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ДА СЕ ПОЗДРАВИМ С УСПЕШНИЯ ФИНАЛ 
НА ОЩЕ ЕДНА УЧЕБНА ГОДИНА! 

Завърши учебната 2013-2014 година на Центъра за Обучение и Практи-
куване на Хомеопатия – ЦОПХ. За втора поредна година семинарите от раз-
личните модули на обучение бяха проведени дистанционно – он-лайн, на
живо. Издържала вече и проверката на времето,  смело можем да заявим,
че тази иновативна форма на обучение е добре работеща. Тя дава възмож-
ност на обучаващите се колеги да изучават хомеопатията чрез основния
двугодишен курс и/или да повишават своята квалификация в тази област
посредством участието си в модулите за поддържащо обучение по кли-
нична хомеопатия. Семинарите се провеждат по програмите на CEDH –
школата-лидер в обучението по клинична хомеопатия  в света. Курсистите
ни получават знания и умения от наши и чуждестранни преподаватели с
богат клиничен и преподавателски опит и възможност пряко да интегри-
рат наученото в ежедневната си практика. Отвореният формат на дистан-
ционното обучение позволява константна обмяна на идеи, споделяне на
клинични случаи, проследени в динамика, обсъждане и отговори на прак-
тически въпроси. И всичко това – без откъсване от обичайното си ежедне-
вие в личностен и професионален аспект за участниците. Форматът на кур-
совете бе посрещнат много добре от курсистите и мнозина споделиха
своите положителни впечатления. 

Благодарение на сърцатата и професионална работа на целия екип на
Центъра за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ, благодаре-
ние на вниманието и активното участие на колегите-курсисти, поредната
учебна  година по клинична хомеопатия е вече история. С това броят на ле-
карите хомеопати в България, обучени по програмите на CEDH, надхвърли
1600, а участващите в модулите за поддържащa квалификация по клинична
хомеопатия са все повече. Благодарност към преподавателите и поздрав-
ления за курсистите! 

Тези цифри не са елементарна статистика – зад тях стоят неуморен труд,
добра организация и натрупан опит. Те са най-яркото и убедително дока-
зателство за ефективността и качеството на обучението и професиона-
лизма на екипа на ЦОПХ и са гаранция за бъдещи успехи.

Новата 2014/2015 учебна година ще стартираме, по традиция, в края на
месец октомври. През месец септември ще бъдат оповестени, както на
сайта, така и във вестника ни, информация по организацията ù и начина на
записване. 

А сега, нека изживеем едно прекрасно, слънчево лято и да си пожелаем
здраве, приятна ваканция сред приятели и близки и нова, успешна
2014/2015 учебна година наесен!

Eкипът на ЦОПХ 

http://www.cedh.org/?/FR/75/LE-CEDH-DANS-LE-MONDE


За разлика от  слънчевият удар, който  не създава
особени терапевтични  проблеми, инсолацията (слън-
часването) и топлинният удар могат да бъдат предиз-
викат много сериозни проблеми, при които обичайните
антипиретици нямат необходимия ефект, а някои тежки
случаи могат да бъдат решени единствено с подходяща
реанимация. Причина за тях не е единствено тропи-
ческото слънце. Достатъчно е да си спомним горещи-
ните от лятото на 2003 г. в Европа, за да осъзнаем необ-
ходимостта от припомняне на някои препоръки, еле-
ментарни правила и превантивни мерки.

КЛИНИКА

Диагностицирането на една екстремна хипертермия
може да доведе до диагностични затруднения, особено
в топлите страни, където малария, чикунгуня или денге
могат да предизвикат сходна клинична картина.  Какво
да кажем пък за често срещаните повсеместно остри
инфекциозни състояния като например уринарна ин-
фекция или банален грипен синдром. 

Много е важно да не отминаваме истинския топли-
нен удар, който изисква спешна медицинска намеса.
Времето от настъпването на слънчев до топлинен удар
е много кратко, затова трябва да бъдем особено вни-
мателни при клиничната оценка и при наблюдението
на пациента, както и много стриктни при вземането на
мерки. Хомеопатичните медикаменти могат да бъдат от
голяма полза на всеки един стадий от заболяването.

1. Слънчев удар
Зачервяване и парещи болки. Когато изгарянето е

силно могат да се образуват везикули. Може да се на-
блюдава силно повишена температурата и често гла-
воболие. 

Прогнозата не е тежка, но след като веднъж бъдат
взети мерки за охлаждане и лечение, трябва да се на-
блюдава общото състояние на пациента и по-специ-
ално неговото съзнание.

2. Топлинни крампи
Тези мускулни крампи,  не само  на краката и ръцете,

но и на корема, са свидетелство за изтощение, придру-
жено от силно потене при интензивна физическа дей-
ност под открито слънце (работници на строежите,
спортисти).

Почивката, рехидратацията и хомеопатичното лече-
ние трябва да доведат до бързото им преодоляване.

Могат да настъпят кратки, лимитирани синкопи (осо-
бено при възрастни хора), свързани с рязкото пониже-
ние на артериалното налягане. Обикновено биват
предшествани от гадене, световъртеж, нарушения на
зрението, след което настъпва загуба на съзнание. Па-
циентите се възстановяват веднага след като бъдат сло-
жени да легнат.

3. Изтощение вследствие на топлина
Настъпва след продължителни горещини: силното

потене намалява възстановяването на телесни теч-
ности и соли. Симптомите, които предизвестяват нас-
тъпването му могат да бъдат: замаяност, слабост, умора,
необичайно безсъние или възбуда през нощта.

ГОРЕЩИНИ И КОНКРЕТНОТО ИМ ВЪЗДЕЙСТВИЕ
ПРИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА
Най-често то се изразява в смущения на потенето,

които водят до кожна сухота (особено при суха и го-
реща околна среда). Наблюдава се също смущение в
симпатиковата нервна активност на ниво кожа. При
възрастни хора тази активност е намалена при преми-
наване от студено към топло и е причина за нарушения
в терморегулацията.  

ДИРЕКЦИЯ ЗА САНИТАРНИ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
НА ДЕПАРТАМЕНТА ИВЛИН (ФРАНЦИЯ)
Директиви

• Леко, широко, памучно облекло, което абсорбира
влагата и предотвратява дразненето на кожата, което
може да бъде причина за дерматити.

• Най-доброто решение е хладен душ, ако е възможно.
При невъзможност или отказ – пълен тоалет на тя-
лото, който води до охлаждане и овлажняване. 

• Често пръскане с хладка вода на лицето и врата с по-
мощта на пулверизатор.
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• В хладилник могат да бъдат съхранявани мокри тоа-
летни ръкавици, които при необходимост да се пос-
тавят върху лицето, врата, подмишниците, ръцете или
краката...

• За предпочитане е да се дава студена и богата на теч-
ности храна (плодове, зеленчуци, супи, млечни
храни, сладолед...); да се контролира дневната кон-
сумация на вода, особено, ако има няколко заинте-
ресовани страни.

4. Инсолация (слънчасване)
За инсолация говорим при наличие на общо нераз-

положение, болки в главата, повръщане, втрисане
вследствие на излагане на директна слънчева светлина.
Особено чувствителни са децата.

Слънчасването настъпва след директно излагане на
слънце – главно на главата. Топлината благоприятства
настъпването му.

Основните проявления на слънчасването са: силно
главоболие, гадене, висока температура, понякога при-
дружена с кожни изгаряния. Сънливост и евентуална за-
губа на съзнание могат да допълнят картината и нало-
жат внимателно проследяване на случая.

5. Топлинен удар
Тялото не успява да контролира температурата, която

бързо се повишава и може да достигне и надмине 40oС.
Касае се за спешен медицински случай. 

Симптоматиката свидетелства за обща сърдечно-съ-
дова и неврологична реакция: тахикардия, остра арте-
риална хипотония, нарушения в храносмилането, га-
дене, повръщане, диария, топла, зачервена и суха кожа,
силно главоболие, раздразнителност, последвана от
объркване и загуба на съзнание, евентуално от конвул-
сии, кома.

Въпреки бързата намеса, която трябва да доведе до
охлаждане, 25 % от поциентите еволюират към поли-
органна недостатъчност.

В ОЧАКВАНЕ НА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:
• сложете пациента да легне,
• разсъблечете го,
• или:

–  увийте го във влажен чаршаф (пазен в хладилник,
ако е възможно) и напръскайте със студена вода, с
помощта на пулверизатор, цялото тяло, 
– при възможност помогнете за вземане на хладен
душ,

• пуснете вентилатор,
• поддържайте влажността на чаршафа,
• не давайте аспирин, нито парацетамол,
• накарайте пациента да пие течности, ако е в съзна-

ние и няма опасност от задавяне,
• ако лицето е в безсъзнание сложете го да легне на

една страна.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ СИМПТОМИ ПРИ ГОЛЯМА ГОРЕЩИНА:

• Голяма слабост, силна умора.
• Замаяност, световъртежи, нарушения на съзнанието.
• Гадене, повръщане.
• Мускулни крампи.
• Повишена телесна температура.

• Жажда и главоболие.
• Несвързано говорене.
• Загуба на равновесие.
• Загуба на съзнание.
• Конвулсии.

НАБОР ОТ ИНСТРУМЕНТИ

Този набор от инструменти може да изглежда отно-
сително пълен, но в действителност съдържа само ос-
новните медикаменти, които се използват в случай на
спешност и които винаги трябва да са на разположение
както в къщи, така и по време на пътуване. Към този
първичен списък се добавят няколко големи, малко по-
специфични медикамента и няколко медикамента, на-
речени превантивни теренни медикаменти или меди-
каменти за възстановяване след боледуване.

1. Класически медикаменти за спешни случаи 
в семейството

ACONIT 15 CH
n По 5 гранули на всеки 3 часа.
• Брутална хипертермия.
• Прилив на кръв, кожата е зачервена и суха.
• Силна жажда.
• Цефалгии.
• Реактивна тревожност.

APIS MELLIFICA 15 CH 
n По 5 гранули на всеки половин час. При настъпване

на подобрение приемите следва да се разредят.
• Зачервяване на кожата с боцкащи и парещи болки.
• Фебрилен синдром с липса на жажда, липса на коор-

динация, несръчност (реакция вследствие оток на
мозъка) 

ARNICA 15 CH
n По 5 гранули на всеки час – общо 3 повторения.
• Вследствие на силни физически усилия, удар, крампи,

кръвонасядания.
• Фебрилни състояния, придружени от хеморагични

явления, храносмилателни разстройства, гадене и
гнилостната диспепсия.

• Лицева конгестия.

BELLADONNA 9 CH
n По 5 гранули на всеки час.
• Мозъчна конгестия със зачервено лице.
• Пулсираща цефалгия, тахикардия.
• Висцерални спазми.
• Халюцинации, делириум, конвулсии.

CANTHARIS 9 CH 
n По 5 гранули на всеки час.
• Везикуло-булозни лезии с пареща болка.
• Токсикологични ефекти на веществото като:  остър

нефрит, синдрома делириум, също могат да бъдат ос-
нование за предписване на Cantharis при усложне-
ния, предизвикани от остри и пространни слънчеви
изгаряния, като пространни изгаряния от 2-ра сте-
пен.
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CHINA 9 CH
n По 5 гранули 2 пъти на ден.
• Вследствие на дехидратация, загуба на жизнени теч-

ности.
• Умора, потене през нощта.
• Нарушения в терморегулацията.

GELSEMIUM 15 CH
n По 5 гранули на всеки час – общо 3 повторения.
• Хипертермия без усещане за жажда.
• Конгестия в главата с тъмночервено лице и потене.
• Окципитално главоболие.
• Отпадналост, обща слабост, унилост.

STRAMONIUM
n По 5 гранули на всеки час – общо 3 повторения.
• Силна хипертермия, на високо открито простран-

ство.
• Силно зачервяване на лицето, тахикардия.
• Топлина, ирадиираща по цялото тяло.
• Суха кожа, последвана от потене, което не води до

облекчение.
• Делириум, халюцинации, конвулсии, световъртежи.

CRÈME AU CALENDULA
• Кремът с Calendula е доказал своята ефективност

както при радиодермити, така и при изгаряния.

2. Специфични медикаменти

GLONOÏNUM 9 CH
n По 5 гранули на всеки час.
• Пулсиращо конгестивно главоболие, което се по-

явява изведнъж.
• Тахикардия.
• Състояние на обърканост.
• Световъртежи и рязка загуба на съзнание.

LACHESIS 15 CH
n По 5 гранули на всеки час – общо 3 повторения.
• В токсикологичен план Lachesis е медикамент за

спешни състояния, придружени от хематологични
усложнения, микротромбози, хемолиза.

• Вазомоторни нарушения, конгестивни и хемора-
гични явления.

• Забавяне на респираторните и сърдечните функции.
Необходим при пътуване за лечение на перифле-
бити.  

VERATRUM VIRIDE 15 CH
n По 5 гранули на всеки час – общо 3 повторения.

Силна и внезапна мозъчна конгестия, цианотично
лице, пулсиращо главоболие.

Горещо и обилно потене.
Прималяване в изправено положение, брадикардия,

бледост на лицето.

3. Терен, превенция и възстановяване след боле-
дуване

NATRUM MURIATICUM 9 CH  
n По 5 гранули сутрин и вечер.
• Дехидратация.

• Възстановяване след боледуване, астения, пулси-
ращо главоболие, сърдечно-съдов еретизъм.

NATRUM CARBONICUM 15 CH
n По 5 гранули сутрин и вечер или една доза седмично.
• Цефалгия след излагане на слънце или вследствие на

инсолация.
• Превенция на реакции към горещина.

PHOSPHORUS 15 CH
n По 5 гранули на всеки час – общо 3 повторения.
• В токсикологичен план Phosphorus води до мулти-

органно увреждане.
• Неврологични нарушения: главоболие, световъртеж,

синкоп, делириум, кома.
• Остра бъбречна недостатъчност.
• Остра миокардиопатия(увреда на сърдечния мус-

кул), хеморагии.

В ПРАКТИКАТА

СПЕШЕН SMS ОТ СЕЛИН, НА 28 ГОДИНИ ПРИ ПЪТУВАНЕ ДО
БАЛИ, КЪДЕТО СЕ НАМИРА ОТ 8 ДНИ

На връщане от  екскурзия с корабче тя се оплаква от
главоболие и отпадналост. Температурата ù е 39 оС. Има
втрисане, гадене, не се поти, не ù се пие много вода и
при прегледа няма данни за очевиден случай на топ-
линен удар. Със себе си носи комплект от хомеопа-
тични медикаменти, внимателно подбрани от нейния
лекуващ лекар. Тя може да вземе, след като той и отго-
варя също с SMS, следните медикаменти:

n Лечение
• Arnica 15 CH, една  доза незабавно, последвана от,
• Aconit 15 CH и  Apis 15 CH, да се редуват  по 5 гранули

през половин час, като времето на приема се раз-
режда в зависимост от настъпващото подобрение.

• Хидратация и обичайните мерки за охлаждане.
Тя се чувства по-добре след 2 часа и e напълно въз-

становена на следващия ден.
Тогава може да вземе Natrum muriaticum 15 CH,

който носи със себе си поради факта, че страда от летен
луцит,  дозировка по 5 гранули сутрин и вечер, и China
9 CH, по 5 гранули 2 пъти дневно.

ПОЛ, НА 3 ГОДИНИ, СЛЕД ЗАВРЪЩАНЕ ОТ ПЛАЖА
По време на последната ми ваканция с приятели, те

останаха на плажа с тригодишния си син Пол през
целия следобед. Към 18 часа, когато се прибраха, Пол
изглеждаше трескав. При измерване на температурата
с термометър се оказа, че има 39 оС. Родителите твър-
дяха, че през по-голямата част от времето е бил под
чадър.
n Лечение

Приложихме обичайните мерки: баня с хладка вода,
хидратация.
• Давам му една доза Belladonna 15 CH, която винаги

нося в комплекта от медикаменти по време на ва-
канция.
Той заспива, поти се обилно и се събужда без темпе-

ратура. Продължаваме да го рехидратираме.
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Внимавайте с чадърите! Те не спират горещината, а и
слънчевите лъчи!

МАРГЬОРИТ Б., НА 98 ГОДИНИ, В СТАРЧЕСКИ ДОМ
Миналото лято бях извикан в дома за стари хора по

повод остра възбуда, агресия и събуждане през нощта
на една от обитателките. По време на визитата конста-
тирах: силна дехидратация с кожни гънки, сух език и
объркване.

n Лечение
• Подкожна перфузия с NaCl.
• Stramonium 15 CH, по 5 гранули три пъти дневно.
• Охлаждане през устата с охладени храни/желета. 

Умственото състояние на пациентката се подобрява
през деня. Продължаваме с рехидратацията още 8 дни.
От тогава в старческия дом редовно използват Stramo-
nium при подобни нарушения на настроението.

КАК ДА ПРОЦЕДИРАМЕ? ПРЕВЕНЦИЯ ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

СЛЪНЧЕВ УДАР Общи благоразумни мерки, шапка, подходящо Crème au calendula
облекло, сянка, чест прием на течности. Apis 9 CH

Belladonna 9 CH
Редуват се  по 5 гранули на всеки
кръгъл час с
Cantharis 9 CH, ако  има мехури

ТОПЛИННИ • Почивка на хладно място Arnica 9 CH
КРАМПИ • Прекъсване на тежка работа в течение на Cuprum 9 CH

няколко часа Редуват се по 5 гранули на всеки
• Прием на обилно количество течности  кръгъл час.
(енергизиращи напитки, разредени с вода)
• Да се наблюдава телесната температура и 
състоянието на съзнанието.

ИЗТОЩЕНИЕ, КОЕТО • Почивка на хладно място Natrum muriaticum 9 CH
СЕ ДЪЛЖИ НА • Прием на обилно количество течности По 5 гранули два пъти дневно.
ГОРЕЩИНА (енергизиращи напитки, разредени с вода) China 9 CH

• Да се наблюдава телесната температура и По 5 гранули два пъти дневно
състоянието на съзнанието. Lachesis 9 CH

По 5 гранули сутрин и вечер

ИНСОЛАЦИЯ • Да се избягва  излагането на слънце за Aconit 15 CH
(СЛЪНЧАСВАНЕ) продължително време в периода между 11 По 5 гранули на всеки кръгъл час

и 21 часа. Belladonna 9 CH
• Пациентът да се сложи на сянка и да се По 5 гранули на всеки кръгъл час
пристъпи към охлаждане. Gelsemium 15 CH
• Да се наблюдава телесната температура и По 5 гранули на всеки кръгъл час
нарушенията на съзнанието при малки деца. Усложнения

Veratrum viride 9 CH
Stramonium 15 CH

ТОПЛИНЕН УДАР НЕЗАБАВНА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ Arnica montana 15 CH
• До осъществяването ù: По 5 гранули на всеки кръгъл час
Сложете пациента на сянка и го охлаждайте Lachesis 15 CH
като го пръскате с вода и го вентилирате или По 5 гранули три пъти дневно 
го накарате да вземе хладък душ или вана. Stramonium 15 CH
• Ако е необходимо: адаптирано  лечение Veratrum viride 9 CH
с диуретици или психотропни. По 5 гранули три пъти дневно

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ • Почивка Natrum muriaticum 9 CH
СЛЕД БОЛЕДУВАНЕ • Хидратация По 5 гранули два пъти дневно

• Превантивни мерки: облекло, China 9 CH
местопребиваване По 5 гранули два пъти дневно

ПРЕВЕНЦИЯ Natrum carbonicum 15 CH
По една доза два пъти дневно
Lachesis 15 CH
По 5 гранули всеки ден
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Добрата медицинска практика с 

продуктите на 

www.schusslersalts.com

Отново в 
желаната форма 

с… Шуслерови соли
Организмът ни има нужда 

от съвсем малко помощ

Сол №10 Natrium sulfuricum Подпомага отделителната система 
и осигурява клетъчна детоксикация

5 т. 
сутрин

Курс 
40 дни

Сол №5 Kalium phosphoricum Повишава нивата на ендорфините 
и осигурява енергия и тонус

5 т. 
на обяд

Сол №9 Natrium phosphoricum Регулира мастната обмяна и 
киселинното равновесие

5 т. 
вечер

Така безопасно и ефективно  подобрявате обмяната на веществата, повлиявате 
нервната система и помагате на отделителната. 

Биохимичната терапия на д-р Шуслер                      
в помощ на метаболитните процеси

Минералните соли са шедьовърът на природата и веществата, от които зависи нашето здраве. 
Чрез регулация на обмяната на минерални соли на организма се дава възможност отново да поеме своята регу-
лираща функция и сам да се възстанови. Според биохимичната терапия на д-р Шуслер, ако тези соли се подадат в 
нужната концентрация (така както са в организма), клетките ни започват да усвояват по-добре жизненонеоб-
ходимите минерали от храната и тялото влиза във форма. 

Кои са минералните соли, които ни помагат да постигнем желаната форма,               
регулирайки и балансирайки по естествен път процесите в тялото? 
Три са минералните соли, които изпълняват важни функции за детоксикацията, за нервната система и за мета-
болизма в тялото. Комбинирането им в правилната последователност и продължителност води до доказано 
добри резултати.

Сутрин 
Шуслерова сол №10 
Natrium silfuricum 
Това е солта за екскреция и деток-
сикация. Тя способства за излъчва-
нето на вода от тъканите при ка-
таболните обменни процеси, ето 
защо е най-важната тъканна сол 
за отделителните функции. Освен 
това Natrium  sulfuricum е главната 
тъканна сол за черния дроб и следо-
вателно е от съществено значение 
за инактивирането и отделянето 
на токсини и ендогенни отпадни 
продукти на обмяната. 

На обяд 
Шуслерова сол №5 
Kalium phosphoricum
Това е минералът, укрепващ нерв-
ната система и психиката.. В тази 
комбинация Kalium phosphoricum се 
прилага като биохимично енерги-
зиращо средство, поради тройния 
стимулиращ ефект върху органите 
(клетъчна обмяна, нервна система, 
мускулатура). 

Вечер 
Шуслерова сол №9 
Natrium phosphoricum
Това е солта на обмяната на веще-
ствата и киселинно-алкалноторав-
новесие в организма. Прекаляване-
то с вредни бързи храни е причина 
за появата на киселини и за обре-
меняване на метаболизма. Солта 
извежда излишните течности от 
клетката, подобрява метаболи-
зма, помага за преработването на 
по-мазните храни и се справя с ки-
селините. 

Трите Шуслерови соли трябва да се приемат по 5 таблетки всяка за период от 40 дни. Така безопасно и ефектив-
но се подобрява обмяната на веществата, повлиява се нервната система и се подпомага отделителната. 

Елегантни и енергични с метаболитната програма!
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Неотдавна Медицинският колеж по хомеопатия
(САЩ) обяви, че е получил финансиране от фонда-
цията АлтерМед Рисърч (www.AlterMedResearch.org),
базирана във Форт Колинс, Колорадо за провеждане
на едногодишно изследване  на тема  „Наночастич-
ното естество на хомеопатичните лекарства“. Проек-
тът се оглавява от известния учен Д-р Айрис Бел, за-
веждаща Отдела по научни изследвания.

За разработването на този научно-изследовател-
ски  проект ще се използват авангардни  нанотехно-
логии и методи. Целта е да се тества  наличието или
отсъствието, размерите, концентрациите, както и оп-
тичните свойства на наночастиците при три раз-
лични хомеопатични медикамента в три различни
потенции и  респективните им контролни (плацебо)
разтвори. 

Тестовите материали ще бъдат произведени от Ха-
немановите Лаборатории в Сан Рафаел, Калифорния,
в  разреждания 6 C, 30 C и 200 C в съответствие със
стандартите на хомеопатичната фармакопея на Съе-
динените щати. Тестовите материали ще бъдат ран-
домизирани и тествани от експерти в специализи-
рани лаборатории по нанотехнологии в Съединените
щати в  условията на „слепи“ проучвания. 

При тестове  в лабораторни условия тези изходни
материали, под формата на съвременни наночас-
тици,  са показали противораков ефект върху ракови
клетки. 

Наночастиците са изключително малки частици с
размер най-малко от 1 до 100 нанометра  на една от
страните. Малкият им размер води до уникални елек-
тромагнитни, оптически, биохимични и дори кван-
тови механични свойства (например преплитане),
каквито  по-големите по размер или насипни частици
на „същото“ вещество не притежават.

Наночастичните форми на природните  лекар-
ствени средства, като билки и минерали или  кон-
венционални синтетични медикаменти,  са  с подоб-
рен биологичен ефект. Това означава прилагане на
по-ниски дози, разделени във времето  една от  друга
с по-дълги интервали, по-голяма продължителност
на действие, по-добро целенасочване, както и по-
малко странични ефекти. Поради малкия си размер и
свързаните с него реактивни повърхности, малките

концентрации на някои наночастици, дори под по-
рядъка  на милиард, все още запазват  химическата
си и биологическа активност.

Основното възражение на скептиците е, че при
етапите на производство на серийните хомеопа-
тични разреждания  се премахват всички следи от из-
ходния материал, като в крайна сметка, не остава от-
криваем активен агент. В резултат на това скептиците
приемат, че хомеопатичните лекарства са просто
инертни плацебо, които нямат биологична активност.
Те не се фокусират върху  наноматериалите, а по-
скоро правят своите изводи въз основа на предпо-
ложения относно разреждането и дозирането на из-
ходни материали от конвенционални медикаменти
в насипни форми.

Напротив, няколко неотдавнашни проучвания пуб-
ликуваха предварителни доказателства, базирани на
електрон-микроскопски изследвания, че хомеопа-
тични медикаменти, на основата метали и расти-
телни суровини в разреждания от 6 С, 30 С и 200 С ,
както и от и от 1 С до 15 С съдържат малки концен-
трации от наночастиците на  източника. Установено е
наличието на Silica в хомеопатично сукусирани ма-
териали, приготвени в стъклени съдове. Нано-Silica е
неспецифичен усилвател на имунния отговор към ра-
кови клетки и инфекциозни агенти.  Други изследва-
ния показват, как наночастици могат да бъдат пре-
хвърлени от едно към друго разреждане при раз-
личните  етапи  на хомеопатичното производство.
Тези  проучвания, обаче,  не са провеждани при ран-
домизирани и „слепи“ условия  и се нуждаят от неза-
висимо  лабораторно тестване.

Оказва се, че класическите хомеопатични ме-
тоди на производство  са в основата на използва-
ните методи в съвременната нанотехнология за
получаване на  наночастици. Основните стъпки на
хомеопатичното производство включват стриване
(продължителни периоди на смилане или смачкване
в лактоза) и / или сукусия във вода или воден разтвор
на-алкохол (интензивно разбъркване в разтвори).
Смилането и турболентното разбъркване в разтвори
са в основата на  методите, които съвременните на-
нотехнологии използват рутинно, за направата на на-
ночастици чрез раздробяване на  големи насипни
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форми на все по-малки и по-малки частици. Разбър-
кването се прилага с цел разпръскване на агрегира-
ните частици и получаване на по-малки техни раз-
мери.

Нанохимиците и нанотехнолозите са открили, че
по-малките частици и по-разредените разтвори по-
някога са  с по-мощно химично и биологично дей-
ствие, отколкото по-концентрираните разтвори на
наночастици. Това действие  се дължи отчасти на спо-
собността на силно разредения разтвор да запазва
по-висока реактивност на повърхностите на отдел-
ните наночастици, поради намалената възможност
за физически  сблъсък и взаимно инактивиране в
разтвора.

Това ново  изследване ще се опита да се възпро-
изведе и да разшири предишни изследвания. Аме-
риканският медицински колеж по хомеопатия е ин-
ституция, в чиято ценностна система  науката има
важно място, а с този проект заема челна позиция в
авангардните  фундаментални изследвания  за хо-
меопатичните лекарства.
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