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ФОТОДЕРМАТОЗИТЕ – ДОБРОКАЧЕСТВЕН
ЛЕТЕН ЛУЦИТ – ОТ НОЗОЛОГИЯТА КЪМ

МАТЕРИЯ МЕДИКА И ОБРАТНО
Д-р Иван Несторов

Фотодерматозите, често неправилно обозначавани, и не само  от  широ-
ката публика, с термина „слънчеви алергии“, представляват  широка, нехо-
могенна група от заболявания, привличащи вниманието и лекувани най-
често от дерматолози и алерголози. Те се манифестират клинично като
кожни ерупции, вследствие на повишена или абнормена кожна чувстви-
телност към слънчевите лъчи.

Слънцето е една истинска термоядрена централа, което излъчва посто-
янно електромагнитни лъчи,  наречени фотони. Между тези от тях, които
достигат земята (след като са прекосили озоновия слой на стратосферата),
различаваме: инфрачервени – (800-10.000 nm), видими – (400-800 nm) и ул-
травиолетови, или UV (290-400 nm).

Последните се делят на: UVA  (320-400 nm), включващи UVA.2 (320-340 nm)
и UVA.1 (340-400 nm), UVB (290-320 nm) и UVC (190-290 nm), като последните
не достигат повърхността на земята.

Излагането на слънце може да има неблагоприятни последствия, като
фотосенсибилизация, дехидратация, остаряване на кожата, злокачествени
образувания и т. н., но също така слънцето има и благоприятен ефект върху
човешкия организъм: приятно чувство на топлина, позитивен ефект върху
някои депресии (ефект върху corpus pineale – Seasonal Affective Disease
(SAD), синтез на вит. D... В крайна сметка слънцето е като доброто вино с
което не бива да се прекалява!

Еволюцията на летните навици, широко прокламирания летен загар, фо-
тосенсибилизиращият ефект на не малко медикаменти, храни и субстан-
ции, както и разреждането на озоновия слой в атмосферата са основните
фактори за зачестяването на тази патология.

Фотодерматозите днес се делят на 3 големи групи:

• Фотодерматози, вследствие на агресивен външен фотосенсибилизиращ
агент – медикамент, субстанция, растение и др.

• Фотодерматози, вследствие на екстремна фоточувствителност – нама-
лена или абнормнa фотопротекция – акне розацеа, лупус еритематодес;
метаболитни заболявания – пелагра, порфирия и др.

• Идиопатични фотодерматози:
– Доброкачествен летен луцит (L.E.B)
– Полиморфни луцити
– Слънчева уртикария
– Персистираща фотосенсибилизация – хроничен актиничен дерматит
– Други по-редки форми – ювенилен пролетен фотодерматит



Оценявайки възможностите на хомеопатията,
както и клиничния опит в лечението на фотодер-
матозите натрупан през годините, е видно, че хо-
меопатията е добър комплементарен терапевти-
чен метод, а при лечението на L.E.B е и метод на
избор. 

Доброкачественият летен луцит (L.E.B) се дефи-
нира като кожни ерупции по зоните, изложени на
слънцеогряване (предимно деколте, рамена, край-
ници). Лицето обикновено не е засегнато. Обривът
се появява на 2- 3 ден след продължителна експо-
зиция. Това е най-честата идиопатична фотодерма-
тоза и тя засяга в 80% от случаите жени между 18 и
35 години. Лезиите са полиморфни: малки еритемни
папули, папули – везикули, уртики и изразена под-
кожна зърнистост. Сърбежът е постоянен.  Излеку-
ването настъпва в рамките на десетина дни след
прекратяване на слънчевата експозиция, като впо-
следствие пациентът може добре да понася слън-
цеогряването и дори да получи задоволителен
загар. Пристъпите се повтарят няколко години под-
ред, с различен интензитет.

Няма яснота в етиопатогенетичен аспект на
L.E.B. Най- вероятно се касае за локална „токсична”
реакция, свързана с освобождаване и натрупване
в епидермалния слой  на биохимични медиатори
на възпалението вследствие на екстремна соларна
експозиция (UVA – Muriaticum acidum!) при инди-
види със слаба фотоадаптация (Pulsatilla, Lachesis
muta, Natrum carbonicum и разбира се Natrum
muriaticum!). Свободните радикали несъмнено иг-
раят важна роля (Ferrum phosphoricum, Bel-
ladonna; Apis mellifica?!). Епидемиологичните про-
учвания при L.E.B позволиха да се елиминират ме-
дикаментозната фотосенсибилизация (хормони,
анксиолотици, антибиотици и др.), козметичната
(фотоалергия към кремовете със слънчеви фил-
три), фотосенсибилизацията, вследствие на вън-
шен контакт – най-често с растения (Hypericum
perforatum, Ruta graveolens, Millefolium,
Chenopodium anthelminticum...). Лъченията, пред-
извикващи L.E.B са от спектъра UVA (вероятно до-
пълнени от инфрачервен спектър). Доказателство
за това е предизвиканият артефициално L.E.B в со-
лариумите, или този при PUVA терапията. (Muri-

aticum acidum, Pulsatilla, Lachesis muta, Natrum
carbonicum и разбира се Natrum muriaticum). 

Диагнозата е предимно клинична. Диференци-
алната диагноза на L.E.B е най-честа с:

Полиморфни луцити – те се появяват в нашето
обичайно ежедневие, след кратка разходка, паза-
руване и др, от пролетта да есента. Лезиите са ма-
куло-папулозни, засягат  предимно лицето и дор-
залната повърхност на ръцете. Независимо от ог-
раничената експозиция на слънце, те не изчезват
преди края на есента.

Слънчева уртикария – рядка фотодерматоза,
но често отъждестваявана с L.E.B. Морфологично
се изявява с уртики, няколко минути след слънчева
експозиция, които изчезват до половин час след
пребиваване на сянка. Пограничните и/или неясни
състояния изискват слънчеви тестове в специали-
зирани дерматологични клиники.

Ювенилен пролетен фотодерматит – тази
идиопатична фотодерматоза се проявява през
пролетта; засяга предимно децата и подраства-
щите от мъжки пол. Изолираното засягане на
ушите е типично, понякога се засягат и горните
крайници. Лезиите са полиморфни, често евулюи-
рат в крусти, без цикатрикси. Оздравяването е
спонтанно. През годините са възможни рецидиви. 

Контактен дерматит – касае се за фитофотодер-
матоза, с изразена фототоксичност. Три са необхо-
димите условия за проявяването ù: влажна кожа (ба-
сейн, душ, изпотяване), интензивно слънцеогряване
и контакт с растения ( най-често от семейство сен-
никоцветни). Лезиите са полиморфни, но линеарно
разположени, или следват рисунъка на съответната
част от растението. Най-често това е професиона-
лен фотодермит (градинари, озеленители).

Хроничен актиничен дерматит – рядка фото-
дерматоза, засягаща предимно възрастни мъже
след 50 г. Характеризира се с екстремна фото-
чувствителност – пациентите демонстрират силна
непоносимост към слънцеогряването, с поява на
екзематозни лезии по откритите части на тялото,
няколко минути след експозицията си на слънце.
Хистологично се открива  екзематозен инфилтрат
по тип на псевдо-лимфом. Чести са кръстосаните
алергии и полисенсибилизацията към метали
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(хром, кобалт), парфюми, както и фенотиазини и
халогенирани салициланилиди.

Наскоро отделно бе класифицирана една форма
на  L.E.B, вследствие на слънчева експозиция  през
зимата (когато има повече UVA отколкото UVB), на-
речена зимен бенигнен луцит. Той засяга пре-
димно деца и лица с фототипове I, II, III (по класи-
фикацията на  Fitzpatrick и Cesarini). Проявява се с
папуло-еритемни ерупции по лицето, 12 до 24 часа
след интензивна слънчева експозиция. Често, с го-
дините еволюира в L.E.B.

Лечение на L.E.B
Всеобщо е мнението, че трябва да се заложи на

превенцията на тези заболявания и като втора
стъпка – на лечението и вторичната им профилак-
тика. Следователно е необходимо широко да се
прокламират следните мерки:

1. Всеки от нас да определи своя фототип (кла-
сификация на Fitzpatrick и Cesarini) , както и добре
да познава характера на местното слънцеогряване
(UV индекса).

2. Да се избягва престоя на слънце между 12 и 16
ч. през лятото.

3. Да не се предоверяваме  сляпо на протектив-
ните и разхлаждащи фактори:

– термични: вятър, облаци, вода , надморска 
височина и др... 

– покривни: дрехите и чадъра не ни предпазват
изцяло от слънчевата радиация – протективен
фактор на тъканите! 

4. При децата: 
– да се предпазят от слънчев удар  (кърмачета),         
– задължителен минерален крем с висок про-

тективен фактор SPF  над 30,  устойчив на вода.
5. Фотопротекцията трябва да включва: 
– подходящи дрехи: тъкани с висок протективен

фактор (деним), шапка, очила.
– правилна  и честа употреба на качествени коз-

метични продукти с подходящ фактор на защита,
който  отговаря на фототипа на пациента. Тези
мерки, обаче, са само комплементарен фактор, а
не основен на защита. 

6. Да се предпазим от употребата и/или контакта
с облигатни или потенциални фотосенсебилизи-
ращи продукти – парфюми, храни, медикаменти,
растения  и др.

7. Родителите трябва да дават добър пример.

Възможностите на класическото 
лечение
На първо място – крем със соларен филтър с

висок фактор, подходящ за съответния фототип
кожа.

Могат да се препоръчат per os:
– производни на hydroxychloroquine DCI: 600

mg/24 h. Седем дни преди експозицията и 14 дни
по време на експозицията. Ефикасността е около
50 %.  Интензитетът  на прояви при възрастни на-
малява, но са контраиндицирани при деца.

– производните на пара-аминобензоената кисе-
лина и вит. РР – ефективността от прилагането
им е сравнима с  плацебо. 

– медикаменти, съдържащи бета-каротин, лико-
пен, вит.С, Е и пр. – антиоксидантният им ефект в
случая е само комплементарна терапия.
Единствено фототерапията – UVB-TL01 е кли-

нично ефикасна (използват се UVB лъчи с тесен
спектър), но има своите противопоказания: висока
цена и изисква програмирано започване поне
месец  преди излагането на слънце.

Възможностите на хомеопатията

Изхождайки от индивидуалността на пациента,
ползвайки своя и съвременния клиничен опит на
колегите дерматолози и алерголози, можем да се
реферираме на Материя медика  и да намерим ня-
колко медикамента, които представляват интерес
и  са клинично надеждни. Естествено ще ги разде-
лим на симптоматични (остри) и теренни.  

В превантивен план
Eстествено, че става дума за вторична профи-

лактика, превенция на пациенти които вече са де-
монстрирали в миналото симптоми на L.E.B. Сед-
мица – две, преди експозицията на слънце, на па-
циента можe да се предложи:

• Muriaticum acidum – изключително чувстви-
телна към слънчевите лъчи кожа, с екстремно
изявена възпалителна реакция (І-ІІ фототип по
Fitzpatrick и Cesarini).
Дозировка – 9 CH, по 5 гр. сутрин и вечер, 10-15

дни преди излагане на слънце.

• Histaminum – изразен кожен тропизъм, регу-
лира механизма на алергичната реакция. Пока-
зан предимно  при лица с уртикарии, кожни
алергични реакции, докато при лица с  добавени
такива и от  дихателния тракт – Poumon hista-
mine.
Дозировка –  превантивно в 15 CH, 5 гр. дневно

или 10 гр. седмично.

• Hypericum perforatum – добре познат медика-
мент за травма на нервните окончания и цен-
тростремителна болка. Незаслужено забравян
като ефективен при фотодерматозите. Съдържа
нафтодиантрони с фотосенсибилизиращи свой-
ства. 
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Дозировка –  превантивно  и лечебно в 15 CH, 5
гр. сутрин и вечер, две седмици  преди и през пе-
риода на слънчевата експозиция.

Няколко други медикамента от Материя медика
привличат вниманието ни като надеждни при ле-
чението на фотодерматозите (особено при контакт
с фотосенсибилизанти) благодарение на фуроку-
марините който съдържат. Те са: 

• Millefolium – известен с  основните си показания
при хеморагии – епистаксиси.

• Ruta graveolens – известен с тропизма си към пе-
риостта, апоневрозите, сухожилията и хрущял-
ната тъкан.

• Chenopodium anthelminticum – основни кли-
нични показания: ротаторно вертиго с хипоаку-
зия; билиарни дискенезии.
Фурокумарините (5-MOP и 8-MOP) в състава им,

амплифицират ефекта на ултравиолетовите лъчи
(UVA) върху кожата. 

Дозировка – 9 CH, 5 гр. няколко пъти дневно до
редуциране на симптомите

В лечебен план (симптоматични 
медикаменти)

При условие, че е късно за превенция:

• Apis mellifica – розово-червена, едемна кожа, с
вид на кора от портокал, изразен парещо-щипещ
сърбеж, облекчаван от студени апликации; въз-
можни са и ерупции тип уртики. Пациентът не
изпитва жажда.
Дозировка – 15 или 30 CH, 5 гр. на всеки час.

• Belladonna – екстремно хиперемирана кожа,
влажна, топла, болезнена и оточна с фини па-
пули или скарлатиноформен обрив. Непосто-
янна жажда. 
Дозировка – 9 CH, 5 гр. на всеки час.

• Urtica urens – едемна кожа,  по бледен цвят в
сравнение с Apis, парещи, щипещи уртики с ин-
тензивен сърбеж, влошаващ се от студени,
влажни апликации, както и от допир. 
Дозировка – 5 CH, 5 гр. няколко пъти дневно до

облекчаване на симптомите. 

• Muriaticum acidum – полиморфен обрив: ери-
темни или папуло-везикулозни плаки, сърбящи
и парещи, с резидуална пигментация при ево-
люцията си. Сърбежът се засилва от слънце и
вода (студена).
Дозировка – 9 CH, 5 гр. три пъти дневно.

• Ferrum phosphoricum – предписвам го системно
поради доказания ефект да инхибира произ-
водството на оксигенирани свободни радикали.

Същият ефект, но в по малка степен, имат и 
Belladonna и Apis. 
Дозировка – 9 CH, 5 гр. два пъти дневно.
Естествено, приемите на тези симптоматични ме-

дикаменти се разреждат според ритъма на подоб-
ряване на състоянието на пациента.

Медикаменти за терена

Най- често използвани са:

• Pulsatilla – известна със слабата си фотопротек-
ция – І-ІІ фототип. Чувствителният тип се харак-
теризира със съдова недостатъчност (венозна и
капилярна), в дерматологичен аспект – еритро-
цианоза на крайниците и звездовидни ангиоми.
Винаги влошен от топлина и слънце.

• Lachesis muta – изключително чувствителност
към лъчиста топлина, в частност слънце. Крехки
и чувствителни на външни дразнители (най-
вече термични) капиляри. Изразена конгестия
предимно на лицето, папулозни обриви тип ро-
зацеа.

• Natrum muriaticum – показан при прояви на ато-
пичен терен (кожа, дихателен и храносмилате-
лен тракт), върху който често се развива L.E.B.
Да припомним надеждните и показателни мо-
далности на влошаване през лятото, от слънце и
на море, които са патогномонични.
Често медикамент на първи избор.
Макар и по рядко предписвани, не трябва да

бъдат пренебрегвани:

• Phosphorus – изключително чувствителен към
светлината, с изразена крехкост на капилярната
стена. Наблюдавана склонност към ендоток-
сични реакции. 

• Natrum carbonicum – показан е за „карбоничния
тип” индивиди, известни с непоносимостта си
към лъчиста топлина, особено слънчева, която
брутално влошава морбидните му тенденции.

И накрая, но не на последно място, да не забра-
вяме и „големите стеници” на псората – Sulfur и на
псоро-туберкулинизма – Sulfur iodatum. Тези ме-
дикаменти са показани най-вече при хиперсте-
нични по своята реактивност пациенти, при които
сенсибилизацията и токсо-алергичните реакции не
са рядкост. 

Дозировка – цитираните медикаменти за терена
предписвам в 15 или 30 CH, по 10 гр. седмично или
месечно.

За да могат пациентите ни да се радват на прият-
ните слънчеви лъчи и да не чакат с нетърпение и
облекчение рефрена: „Септември и лятото си
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отива!” (от известната песен на Mireille Mathieu
„Acropolis adieu!”), да се възползваме от познава-
нето на надеждните симптоми от Материя медика
и от опита си на добри клиницисти!
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РАБОТНА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО КОМПЛЕМЕНТАРНО И 
ИНТЕГРАТИВНО ЗДРАВЕ ПРЕПОРЪЧВА ШИРОКО-МАЩАБНО ПРОУЧВАНЕ ЗА

ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА: ПРЕДЛАГАНОТО ПРОУЧВАНЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕНО 
КЪМ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНИ ПОДХОДИ С ЦЕЛ ПОДПОМАГАНЕ 

НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВЕТЕРАНИ

Съобщение за пресата от Националния институт
по здравеопазване и Националния център по ком-
плементарно и интегративно здраве на САЩ  

„Националният  център за комплементарно и
интегративно здраве (NCCIH ) към Националния
институт по здравеопазване (NIH) на САЩ следва
да прецени възможността за провеждане на  ши-
роко-мащабни изследвания за намиране на неме-
дикаментозни  подходи за управление на болката
в сътрудничество с Министерството на отбра-
ната на САЩ (DoD) и Американското министер-
ство на ветераните (VA).“ Тази препоръка беше
представена в доклад на работна група на Консул-
тативния съвет на Центъра.

„Хроничната болка е основен проблем на об-

щественото здраве, която  засяга повече от 100
милиона американци. Изследванията показват, че
тя може да засегне непропорционално военнослу-
жещи и ветерани.” – твърди Лойд Мичънър, док-
тор по медицина, професор и председател на ка-
тедра „Семейна медицина и медицина на об-
щността“ към  Университета Дюк, Дърам, Северна
Каролина и председател на работната група. „Ви-
соките нива  на хронична болка в армията и сред
ветераните са тревожни. Спешно са необходими
нови стратегии за управление на това широко
разпространено състояние.”

Работната група препоръчва предложените из-
следвания да бъдат насочени към:
• Оценка на въздействието на болката върху  фун-
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кционирането и качеството на живот на пациен-
тите, като изходни и като вторични резултати,
промените, които настъпват вследствие  упот-
ребата на опиати и други медикаменти;

• Определяне на интегриран пакет от немедика-
ментозни лечения, на интегративен модел на
здравни грижи или на холистичен подход към
здравните грижи, а не на отделни комплемен-
тарни здравни подходи;

• Фокусиране върху пациентите в ранния стадий
на хроничната болка;

• Даване преимущество на природосъобразни
методи и съществуващи ресурси когато това е
възможно; и

• Прагматизъм и целенасоченост в предоставя-
нето на грижи.
„Болката, особено хроничната болка, е състоя-

ние, което не се поддава и  на най-добрите ни уси-
лия да го контролираме,” казва Жозефин Бригс,
доктор по медицина и  директор на Националния
център за комплементарно и интегративно здраве.
„Докладът на работната група предоставя
ценни насоки за това как Националният център
за комплементарно и интегративно здраве може
да си сътрудничи ефективно с Министерството
на отбраната и Министерството на ветера-
ните за намиране на средства за лечениена бол-
ката. Въпреки че предложеното изследване ще се
съсредоточи върху военнослужещи и ветерани,
от констатациите могат да се възползват
всички американци, които са изложени на риск от
хронични болки.“

„Болката е основен акцент на научните изслед-
вания на Министерството на отбраната, Ми-
нистерството на ветераните и Националният
център за комплементарно и интегративно

здраве”, обяснява Ерик Шумейкър, доктор по ме-
дицина, доктор на медицинските науки и  профе-
сор по военна и спешна медицина в Университета
за здравни науки  на въоръжените сили (USUHS),
Мериленд, и бивш главен армейски хирург:  „На-
шата работна група смята, че чрез сближаване
на инфраструктурата на Министерството на
отбраната и това на ветераните с изследова-
телския опит на Националният център за ком-
плементарно и интегративно здраве, можем да
създадем уникални възможности за повишаване на
знанията и интегриране на комплементарните
медицински подходи в управлението на болката.”

Работната група изготви доклада си след серия
от пет срещи, на които изслуша презентации от
експерти по болката, експерти по организиране
на научни изследвания в областта на болката, екс-
перти по  комплементарни и интегративни  под-
ходи, както и презентации за инициативи, прак-
тики и приоритети на Министерствата  на отбра-
ната и ветераните. Представител на Организа-
цията за застъпничество на ветераните, както  и
ветеран, който се е борил с хронична болка също
представиха своите становища пред групата.
Освен докторите по медицина  Мичънър и Шу-
мейкър, групата включва Стивън Изижи-Окои,
доктор по медицина, заместник-началник на Ге-
нералния щаб, Пало Алто, Калифорния; Трейси
Годе, доктор по медицина, директор на Офис за
пациентски грижи към Здравната администрация
на ветераните и Ричард Немцов, доктор по меди-
цина, доктор на медицинските науки,  консултант
на главния хирург на Военно-въздушните сили на
САЩ и доцент в Университета за здравни науки на
въоръжените сили.

Източник: https://nccih.nih.gov/news/press/020915

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ПОЗНАВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА ХОМЕОПАТИЧНИЯ МЕТОД В ИСПАНИЯ

Проучването е реализирано он-лайн и в него са взели участие 3 344 души. 
Наскоро станаха известни  резултатите от първото широко проучване за по-

знаването и използването на хомеопатията в Испания. Проучването е насърчено
от Boiron Laboratories  и има за цел да се определи нивото на познаване, употреба
и удовлетворение от хомеопатичните медикаменти.

Изследването се основава  на извадка от въпросник, публикуван он-лайн, с уча-
стие на 3344 души над 18 години, от различни региони на страната.

Продължава на 8 стр.
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дискомфорт в хода на лечението с Гастрокинд.
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Оценка на ефективността на Гастрокинд  
според лекари и родители.

През 2011 г. в наблюдателно проучване 30 малки 
деца (на възраст от 1 г. и 10 мес. до 6 г. и 8 мес.) 
са били лекувани по повод на стомашно-чревна 
дисфункция със следните оплакванията: интерми-
тентно раздуване на корема, метеоризъм, склон-
ност към констипация или обратно, към развод-
нена дефекация 2-3 пъти дневно, интермитентна 
коремна болка, в повечето случаи преходна, гаде-
не, и в някои случаи повръщане. 
На този фон, всички деца са получавали Гастро-
кинд в дози от 4-6 таблетки дневно, един час пре-
ди хранене.

* Ю. В. Белусов, Катедра по педиатрична гастроентерология и 
хранене, Украйна

Maмa Натура Гастрокинд

www.dhu-bg.com
www.facebook.com/mamanaturabg

Комплексно хомеопатично лекар-
ство за лечение и профилактика 
на стомашно-чревни нарушения 
при кърмачета и малки деца:

 гадене

 повръщане

 диария

 обстипация

 болки в корема

 регургитация

 метеоризъм

Гастрокинд е едно от лекарствата в 
серията от продукти  

Мама Натура, специално създадени 
за бебета и малки деца.

Деца от 0 до 1 години

За лечение » 1 т. през час до 6 т. на ден

След острия период » 3 x 1 таблетка дневно

Деца от 1 до 6 години

За лечение » 2 т. през час до 12 т. на ден

След острия период » 3 x 2 таблетки дневно

Гастрокинд 

Oценка на ефективността на Гастрокинд 
за коригиране на пренозологичните 
състояния на храносмилателната 

система при малки деца*

Maмa Натура астрокиГ
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Посочваме най-показателните данни:
– Повече от една трета от населението опре-

деля хомеопатията като обичаен медицински
метод, а хомеопатичните медикаменти, като меди-
каменти без странични ефекти, които често се из-
ползват при деца и бременни жени.

– Основният път за запознаване с тази терапия
е чрез членове на семейството (53%) и приятели, а
21% са запознати с нея чрез лекари или фарма-
цевти.

– Жените се открояват като по-големи позна-
вачи на тази терапия в сравнение с мъжете. Отнася
се главно за жени на възраст  между 30 и 50 години.
Младите хора  познават по-слабо и са по-объркани
по отношение на хомеопатията. Те, обаче, високо
оценяват факта, че тя може да се прилага по време
на бременност. Мъжете,  подчертават необходи-
мостта от препоръка на здравен специалист.

– Що се отнася до използването на хомеопа-
тични медикаменти, 33% от населението ги е из-
ползвало по един или друг повод, а 27% го прави
от време на време или постоянно. Само 9% са
спрели да ги използват, най-вече защото повече не
са били необходими.

– Проучването анализира също познаването и
използването на хомеопатията на регионално рав-
нище. Областите, където хомеопатичните медика-
менти се използват временно или постоянно са:
Навара, Арагон, Каталония, Страната на бас-
ките и Мурсия. Най-разпространен е този метод в
Навара, където 76% от населението използва хо-

меопатични медикаменти по един или друг повод.
И обратно: Галисия и Кантабрия са областите,
където хомеопатията се използва най-малко.

– По отношение на удовлетвореността и до-
верието осем от всеки десет  потребители (82%) на
хомеопатични медикаменти са доволни или много
доволни от резултатите, а 87%  биха препоръчали
хомеопатия на семейството и приятелите си.  51%
от бившите потребители са заявили, че са доволни,
а  62% от тях биха я препоръчали на семейството и
приятелите си. По автономни региони,  потребите-
лите, които най-много вярват  на хомеопатията са
от Кантабрия и Риоха.

Здравните проблеми, които испанците смятат, че
могат да бъдат решени с хомеопатия са различни
вирусни заболявания в т.ч. грип и настинка, тре-
вожност, стрес, повишаване на защитните сили
на организма и др. Хората над 50 години изпол-
зват хомеопатия главно за лечение на безсъние и
ревматизъм.  

По полов признак предпочитанията са както
следва: жените прибягват до хомеопатично лече-
ние най-често за лечение на грип, настинка и гла-
воболие, а мъжете го правят за лечение на алер-
гии и бронхити. 

Проучването показва също, че хомеопатията в
Испания е често използвана при подготовка за
раждане, отслабване, отказване от тютюнопу-
шене и др.

Източник: Статията е адаптирана  от web 
пространството - elcorreo.сom и boiron.es
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НОВ ДОКЛАД ПОКАЗВА, ЧЕ 60% ОТ ГЕРМАНСКИТЕ ГРАЖДАНИ 
ИЗПОЛЗВАТ ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА

Нов доклад показва, че 60% от германските
граждани използват хомеопатични лекарства,
което бележи  увеличение от 7%  от 2009 г. насам.

Нови пазарни данни показват, че над полови-
ната от населението на Германия е използвало хо-
меопатични лекарства, и че броят на потребите-
лите се е увеличил от 53% през 2009 г. до 60%
през 2014 г.

Докладът рисува  една богата палитра  на изпол-
зване на тези медикаменти в Германия. Ето и
някои по-интересни акценти: 

• 73% от германските жени и 48% от мъжете из-
ползват  хомеопатия. 

• 95% от германците познават  хомеопатичните
лекарства. За сравнение  този процент през 1975
година е бил 76%. 

• 67% от потребителите решават  да използват  хо-

меопатия по препоръка  на приятел или род-
нина. 
Най-популярната употреба е за „настинки и

грип”, следвани от „за укрепване на имунната си-
стема” и „за слънчево изгаряне и ухапване от насе-
коми“. Други популярни приложения са главобо-
лие, лошо храносмилане, безсъние и болки в сто-
маха. 

Основна причина за избора на хомеопатичните
лекарства са  изключително редките прояви на не-
желани лекарствени реакции. 

Тези данни са резултат от проучване на около 1
500 души в цяла Германия през май и юни 2014  го-
дина, проведено от Института по демоскопия
Аленсбах. Подобно проучване за последен път е
извършено през 2009 година. 

Източник: https://www.bah-bonn.de/index.php?eID=dumpFile&t=
f&f=4233&token=8724d36ab6615321300b76f723126d5e07d6e21e


