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Светла Коледа и щастлива 
нова 2018 година!

Ние, екипът на „Хомеопатичен компас“ поздравяваме с настъпва-
щите празници всички наши читатели, посетители на сайта 
homeopath.bg, приятели и колеги, с които бяхме заедно през цялата го-
дина, и им пожелаваме  много здраве, щастие и благополучие през нас-
тъпващата 2018 година. Нека през новата година се стремим да бъдем
още по-добри синове и дъщери, майки и бащи за нашите семейства и
граждани на нашето общество! И никога  да не забравяме, че сме ценни
и способни да стигнем до небето, ако си го поставим за цел! 

ПРАЗНИЧНИ НЕВОЛИ И 
ХОМЕОПАТИЯ*

Коледа е време за почивка, семейни събирания, приятелски срещи,
мир и обич. Това е време, което ни носи много  сладки и щастливи спо-
мени. Спомени, които ни отвеждат в детството, във времето на игри и
безгрижие. Появяват се образите на дядо Коледа, на красиво украсе-
ната елха и на подаръците.  Коледа ухае на прясно изпечен хляб, на
сладкиш с тиква, на мед, орехи и ошав. И когато си дете, с чист поглед,
изпълнено с очаквания и мечти, истински се наслаждаваш на това
време.



Тези спомени минават на втори план с промя-
ната на нравите в съвременното общество.
Много семейства предпочитат да прекарат праз-
ника на планина или в далечна eкзотична дести-
нация. И Коледното тайнство отваря една друга
врата. Вратата на все по-големите потребности и
излишъци. Потребност и излишък от покупки, от
ядене и пиене. Витрините на магазините са окъ-
пани от светлина, а хората купуват ли, купуват
сякаш утре светът свършва. И масите ни се от-
рупват със сладкиши, меса, продукти, напитки и
какво ли не още, което не е типично за други пе-
риоди от годината. И не само вкъщи, но и в офи-
сите, в предприятията, където работим, на при-
ятелски и семейни срещи, ядем и пием много по-
вече отколкото го правим обикновено.

Затова наред с вкусните баници и баклави,
шампанското, пуйката, печеното прасенце, мес-
ните деликатеси и ред други лакомства, е добре
да разполагаме с медикаменти, които ни носят
облекчение от преяждането и дискомфорта в
стомашно-чревния тракт и то без да имат проти-
вопоказания и странични ефекти.

Тъй като е празник, позволете да ви предста-
вим горните неразположения по един, надяваме
се, забавен и нетрадиционен начин.

1. „Определено пак съм прекалил със 
сладка баница.“

Лошото храносмилане е чест проблем след
обилно хранене, особено ако е придружено и с
алкохол.

При преяждане чувстваме гадене и дори пов-
ръщане, подуване на червата, тежест и понякога
дори диария. Всичко ни напомня за храната, с
която сме прекалили. Езикът ни е силно обложен

и усещаме миризмата и вкуса ú в устата си, което
наистина е неприятно. 

За щастие разполагаме с един прекрасен ме-
дикамент за преяждане – Antimonium crudum
(Stibium sulfuratum nigrum) който бързо ще об-
лекчи всички неразположения.

2. „Отново проклетия махмурлук.“
За превенция и лечение на махмурлук от го-

ляма полза ще ни бъде Nux vomica и Carbo 
vegetabilis.

Когато прекаляваме с храна, алкохол и тютюн
последиците обикновено са чувство на задух,
главоболие, гадене и дори повръщане. Затова
тeзи медикаменти е добре да присъстват в ап-
течката ни през празничните дни.  

3. „Ах, пак тези киселини.“
Много хора получават парене в стомашната

област или пък то се влошава през коледните
празници. Някои страдат от гастроезофагеална
рефлуксна болест и ние, лекарите, обикновено
им препоръчваме диета и лекарства за противо-
действие на рефлукса, като инхибитори на про-
тонната помпа и/или медикаменти за регули-
ране на киселинността.

Когато тези симптоми се дължат на прекаля-
ване с храна и/или алкохол, или се появяват при
ситуации, в които трябва да ограничим употре-
бата на лекарства, като например бременност,
идват на помощ хомеопатичните медикаменти
Robinia, Argentum nitricum, Nux vomica или Asa
foetida. Последният е много полезен, когато па-
ренето е придружено от много газове …

В случай че усещаме силни киселини, които
достигат до устата ни и предизвикват изгаряща
болка и главоболие, може би е време да изпол-
зваме Iris versicolor.
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4.  „Имам диария. Нещо от тази вечеря 
ми се отрази зле.“

Когато даден пациент се консултира  по повод
гастроентерит с профузна диария, без клинични
данни за инфекциозна етиология (налагаща спе-
цифични тестове и терапия) обикновено препо-
ръчваме диета, която  много често решава про-
блема. За по-бързото оздравяване ще са ни от
полза хомеопатични медикаменти като:
Podophyllum, China или Aloe. Да не забравяме и
много добрия ефект на Okoubaka.

5.  „Колко некомфортно се чувствам. 
Пълен съм с газове.“

Преяждането, а понякога и лакомото и при-
пряно похапване на необичайно тежки за нас

храни водят до неприятни прояви като тежест,
подуване, куркане , а и болки в коремната област.
При тези стомашно-чревни симптоми отново Ok-
oubaka идва на дневен ред. Медикаменти като
Carbo vegetabilis, Kalium carbonicum, Asa
foetida или China също ще  помогнат да се по-
чувстваме по-добре.

Когато този дискомфорт се появи на следва-
щия ден, следобед, и ни заболи глава, можем да
получим облекчение с Lycopodium. 

6.  „Този проклет антибиотик отново разби
стомаха ми.“

През зимния сезон честите настинки,  УНГ и
респираторните инфекции понякога налагат из-
ползването на антибиотици, които могат да
предизвикват диария. Хомеопатията, правилната
диета и едновременното прилагане на подходящ
пробиотик, обаче, могат да я предотвратят. Един
от показаните медикаменти в случая е Croton
tiglium.

7. „Отново ме боли корема. Нямам пред-
става на какво може да се дължи това.“

Много често, особено при хора, които страдат
от различни заболявания като синдром на драз-
нимото черво, хранителните ексцесии могат да

доведат до гадене, повръщане или диария, с не-
приятни и силни  коремни болки.

В случая, полезни могат да ни бъдат хомеопа-
тични медикаменти като Magnesia phospho-
rica, Colocynthis или Magnesia carbonica.

8.  „Прекалих по празниците и сега съм 
изтощен.“

Понякога след ексцесии се чувстваме изто-
щени, уморени и на всичко отгоре  с подут
корем, пълен с газове.

Най-често това става след загуба на течности
поради много танци, алкохол, обилна диария
или чести повръщания. При тези обстоятелства
Arnica, China и отново Okoubaka ще ни помог-
нат да се възстановим по-бързо.

9.  „Тези морски деликатеси дали бяха 
пресни?“

Яденето на морски дарове и риба вече е нещо
обичайно по време на празници дори и на трапе-
зите в нашите географски дължини. За съжаление,
поради прекаляване с количеството или поради
недобро качество, можем да се почувстваме зле.

Гастроентеритът, причинен от скариди, кал-

мари, октоподи или други морски дарове може да
се прояви с диария, повръщане, общо неразпо-
ложение, а понякога дори и с температура. Раз-
полагаме с медикаменти за хранително отравяне
като Arsenicum album и вече цитираната някол-
кократно Okoubaka. Възстановяването обикно-
вено е бързо, но ако това не стане, трябва да се
потърсят и други  терапевтични възможности.

Във всички случаи, обаче, най-добрият ни съ-
юзник за предотвратяване на  здравословни
проблеми е умереността.

Ако все пак се появят такива, изключително
ефикасни са хомеопатичните медикаменти.

Все пак се надяваме, че няма да имате
здравословни проблеми и ви желаем ве-
сели и щастливи коледни и новогодишни
празници!... 

*Използвани са материали от www.hablandodehomeopatia.com
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Грип, бронхит, различни респираторни забо-
лявания при млади или възрастни пациенти и
остър ринофарингит при децата са диагнозите,
с които ежедневно се сблъскваме като общо -
практикуващи лекари с настъпването на зимния
сезон. Тези заболявания, най-често с вирусен ха-
рактер, в миналото са лекувани главно с анти-
биотици, под претекст , че могат да доведат до
бактериални суперинфекции. В почти всички
случаи антибиотичната терапия се  оказва не-
нужна и за щастие в днешно време този подход
се прилага все по-рядко.

Класическото лечение винаги е симптома-
тично, насочено към премахване на температу-
рата и връщане на дихателния комфорт. Освен
това чисто палиативния  характер на терапията
и еднообразните прескрипции  правят тези рес-
пираторни заболявания досадни за общопрак-
тикуващия лекар, който  се уморява да пред-
писва непрекъснато едно и също лечение.

Хомеопатичният подход при остри състояния
на тези заболявания позволява адаптиране към
индивидуалната реактивност на пациента, която
винаги ще бъде различна, дори при при един и
същ вирус. Следователно терапията няма да
бъде палиативна и няма да цели само намаля-
ване на досадните симптоми докато заболява-
нето премине.

Хомеопатичното лечение е надеждно и най-
често дава бързи резултати при остри състояния.
При липса на положителен резултат или при на-
слоена вторична бактериална инфекция, не
пречи да се прибегне и до класическото лечение.  

n ГРИП И ГРИПНИ СИНДРОМИ

Независимо от катастрофалните изказвания,
които насърчават все повече  пациенти да при-
бягват  към  сезонни или специфични ваксини,
при диагностициране на заболяване от грип на-

истина не съществува ефективно лечение в кон-
венционалната терапия, освен симптоматични
палиативни мерки при по-леките форми и мерки
за реанимация при тежки  форми.

Антивирусните препарати не промениха същ-
ността на проблема, както ни обещаваха. От
друга страна, голям брой пациенти показват
симптоми на грип, при все че вирусната инфек-
ция не е причинена от грипни миксовируси.

Именно тези грипоподобни синдроми, които
се наблюдават най-често в градовете и, при
които пациентите остават без вирусологично из-
следване, не се отличават от клиничните  сим-
птоми на различните щамове на грипа и  лече-
нието им почива на същите основи. За хомеопа-
тичния подход, свързан с реактивността на па-
циента и стимулирането на имунната защита,
точната вирусологична етиология няма голямо
значение. Единственото, което има значение, е
внимателното наблюдение на симптомите. Ня-
колко въпроса дават възможност  да се опре-
делят нужните медикаменти.

Системно лечение,  доказало своята клинична
ефикасност е следното: Serum de Yersin 7 CH, по
една доза, три последователни дни, сутрин и 
Oscillococcinum по една доза, три последова-
телни дни, вечер.

Когато медикаментите се приемат при пър-
вите симптоми, след като пациентът е бил в кон-
такт или в среда с болни, това предотвратява
прогресията на заболяването. Във всеки случай,
лечението съкращава еволюцията на заболява-
нето, коeто ще бъде третирано с адаптирани ме-
дикаменти: например пациент, който е отпаднал,
неспокоен,  в прострация, насочва към медика-
ментите Bryonia и Gelsemium.

BRYONIA
Болният не може да мръдне, защото болките

в главата, втрисането, общите симптоми се вло-
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шават при най-малкото движение и налагат
пълна неподвижност. Потта е гъста и мазна.
Освен с неподвижност, Bryonia се характери-
зира с подобрение при натиск на широка основа
на  засегнатите зони, придържане на гръдния
кош при кашляне или на гърлото при дисфагия.
Пациентът изпитва силна жажда за студена вода,
която поглъща в големи количества наведнъж.

GELSEMIUM
Пациентът страда от силна астения. Треската

предизвиква голяма слабост в краката, която се
усилва при най-малкото движение. Дори и най-
малкото движение е изтощително и изисква ця-
лата енергия на тялото. За разлика от Bryonia па-
циентът не изпитва или изпитва малко жажда.
Той трепери и се бори с треската. Възможно е да
се поти или да има усещане за скованост.

Силно неспокоен, възбуден пациент, обратно,
ориентира към три други големи медикамента,
които са RHUS TOXICODENDRON, ARSENICUM
ALBUM и EUPATORIUM PERFOLIATUM.

Накратко бихме могли да кажем, че Rhus toxi-
codendron e възбуден и неспокоен защото дви-
женията му носят подобрение и го освобожда-
ват  от сковаността, Arsenicum album се движи
защото неподвижността увеличава тревож-
ността му или го потиска, а колкото до Eupato-
rium perfoliatum движението не му носи ни-
какво облекчение.

RHUS TOXICODENDRON
При Rhus toxicodendron се наблюдава един

парадокс: болният чувства изключителна умора
и  силно  усещане за скованост, но въпреки това
той мърда, не може да стои неподвижно и моли
за помощ за да се обърне в леглото. Можем да го
оприличим на ревматично болен, пронизан от
болки,  който въпреки всичко прави движения,
защото усилието води до раздвижване на ста-
вите. Изпитва жажда за студена вода. Има втри-
сане и се поти.

ARSENICUM ALBUM
При Arsenicum album в клиничната картина

преобладава тревожната компонента. Пациентът
се чувства ирационално изгубен и неизличимо
болен, дори и симптомите да са слабо изразени.
Усеща се буквално премръзнал и изпитва необ-
ходимост от топлина. Всички прояви са най-
силно изявени между един и два часа през
нощта. Той е жаден, но въпреки това пие  много

малки количества вода. Изпотяванията му са ин-
тензивни. Когато има кашлица, тя е суха и па-
реща – изгаря ларинкса.

EUPATORIUM PERFOLIATUM
Пациентът е моторно неспокоен без това да

му носи някакво облекчение. Страда от тежко
главоболие и болка в очните ябълки. Очите,
както и скалпа му са чувствителни към допир. Из-
питва болки в мускулите и усещане за скованост
по цялото тяло, студени тръпки, предхождани от
жажда и всичко се влошава, когато се отвие. Тем-
пературата е най-висока  сутрин. Той е много
схванат, чувствителен към студен въздух. 

Медикаментите се предписват в 5 CH, в нача-
лото на лечението на  всеки  час  и постепенно
разреждане на приемите в зависимост от под-
обрението за период от 3 до 4 дни (подобре-
нието обикновено настъпва бързо). Когато се ко-
лебаем между два медикамента, можем да  пред-
писваме и двата, които да се редуват последова-
телно през час.

Превантивно лечение на грип и 
грипни синдроми
Лечението не е сложно и обикновено е ефи-

касно. Потвърждават го и резултатите при ви-
русните заболявания от  последните години. Па-
циентите  харесват това лечение и с удоволствие
споделят рецептата в семейството, между при-
ятели и познати.

Influenzinum 9 CH (трябва да бъде произведен
от сезонна ваксина за текущата година!) по една
доза сутрин веднъж седмицата, в течение на три
последователни седмици, след това по една доза
сутрин веднъж в месеца, от октомври до фев-
руари.

Thymuline 9 CH по една доза сутрин, в ден,
различен от този, в който се приема Influenzinum
в течение на същите три последователни сед-
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Bryonia Х Х Х
Gelsemium Х Х Х
Rhus tox Х Х Х Х Х
Ars.  album Х Х Х
Eupatorium Х Х Х
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мици, а след това веднъж месечно от октомври
до февруари.

n ТРАХЕОБРОНХИТИ

Тази много често срещана патология, обикно-
вено е характерна за възрастните, но се среща и
при децата. В резултат на замърсяването на въз-
духа, естествените бариери на организма се пре-
одоляват все по-лесно, поради което отоларин-
гологичните заболявания се увеличават значи-
телно и в педиатричната практика дори и при
пациенти, които са надраснали  типичната въз-
раст на бронхиолита (предмет на отделно раз-
глеждане).

ACONIT, BELLADONNA и FERRUM PHOSPHORI-
CUM са трите медикамента, за които мислим в
началото на всички респираторни заболявания.

Aconit е медикамент за внезапна висока тем-
пература с горещо и сухо тяло. Belladonna се
предписва при висока температура, която нас-
тъпва бързо с топло и влажно тяло. Ferrum
phosphoricum е медикамент за умерено висока
температура, която не превишава 38,5 °, при
уморено дете. Колкото по-рано се приемат от па-
циента толкова ефективността им ще е по-го-
ляма. Дозировката е по три гранули на всеки час
в разреждане 5 CH.

Към това ще добавим едно растение с доказан
антивирусен ефект: EchinaceaTM, по три пъти
дневно (при децата дозировката е по една капка
на кг телесно тегло дневно).

В периода на кашлицата подходящи за при-
емане са пет медикамента, добре познати на ле-
карите и много полезни в ежедневната им прак-
тика. Предписват се в 5 СН, на всеки кръгъл час,
до постигане на необходимото подобрение, след
което приемите могат да бъдат разредени. Могат
да бъдат асоциирани по два с редуване на при-
ема им.

Bryonia съответства на суха, болезнена каш-
лица с пресъхнало гърло и уста. Силна жажда за
вода, която бива приемана понякога в големи ко-
личества. Влошаване при най-малкото движение
и потребност от сгъване на гръдния кош при
кашляне.

Ipeca съответства на суха и спастична каш-
лица въпреки храчките, които са много трудни за
изхвърляне. Слюноотделянето е изобилно и ези-
кът е чист, което много често контрастира с на-

блюдаваните чревни нарушения. Усещането за
гадене е придружено от много слабо отхрачване.

Phosphorus е медикамент за бронхит, със
силна кашлица и дрезгавост, които се влошават
привечер. Понякога се наблюдават храчки, сме-
сени с кръв. Опасността от пневмония не е далеч
и практикуващият лекар може да бъде изкушен
от предписване на антибиотична терапия.
Phosphorus заслужава да бъде изпробван за не
повече от 24 до 48 часа. 

Spongia съответства на  ларингобронхит с
усещане за чуждо тяло в ларинкса. Лаеща каш-
лица, която  се подобрява при прием на гореща
напитка. Силно прегракване.

Antimonium tartaricum съответства на брон-
хит със значителна конгестия; хриповете се чуват
от разстояние без да е необходима  аускултация
на пациента. Езикът е силно обложен.

Рецидивиращите трахеобронхити поставят
пациента най-често в туберкулиновата диатеза.
Phosphorus и Tuberculinum ще бъдат медика-
ментите, използвани най- често за теренно лече-
ние на тази рецидивираща патология.

n ОСТЪР РИНОФАРИНГИТ ПРИ ДЕТЕТО

Дълго време тази ежедневна патология беше
безполезно подлагана на антибиотична терапия.
Фармацевтичните лаборатории допреди 10 го-
дини хвалеха достойнствата на своите молекули
за лечение на тази патология, която почти винаги
има вирусен характер. Така те, с  помощта на
предписващите лекари, успяха да направят
много микроби полирезистентни!

При дете без рискови фактори,  с много редки
изключения, не се налага  предписване на анти-
биотици като първа линия на терапия. Хубавото
е, че посланието на здравните фондове оказа по-
голямо въздействие за преодоляване на „авто-
матичния“ характер на антибиотична прескрип-
ция, отколкото  лекарите хомеопати и просвете-
ните алопати, които „проповядваха като апос-
толи в пустинята“ на разтревожени майки.

Лечението на остър ринофарингит  е лесно с
познаването на някои медикаменти.

n СИСТЕМНО ЛЕЧЕНИЕ

Serum de Yersin 7 СН, по една доза, три по-
следователни дни, сутрин и Oscillococcinum по
една доза, вечер.
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Най-често дава възможност за скъсяване вре-
метраенето на вирусната инфекция или най-мал-
кото за ускоряване на еволюцията ú. Майките
знаят това и доста често вече започнали с тази
терапия, когато идват на консултация.

Когато температурата е висока показани са
Aconit, Belladonna и Bryonia.

Aconit е подходящ при висока температура,
която настъпва внезапно, с горещо и сухо тяло,
понякога наличие на суха кашлица. Картината се
влошава към средата на нощта. Носът е сух и де-
тето изпитва силна жажда за студена вода. Това
обикновено се случва след излагане на сух студ.
Детето е възбудено.

Belladonna e с подобно действие  като това на
Aconit. Разликата е, че детето се поти и гърлото
му е силно зачервено. Изпитва жажда, която се
подобрява от хладки и топли напитки.  Това се
случва доста често след излагане на главата на
студ (забравило си е шапката или шала). Може да
се оплаква от силно главоболие. Чувства се
по-скоро силно отпаднало.

Bryonia има висока температура, суха каш-
лица, изключителна жажда и пие огромни коли-
чества течности. Кашлицата е суха, детето е не-
подвижно, изтощено до крайност (докато при
Aconit e възбудено.)

Ferrum phosphoricum съответства на неви-
сока температура при уморено дете. Носът е
пълен със слуз, често е налице и епистаксис.
Много често се наблюдава оталгия със или без
усложнения на отит. Ferrum phosphoricum поз-
волява да бъде спряна еволюцията към отит.

Mercurius solubilis е показан за ринофарингит
при дете, което е с „настинка“, втрисане и отреа-
гирали регионални лимфни възли. Носът е за-
дръстен със слуз и гърлото е червено. Езикът е
силно обложен. Лош дъх, жажда, която контрас-
тира с хиперсаливация. 

Kalium bichromicum е за дете с ниска или без
температура, но с назална конгестия, със сек-
рети, които се отичат назад и причиняват каш-
лица. Носът се изпълва с еластични  корички,
които трудно се отделят.

Тези медикаменти биват предписвани на все -
ки час и приемът им  се разрежда според ево-
люцията на заболяването. Когато клиничната
картина включва два медикамента те се редуват.

Рецидивиращият ринофарингит при детето

изисква теренно лечение, което често затруд-
нява начинаещия лекар хомеопат. Познаването
на хомеопатичните медикаменти, обаче,  помага
за решаване на повечето клинични ситуации.

Дете, което е по-скоро слабичко, с фосфорна
конституция, ще има полза от повтарящо се ле-
чение през есента и зимата от:

– Thymuline 9 CH, по една доза седмично
– Sulfur Iodatum 7 CH и
– Calcarea рhosphorica 7 CH, редуват се по три

гранули сутрин
– Терапия с микроелементи от типа на мед или

сребро CuAuAG. Препоръчва се по една таб-
летка, под езика, вечер.

Едно  дете с хидрогеноидна конституция ще
има полза от:

– Thymuline 9 CH, по една доза седмично
– Calcarea carbonica 7 CH и
– Thuya 7 CH, редуват се по три гранули, су-

трин.
– Терапия с микроелементи от типа на магне-

зий мед MGCu. Препоръчва се по една таблетка
под езика, вечер.

n АЛТЕРНАТИВА НА АНТИБИОТИЦИТЕ 
И ПАРАЦЕТАМОЛА

Лекарят – хомеопат всъщност разполага с
подходяща терапевтична алтернатива.  Пре-
скрипцията на хомеопатия за избягване на анти-
биотична терапия или алопатични медикаменти
се цени все повече от семействата.

Актуалните препоръки, основани на здравия
разум, дават основание за избора на терапия
включително и антибиотична. Обикновено тя се
има в предвид като втора линия на лечение при
чести вирусни патологии и опасност от супе-
ринфекция. 

Хомеопатията съвсем естествено намира
своето място като лечение от първи порядък. В
ежедневната практика много рядко се налага на
лекаря хомеопат да предписва антибиотик като
вторично лечение (Наистина това е рядко, но ко-
гато има показания не бива да има никакво ко-
лебание за това). При гранични ситуации, брон-
хити,  серозни отити, дори и при баналните ри-
нити, винаги е възможно, а и често необходимо,
пациентът да бъде прегледан на следващия ден
или два дни по-късно и случаят да се прераз-
гледа.  Да не забравяме, че при остри състояния
хомеопатията е с бързо  и ясно действие. Меди-
камент, който не проработи в рамките на 24 или



48 часа, просто не работи, или състоянието на
пациента не може да се повлияе само с хомео-
патия!

Що се отнася до парацетамола, който е най-
честата официалната препоръка, считаме, че в
течение на много години  рискът от хиперпире-
тични конвулсии е силно преувеличено догма-
тично схващане, когато се отнася до големи деца,
от една страна, и до температура не по-висока от
39°С, от друга. 

Да си припомним, че температурата е много
ефективен вируцид и ще бъде жалко да се
лишим от нея. Независимо от това, парацетамол
винаги се предписва при фебрилни деца, но с

уговорката, че трябва да се прилага само ако
температурата е над 39°С – 39,5°С или при про-
дължително задържаша се температура над 38,5
°С при рискови групи.

Всички семейства, които държат на превен-
цията на зимните заболявания, добре познават
възможностите на хомеопатията. Тя действа
бързо и ефективно и винаги има  възможност да
бъде комбинирана или заместена от конвенцио-
нални медикаменти, ако ситуацията се усложни.
Хомеопатията  дава широко поле за изява на
онези лекари, които желаят да обогатят практи-
ката си в полза на своите пациенти. 

Източник: Cahiers de biothérapie, No 225
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ХОМЕОПАТИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ГРИПА

Според изследване, проведено в системата на
здравеопазването на Бразилия върху превенцията
на грип и остри респираторни заболявания при деца,
са получени резултати, които показват, че профилак-
тичния потенциал на хомеопатичните медикаменти
заслужава да бъде проучен по-задълбочено, тъй като
има данни за тяхната ефективност.

Грипът и последвалите усложнения са нещо при-
също за всички възрасти. Настоящото проучване се
съсредоточава върху децата поради по-голямата им
уязвимост.
Ваксините и антивирусните препарати имат за цел
предотвратяването на тази инфекция, но поради
това, че лечебните свойства на антивирусните пре-
парати са предмет на дискусия, е необходимо нами-
рането на по-сигурни алтернативи.

Изследването, за което става дума е проведено в
Петрополис, в системата на здравеопазването на
Бразилия. То включва 600 деца на възраст от една до
пет години.

Изследваните медикаменти  са подбрани въз ос-
нова на опити in vitro с хомеопатични медикаменти
(InfluBio) и на клинични изпитания с един хомеопа-
тичен комплексен препарат.

След получаване на информирано съгласие от ро-
дителите на децата, последните били разпределени в
три групи на случаен принцип.

– 149 деца получавали хомеопатичен комплексен
препарат, (Streptococcus, Staphylococcus и инакти-

виран грипен вирус в разреждане 30 DH).
– 151 деца получавали плацебо,
– 145 деца получавали препарата InfluBio, при-

готвен на основата на пречистен екстракт от грипен
вирус А (H3N2), разреден в 30 DH.

Данните от проучването са събирани и обработ-
вани ежемесечно, в течение на една година (2009-
2010) от служители в системата на здравеопазването
на Бразилия, съгласно установен протокол.

От 600 деца в началото на проучването са оста-
нали 445 в края на същото. Получените резултати по-
казват значителни разлики:

• децата, лекувани с хомеопатичния комплекс не
са имали нито един епизод на инфекция,

• от децата, лекувани с експерименталния меди-
камент InfluBio е констатиран само един епизод
на грип,

• от децата, приемали плацебо – 30,5% са раз-
вили три или повече епизода на грип или остри
респираторни инфекции.

Авторите констатират, че хомеопатичните меди-
каменти са много ефикасни за превенция на грипни
епидемии. Желателно е провеждането на още из-
следвания в тази насока. 
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