъпване на „шинук“ (17 от 32),
– денят, в който духа „шинук“,
– денят, в който не духа „шинук“.
Това канадско проучване изтъква една модалност,

свързана с появата на  климатичен фактор, който е при-
чина за определена патология.

16.   Двойката 
Източник: Le Quotidien du médecin no 6734 du 26 juin 2000

Статията, която следва, подчертава, че би било
уместно лекарите хомеопати да присъстват на всички
нива на медицинските грижи. Това би спестило време
при поставяне на диагнозата и средства, а така също и
постигане на по-голяма ефективност на лечението. 

Намираме се в Индия. Студенти по медицина – по-
следна година, между които Жита Матаи (понастоящем
педиатър) – са изпратени в четиридесет семейства, с
опаковки с противозачатъчни в ръка да „проповядват“
семейно планиране. Всички са неженени и произхож-
дат от консервативни семейства, но вземат мисията си
на сериозно, дори и най-големите „ мачисти“ сред мом-
четата. Месец след месец те посещават семействата,
обясняват контрацепцията, разпределят пълните опа-
ковки и контролират празните.

Един ден една жена прошепва в ухото на Жита Матаи:
„Приключих преди четири дни. – Всичко ли взехте?“ я
пита Жита Матаи.  „Да. – При всеки случай? – Да“, потър-
ждава жената, която продължава:  „Непрекъснато ми се

повръща. Ядат ми се само кисели краставички.“ „– Не се
притеснявайте“, ù отговаря Жита Матаи.  

Три месеца, по-късно обаче коремът на младата жена
се закръгля. В действителност се оказва, че съпругът е
изпил всичко. Какво може да си помислите за жена с по-
зиви за повръщане, на която ù се ядат само кисели
краставички? Естествено, че тестът за бременост е по-
ложителен!

17.  „Либидогрена“
Източник: Lancet du 28 juin 1997

Следното наблюдение разкрива една модалност на
подобрение, позната на лекарите хомеопати. „Добро
състояние в навечерието на нарушенията“.

Класическото „Не тази вечер, скъпи, имам мигрена“
губи смисъл, ако вярваме на малката история, разка-
зана от д-р Джеймс Каут.

Жена, страдаща от мигрена, имала такива приливи на
либидо преди настъпване на мигренозна криза и изпит-
вала такова удоволствие със съпруга си, че отказвала да
приема профилактично антимигренозни медикаменти.
Защото при нея класическата фраза имала съвсем друго
звучене: „Не тази вечер, скъпи, нямам мигрена.“

Тази история е част от изумителните наблюдения,
събрани от д-р Каут. Въз основа на тях той прави за-
ключението, че много пациенти, които страдат от миг-
рена, един или два дни преди кризата се чувстват 
еуфорични, пълни с енергия „по-добре от обикновено“.
Има случай на жена, която 3-4 пъти последователно
преди всяка криза чистела къщата си. „Успокой се, ще
получиш мигрена!“ ù казвал всеки път съпругът ù, който
добре познавал картината.

18. Много силен чай
Източник: Le Quotidien du médecin  no 7816 du 6 octobre 2005

Коя отвара е в състояние да предизвика внезапно па-
рестезии, гадене, слабост и стягане в гръдния кош, по-
следвани от супра-вентрикуларна тахикардия с опаст-
ност от смърт? Клиничният случай е докладван от ле-
кари от Сан Диего (Калифорния). Приемат по спешност
пациентка на 66 години, която поради ставни болки, си
приготвя чай от някакви „растения“, които получила от
билкар. Веднага след приема на отварата почувствала
парестезии, гадене, слабост и стягане в гръдния кош.
Хоспитализирана е със супра-вентрикуларна тахикар-
дия, която застрашава живота ù и е рефрактерна на аде-
нозин или превключване на електрическа кардиовер-
сия.

Малко след това, ритъмните нарушения еволюират
към вентрикуларна тахикардия, която също се оказва
резистентна на класическите терапевтици. След 4 часа,
най-после сърдечният ритъм отново е синусов. Изпи-
сана е на 4-тия ден невредима. Междувременно въ-
просната трева е анализирана. Оказва се, че съдържа
аконитин.

В Материя медика на В. Бьорике намираме всички
тези елементи:

„Общо действие върху  неврологичната тъкан с
парестезии, боцкане, изтръпване на устните, след



това на езика, след това на лицето. Слабост, рязка
и значителна загуба на енергия.“

19.  Пергаментови крака
Източник: Le Quotidien du médecin no 7816 du 7 mars 2005

Пациент с Базедова болест, със субтотална тиреои-
дектомия е лекуван с антитиреоидни медикаменти и
бета-блокери.

Микседематозни прояви от претибиалната област  до
стъпалата и на двата крайника. Кожата добива перга-
ментов вид с хиперкератоза, пукнатини,  нодули и про-
мяна в пигментацията.

Опит за лечение с локални кортикостероиди и пре-
връзка за компресия, които претърпяват неуспех. Не се
наблюдава видимо подобрение. Какво хомеопатично
лечение бихме могли да предложим?

20.  Отрова от крастава жаба срещу рак
Източник: Le Quotidien du médecin no 8625 du 30 septembre

2009
Андерсоновият онкологичен център (Тексас –САЩ) и

Университетът Фюдан (Китай) използват екстрат от кож-
ната жлеза на крастава жаба  за забавяне на развитието
на тумори и евентуално преодоляване на  вторични
ефекти. Проучването е във фаза І. 

В Материя медика на В. Бьорике по отношение на
медикамента Bufo bufo се споменава за общо дей-

ствие върху нервната система и кожата. Относно
кожата – „Усещане за загуба на части от кожата.
Пустули нагнояване. Лимфангит. Пемфигус. Мехур-
чета, които се отварят и откриват одрана кожа,
от която се изцежда ликворна течност. Антракс“.
Що се отнася до женския генитален апарат:
„Втвърдяване на млечните жлези. Палиативно
средство при рак на гърдата. Тумори и полипи на
матката.“

21. Млечката може да лекува рак на кожата
Източник: British Journal of Dermatology, vol. 164, mars 2011

Това, широко разпространено растение, лекува рак
на кожата от типа плоскоклетъчен карцином в 82 % от
изследваните случаи. Изследователите, работили с
него, са извлекли едно от активните му вещества, до-
като първите проучвания са правени с мъзга от самото
растение.  

Тя въздейства върху плоскоклетъчни карциноми и
върху обикновени кератози, но не и върху меланоми.
Различните видове млечка (Lathyris, Marginata,
Resinifera) притежават в зависимост от секретирания от
растението  латекс общо действие върху кожата: блес-
тящ, груб, едематозен, парещ еритем, придружен от
усещане за изгаряне. Образуват се дълбоки, назъбени
язви.  Улцериращ карцином и кожна епителиома.

La revue du CEDH, janvier, 2013
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Какво разбираме под понятието „интегративна ме-
дицина“? Дали количествено обединение на раз-
лични медицински методи?  Или някакво търговско
наименование? А  може би нов маркетингов продукт
в сферата на здравеопазването?

Според д-р Ишар Далмау-Сантамария1 интегра-
тивната медицина включва както общо признатата и
утвърдена система за диагностика и лечение на тра-
диционната медицина, така и широк спектър от тех-
ники и терапии  на неконвенционалната  медицина,
които са доказали своята  безопасност  и ефектив-
ност при  цялостни,  холистични лечения.

Тези терапии са наречени холистични, тъй като
обединяват изследването на всички аспекти на жи-
вота на пациента: тяло, ум, емоции и дух. Освен това,
според проф. Далмау-Сантамария, те вземат предвид
конкретната реалност на ценностите, културата,
общността  и семейството на  пациента.

Конвенционалната медицина, която познаваме и
като алопатия, лекува предимно на основата на про-
тивоположностите и/или пък има заместителен
ефект. Това означава, че ако имаме висока темпера-
тура нашият лекар ще я свали с антипиретик. Ако
страдаме от алергична реакция ще ни даде антихис-
тамин, ако имаме недостиг на някакъв хормон, то ще
ни бъде внесен отвън чрез съответен медикамент.

От своя страна  натуралната  медицина дава една
глобална визия за пациента. Всеки човек е уникален,
както за диагностициране, така и за лечение. Нату-
ралната медицина се опитва да засили  самолече-
нието на нашето тяло и да укрепи нашата  вътрешна
енергия чрез  терапии, чийто основен принцип е  pri-
mum non nocere т.е., първо да не нараняваме.

Интегративната медицина се опитва да открие
един единствен вид медицина, която представлява
обобщение на основните положения на гореспоме-

БЪДЕЩЕТО ПРИНАДЛЕЖИ 
НА ИНТЕГРАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Д-р Елой Ечеверия, Испания

1 Ishar Dalmau i Santamaria, MD,  Associate professor of the Cellular Biology, Physiology and Immunology Department of the UAB School of Med-
icine, Barcelona, Spain.
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естествено решение 
при НИСКО кръвно налягане

Alpen Pharma Group

Вивотон S

Вивотон S – лекарствено средство за 

лечение на циркулаторни нарушения, 

причинени от:

 Конституционална хипотензия

 Ортостатична хипотензия

 Протрахирани тежки заболявания с  

продължително залежаване

Aether D1
стимулира сърдечната дейност

АКТИВНА СЪСТАВКА – ХАРАКТЕРИСТИКИ:  

Crataegus Ø
укрепващо средство за сърцето и циркулацията

Convallaria majalis Ø
съдържа гликозиди, подобни на digitalis

Adonis vernalis Ø
тонизиращо средство за сърцето и цирулацията

Valeriana Ø
подпомага сърдечната функция  

Cactus Ø
ефект при циркулаторна нестабилност

Lobelia inflate Ø
вазомоторен стимулант

www.dhu-bg.com

Дозировка:
3 x 10-20 капки/ден
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натите две. Задължение на добрия лекар е да поз-
нава двата вида медицина. Особено, когато трябва да
предложи на пациента най-добрия вариант за лече-
ние на неговия клиничен случай.

Интегративната  медицина поставя на нова 
основа концепцията за лечение 
За д-р Андрю Уейл2, един от най-активните раде-

тели  на интегративната  медицина,  тя представлява
интелигентно съчетаване на  традиционната с нетра-
диционната медицина и поставя на нови основи  кон-
цепцията  за здраве и лечение. 

С други думи, интегративната  медицина  позво-
лява да се работи с хора, които страдат от хронични
заболявания и които до момента са получавали по–
скоро палеативна отколкото лечебна терапия. С по-
мощта на пациента и прилагането на подходящи те-
рапии за всеки клиничен случай лекарите, които
практикуват тази медицина,  се стремят да постигнат
тотално излекуване на заболяването и на пациента. 

Програмата по интегративна медицина на Универ-
ситета на Аризона в Съединените щати съдържа  ос-
новните принципи на тази медицина.

1. „Партньорски  отношения“ между пациент и те-
рапевт в лечебния процес.

2. Подходящо използване на конвенционални и ал-
тернативни методи, за да се улесни вродения отго-
вор на организма към излекуване.

3. Отчитане на всички фактори, които влияят върху
здравето, благосъстоянието  и болеста, включително
ума, духа, тялото, а и общността.

4. Философската идея, която мотивира интегра-
тивната  медицина никога не се противопоставя на
конвенционалната медицина и не приема безкри-
тично алтернативната медицина.

5. Признаване на факта, че добрата медицина
трябва да се основава на добрата наука и да бъде
отворена към нови парадигми.

6. Природосъобразни методи и намаляване на ин-
вазивните  процедури когато е  възможно.

7. Разширяване на концепциите за насърчаване на
здравеопазването и профилактика на заболяванията,
както и за лечение на болестите.

8. Терапевтите  като модел за здраве и лечение и с
ангажираност към процеса на самоизучаване  и са-
моразвитие.

Интегративната медицина се заражда в началото
на 1990 г. в САЩ  и се дължи на повишения  интерес
на обществото към алтернативната  медицина. Част

от американската общественост смята, че здравето,
освен физическа реалност, представлява също емо-
ционална и духовна реалност.

Освен това въпросната визия  е съпроводена с
осъзнаването на факта, че външната среда (т.е. об-
щността, територията, на която се живее  и т.н.), също
влияе върху насърчаването и поддържането на здра-
вето.

От тази гледна точка според д-р Дейвид Ракел3, ре-
дактор на книгата „Интегративна медицина“, концеп-
цията за тази медицина е резултат от необходимостта
да се даде възможност на науката и на всяко реално
лечение да действат заедно и да се фокусират върху
здравето и пълното оздравяване. 

В нашата страна (Испания) интегративната  меди-
цина все още не е напълно позната, но  интересът  на
населението към тази дисциплина нараства. Все по-
вече и повече хора, наред с конвенционалното ле-
чение, прибягват към методите на неконвенционал-
ната медицина (акупунктура, хомеопатия, натуропа-
тия, остеопатия и др.). 

Лекарите, практикуващи конвенционална меди-
цина все по-често проявяват интерес към неконвен-
ционалната  медицина. Това сближаване в бъдеще ще
доведе до регулиране и разширяване на медицин-
ската практика.

Медицинският специалист е длъжен да изслуша
пациента без да бърза, като обръща внимание на
всички детайли, които характеризират даден сим-
птом. Например лечението на суха кашлица, която ни
причинява главоболие, е различно от това на влажна
и по-изразена през нощта.  Лекарят в Здравния цен-
тър, просто не е в състояние да се погрижи правилно
за даден клиничен случай в рамките на десетте ми-
нути на пациент, с които разполага.  

Лекарят има специалната мисия да отбележи, че
заболяването често се появява като резултат на лоши
хранителни и поведенчески навици.

Д-р Габриел Камачо припомня думите на Луи Пас-
тьор: „Микробът е нищо. Теренът е всичко“. Това оз-
начава, че ако тялото ни е „интоксикирано“, „отсла-
бено“ по различни причини, имунната система ще
бъде пропусклива за вирусни атаки и микроби.

За д-р Андрю Уейл, интегративната медицина е
„пътят на бъдещето“ и не само защото болшин-
ството от пациентите се стремят към нея, а защото и
„все повече лекари  разбират значимостта ù и же-
лаят да я упражняват“.

2 Andrew Thomas Weil (June 8, 1942) founder, professor, and director of the Arizona Center for Integrative Medicine at the University of Arizona
3 David P. Rakel, MD,  University of Wisconsin School of Medicine and Public Health



РЕЗЮМЕ: Имунологията е изучавана и разбирана в кон-
текста на неотложните проблеми на инфекциозното заболя-
ване. Бързо развиващото се знание за имунните взаимодей-
ствия с нашата здравословна микрофлора, и многото ползи,
в резултат на това знание, сочат, че един алтернативен пог-
лед може да има значение. В този смисъл механизмите на за-
щита срещу патогени са само един аспект от сложната сис-
тема, а по-широката цел е управление на нашия, полезен за
здравето,  микробиом. От тази гледна точка, адаптивният иму-
нитет може да се разглежда като гъвкава система за едно-
временно набиране и управление на почти неограничен
брой потенциални симбионти. Тази перспектива може да
даде възможност за преосмисляне на много наблюдения и
може да предложи нови експерименти, за да ни помогне да
разберем по-добре сложните взаимодействия с микробите,
които ни заобикалят2,3. 

Управлението на бактериите и други микроорганизми в чо-
вешкото тяло, а не просто борбата с тях, може да доведе до
по-добро здраве и по-силна имунна система, според биолог
от Университета в Пенсилвания.

„Исторически изследователите са се фокусирали върху
микробите в организма, в качеството им на патогени, с които
трябва да се борят“, казва Ерик Харвил, професор по микро-
биология и инфекциозни болести. Той, обаче, посочва, че нас-
коро получени данни предлагат нова интерпретация на
сложното взаимодействие на организма с микробите. „Сега
ние започваме да разбираме, че имунната система взаимо-
действа по-скоро с  полезни бактерии, отколкото с патогени“,
каза Харвил. „Ние трябва преразгледаме кое наистина е вярно
за имунната система“.

Харвил допълва, че това преразглеждане означава прила-
гане на един по-гъвкав подход към разбирането на взаимо-
действието между имунната система и микробите. Този подход
трябва да балансира между защитата срещу патогени и изпол-
зването на помощта на полезните микроби. И докато някои
бактерии подпомагат храносмилането, което е добре известно,
то микробите подпомагат подобряването на функциите на тя-
лото, включително и засилването на имунната система и отго-
вора към наранявания. В някои случаи, атакуващите патогени
могат да навредят на полезните ефекти, които други микроби
имат върху имунната система, според Харвил.

Например, пациенти на антибиотици имат повишен риск
от заразяване с гъбични инфекции и метицилин-резистентни
Staphylococcus Aureus (MRSA). „Ако разглеждаме всичко
онова, което понастоящем се счита за имунитет, включително
устойчивостта и толерантността, като аспекти на комплекс-
ната система за управление на микробиома, (която посред-

ничи на взаимодействията в морето от микроби, които ни за-
обикалят и много от които са полезни), могат да се гарантират
много по-положителни възможности и различни ценни пер-
спективи“, казва Харвил.

Системата, която включва бактерии и други микроби в чо-
вешкото тяло, или т.н. микробиом, е много по-голяма и по-ин-
тегрирана в човешкото здраве, отколкото повечето хора под-
озират, съгласно професор Харвил. „Нашето тяло има 10 пъти
повече бактериални клетки спрямо човешките“, казва също
той. Допълнителната сложност разкрива способността за
адаптация на имунната система на човека. Имунната система
може да развие антитела срещу определени патогени, които
може да използва повторно, когато организмът е заплашен от
нови атаки от същия патоген.

Харвил, който описва своята алтернативна гледна точка в
броя от 26 март 2013 г. на mBio, заявява, че някои учени все
още не са приели този по-широк подход към имунната сис-
тема. „За имунолозите и микробиолозите това е извънземна
концепция“, заявява Харвил. „Това не е част от начина, по
който се гледа на имунната система в исторически план, но
това е полезна гледна точка.“

Изследователи, които изучават растения и се занимават с
биология, извън тази на човека, вече възприемат концеп-
цията. Например, ботаниците започват да осъзнават, че ви-
русите могат да помогнат растенията да бъдат по-устойчиви
на суша и топлина.

„В рамките на тази имунологията, която не е типово специ-
фична за човека, това не е извънземно понятие, защото те
[биолозите] са видели много примери за изгодни взаимоот-
ношения между приемащата страна и нейните микробни „съ-
жители“, казва Харвил.

Професорът твърди, че приемането на тази нова перспек-
тива може да бъде първата стъпка към нови медицински ле-
чения.

„Тази нова гледна точка предполага, нови експерименти и
нови публикации на резултатите“, казва той.

„И, надявам се, че колкото повече подкрепящи доказател-
ства се натрупват, толкова концепцията ще става по-обичайна
и приемана.“4

Забележка: Разботката е подкрепена от  Националният
институт за общи медицински науки

Източници
1. Penn State University 28th March 2013,
2. http://mbio.asm.org/content/4/2/e00027-13 Cultivating our “frienemies”: viewing

immunity as microbiome management
3. Harvill ET. 2013. Cultivating our “frienemies”: viewing immunity as microbiome man-
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НАЙ-НАКРАЯ НАУКАТА ЗАПОЧНА ДА РАЗБИРА ТОВА, КОЕТО ХОМЕОПАТИЯТА 
СЕ ОПИТВА ДА КАЖЕ В ТЕЧЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ 200 ГОДИНИ

ВРЕМЕ Е ЗА ПРИМИРИЕ МЕЖДУ МИКРОБИОЛОГИЧНИТЕ ПРИЯТЕЛИ И ВРАГОВЕ НА ЧОВЕШКАТА ИМУННА СИСТЕМА
(Едно изследване на Университета в Пенсилвания, САЩ, Матю Суейн)1
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