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Вече съм „прегорял”, „изчерпан”, „грохнал”,  „изтощен”. Преуморен съм и
немотивиран. Писна ми от работата. Вече нямам никакви ресурси. Нямам по-
вече сили. Ще се пръсна. Не издържам вече!!!

„Прегарянето е резултат от хроничен професионален стрес при инди-
вид, който не може да се справи с адаптивните изисквания на работната си
среда.“

Хърбърт Фройденбергер,  американски психолог и психотерапевт

ДЕФИНИЦИЯ
С този термин се означава състояние на липса на адаптация и изтощение,

породени от професионална дейност, която съчетава:
• силна умора,
• намалена работоспособност,
• усещане за неуспех и некомпетентност в работата.

ПРОФЕСИОНАЛНОТО „ПРЕГАРЯНЕ“ (БЪРНАУТ) ПРЕМИНАВА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПРЕЗ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ
• На първо място емоционално изтощение от свръхотдаденост  (осно-
вен елемент).
• Следва дехуманизацията, която се  характеризира с липса на инвес-
тиране във взаимоотношенията с другия. 
• Накрая самообвинение, самоподценяване и демотивация.
➜ Прегарянето е катаклизъм, който разклаща индивида дълбоко в ду-

шата му.
➜ Задейства в повечето случаи съмнение в собствените професионални

и личностни качества.

Тази интроспекция, наложена от процеса на бърнаут, ще доведе до:
• било възстановяване, което често е продължително и трудно,
• било до разрушително „потъване” (крушение) на индивида.
Настоящият труд,  е плод на срещите ми в продължение на много години,

с 45 пациенти, проследени за минимален период от три години. Именно кри-
терият „проследяване“ ме накара да избера тези 45 пациенти измежду 107-те
досиета на бърнаут, с които разполагам.

ТИ, АЗ, ТОЙ… 
ВСЕКИ СЪС СВОЯ БЪРНАУТ

Д-р Ги Вилано, Франция



БЪРНАУТЪТ Е ОПЛАКВАНЕ, ЧИЙТО СИМП ТО -
МИ НАСОЧВАТ КЪМ СИМПТОМАТИЧНИ МЕДИ-
КАМЕНТИ.

СИМПТОМИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:
• емоционалност,
• гняв,
• агресивност,
• проблеми с концентрацията,
• физическо, психическо и психологическо 

изтощение,
• липса на интерес,
• алкохолни и наркотични зависимости,
• нарушения на съня,
• невровегетативни нарушения: мускулно-

скелетна болка, органична болка, главо-
бо лие и др.

СИМПТОМАТИЧНИТЕ, В КОМБИНАЦИЯ С ПЕР-
СОНАЛНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ, ЩЕ ПОЗВОЛЯТ ИЗ-
БРОЕНИТЕ СИМПТОМИ ДА БЪДАТ НАМАЛЕНИ.
КОГАТО СА ПРЕДПИСАНИ ПРЕДВАРИТЕЛНО, КА -
ТО ПРЕВЕНЦИЯ, ТЕ ЩЕ ПОМОГНАТ:

• ДА БЪДАТ ИЗПРЕВАРЕНИ++ 
• И СЛЕДОВАТЕЛНО ДА СЕ ПРЕДОТВРАТИ НАС-
ТЪПВАНЕТО НА БЪРНАУТА ++
Ще изброя някои от медикаментите, които из-

ползвам при стрес.

IGNATIA AMARA
Този медикамент играе роля на регулатор. 
Помага да се „задържите на повърхността и да

не потънете“. Характеризира се с:
– нестабилна и парадоксална емоционалност;
–  хистероидни болки, спазми;
–  душевна отпадналост.

STAPHYSAGRIA
Този медикамент е цикатризатор. 

Той помага за „поглъщане на обидите“ и „устоя-
ване на несгодите“. Характеризира се с :

– соматични прояви;
– болки, спазми и психични проблеми, резултат

от  скрита  и подтисната свръхчувствителност към
присмиване.

NUX VOMICA
Това е медикаментът за релаксация. 
Той помага на пациента да модерира, да деком-

пресира. Характеризира се с:
– респираторни спазми;
– антиперисталтични спазми;
– миалгии, невралгии на преуморен, раздраз-

нителен и хиперрефлективен индивид;
– душевна отпадналост.

ARNICA MONTANA
Медикамент за физически травми, които по-

раждат душевно страдание.
Характеризира се с:
– болки в тялото, синини,
– обща отпадналост,
– нарушения на съня,
– прострация.

COCCULUS INDICUS
Медикамент за психоастения със спазми.
Характеризира се със: 
–  склонност към спазми; 
–  астения с усет за слабост в шията и кръста;
–  нарушения на нормалния ритъм сън/бодъст-

ване;
–  психоастения с чувство за нестабилност,

обърканост, обнубилация;
–  депресия, придружена от обща свръхчувст-

вителност.

Директор на изданието: д-р Иван Несторов
Главен редактор:  Мария Джамбова
Редакционна колегия: д-р Валя Грудева, 
д-р Ерна Хаджолян, д-р Иван Несторов, 
д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 02 999 51 05
e-mail: info@homeopath.bg
Предпечат и електронно оформление:
ИСМ Компания EООД

Отговорност за статиите носят техните автори!

Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.
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ACONIT NAPELLUS
Медикамент за тревожност, страх от живота.
Характеризира се с: 
–  възбуда и раздразненост, 
–  панически пристъпи, 
–  страх от смъртта.

SUMBUL
Медикамент за тревожност с физически про-

явления.
Малко е известен и е близък с Ignatia amara,

който допълва много добре. Характеризира се с: 
–  усещане за буца в гърлото и стягане на сър-

цето; 
– емоционална нестабилност с промени в наст-

роението;
– вазомоторни нарушения;
– безсъние.

NAJA TRIPUDIANS
Медикамент за кардиоспазъм.
Не много известен, но същевременно много по-

лезен. 
Характеризира се с:
– глософарингеални и пневмогастрални спазми;
– респираторни проблеми;
– страх от смъртта;
– импулси към самоубийство.

GELSEMIUM SEMPERVIRENS
Медикамент за парализираща депресия.
Характеризира се с: 
– пасивна невромоторна възбудимост;
– паретичната невралгия;
– обнубилация 
– астения и тремор; 
– безразличие, самовглъбеност, ступор.

AMBRA GRISEA
Медикамент за депресия вследствие на пре-

калена впечатлителност.
Характеризира се с: 
– голямата си впечатлителност;
– общата си свръхчувствителност: „всичко е ог-

ромно препятствие“;
– невро-вегетативни разстройства;
– умствена и интелектуална депресия;
– защитно самовглъбяване, изразено като „не-

чувствителност“.

KALIUM PHOSPHORICUM
Медикамент за депресия вследствие на

свърхчувствителност.
Характеризира се с: 

– физическото си изтощение;
– свръхчувствителността си към шум и болка;
– психоастения и склонност към депресия;
– паретичното си безразличие.

PICRICUM ACIDUM
Медикамент за неврастенична депресия.
Недобре познат, но с много ефективно действие.
Характеризира се с:
– физическа астения;
– парадоксална си сексуална възбудимост „без

продължение“;
– изразена психастения;
– церебрална прострация;
– мълчалива незаинтересованост.

ZINCUM METALLICUM
Медикамент за изтощение придружена от

свръхвъзбуда.
Характеризира се с: 
– спазми и мускулни тикове;
– невралгии;
– физическа и психическа астения;
– сънливост при декомпенсация;
– изтощение със загуба на интерес към общест-

вен живот.

PHOSPHORICUM ACIDUM
Медикамент за пълно изтощение.
Характеризира се с: 
– обезкуражаване, тъга;
– пълно безразличие;
– интелектуална апатия;
– „изключване“ вследствие на изтощение.

Следват:
SEROTONINUM 5 CH
Подкрепя емоционалния свят и помага в

борбата с депресията.

DOPAMINE 5 CH
Стимулира удоволствието и позволява да се

види светлина в тунела.

Разбира се има и други медикаменти, които
нямам време да изброявам, но вие ги познавате…
Те ще отговорят на потребностите на Ваши те/
Вашия пациент.

Предписвам ги в разреждане 5 до 9 СН, по 5 гра-
нули веднъж до три пъти дневно, за по-дълъг пе-
риод и ако е възможно за изпреварване на заболя-
ването. Когато се започне навреме има по-голям
шанс да се предотврати или да се контролира.

Продължава в следващия брой
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ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЦЕРВИКАЛНА
БОЛКА

Д-р Гийермо Басаури, Испания

След болката в лумбалната област, цер ви кал -
ната болка е най-честата причина за консултация
с лекар поради дискомфорта, който създава в
опорно-двигателния апарат. Според моя опит, тя
е по-често срещана от лумбалгията. Много често
при пациенти, които идват по повод  други здра-
вословни проблеми, се налага да лекуваме тези
дискомфорти, въпреки че не са основната при-
чина за консултация.

В тази статия ще дадем дефиниция за церви-
калгията, ще посочим причините за появата ù,
нейните симптоми, как да я диагностицираме,
как да я предотвратим и какви са възможностите
за лечение. Ще обърнем особено внимание на
приноса на хомеопатията и хомеопатичните ме-
дикаменти в тази насока.

� Какво представлява цервикалгията?
Този термин се отнася до болка в областта на

шията, въпреки че често тази болка не се огра-
ничава само до цервикалната област, а може да
ирадиира към тила и главата, горната част на
гърба и дори да причини болка по цялата ръка.

Важно е да се изясни, че терминът церви-
калгия описва само един симптом – болка в об-

ластта на шията, а това, само по себе си, не пред-
полага диагностициране на причината. Опре -
делянето на произхода на болката е от същест-
вено значение за намиране на най-подходящото
лечение.

� Какви са причините?
Шията е  областта на гръбначния стълб, която

се характеризира с най-голяма  подвижност,
което е свързано  с по-голямата нестабилност на
дорзалния или лумбалния участък на гръбнака.
Това трябва да се има винаги предвид когато
търсим причините за цервикалната болка.

Контрактури
Мускулите на врата могат да се напрегнат до

степен да предизвикат болка по различни при-
чини като: лоша стойка, пренапрежение или
резки движения. Една от най-честите причини за
контрактури на шията обаче е емоционалното
напрежение или стресът.

По мое мнение, лумбалната област страда
главно от механичен стрес, тъй-като това е
„шар нирната зона” на нашия гръб, докато
цервикалните мускули се влияят от емоцио-
нален стрес.

Нали си давате сметка колко пъти сами с из-
ненада установяваме, че сме повдигнали ра-
мене, че сме напрегнали шия и раменната си об-
ласт? Спомнете си, че свиването на рамене и
привеждането на глава е спонтанен рефлекс на
защита и е несъзнателна поза, която тялото
ни търси, когато сме в състояние на стрес,
страх или безпокойство, било то хронично или
остро.

Остеоартрит
Износването и дегенерацията на ставните
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структури на шията е друга причина за церви-
кална болка.

Дискова херния
Когато гъбестата възглавничка (диск) между

прешлените, която прави възможно движението
на врата, бива нарушена, част от нея може да из-
лезе и да притисне нервно окончание. Това гене-
рира болка в областта на шията, която обикно-
вено ирадиира към ръката и може да достигне и
до дланта.

Възпалителни заболявания
Ревматоидният артрит е възпалителното за-

боляване, което най-често причинява церви-
кална болка, въпреки че не е единственото.

Травми
Класическата причина  за болка в шията  обик-

новено е  характерният „камшичен удар”, често
предиз викан от пътен инцидент, макар че всеки
удар в областта на шията и главата може да от-
ключи болезнена симптоматика в тази част на тя-
лото.

Когато говорим за най-честите причини за
болка в шията, трябва да имаме предвид, че в
много случаи при един и същ пациент могат да
съществуват едновременно няколко причини.
Така например стресът може да доведе до мус-
кулни контрактури при пациент с остеоартрит и
така ще се обострят оплакванията му. В друг слу-
чай тези контрактури могат да отключят болков
синдром при пациент с цервикална херния,
която до този момент не му е причинявала стра-
дания. Възможни са всякакви комбинации.

� Какви са симптомите?
Цервикалната болка може да бъде остра и да

продължи няколко дни или хронична в течение
на седмици или месеци. Много често редица па-
циенти изпитват рецидивиращи болки, които
продължават по-дълго или по-кратко време. 

Има нещо важно, което е необходимо да из-
ясним: хронично състояние не означава не-
лечимо състояние. Казвам това, защото много
често двете състояния се отъждествяват. Хро-
нично състояние е това, което продължава дълго
време, но ако се приложи подходящо лечение в

много случаи проблемът се решава. Това озна-
чава, че всяко нелечимо състояние е хро-
нично, но не всяко хронично състояние е не-
лечимо.

Болка, скованост и загуба на подвижност
са симптомите, които дефинират цервикалгията.
Както казахме тази болка може да бъде ограни-
чена в областта на шията или може да ирадиира
към главата, гърба или ръцете.

Тази основна симптоматика може да бъде
придружена от други неразположения като:

– цефалгия (главоболие),
– гадене и повръщане,
– световъртежи,
– зрителни нарушения,
– проблеми със съня,
– тревожност и емоционални нарушения,

умора
– тинитус (шум в ушите).

� Как можем да диагностицираме причи-
ната?

В медицината правилото е да се проведе раз-
пит на пациента и да се направят изследвания –
два ключови момента, които ще ни помогнат да
разберем защо вратът страда. 

В зависимост от това какво историята на па-
циента и резултатите от изследването на неговия
опорно-двигателен апарат ни карат да предпо-
лагаме, можем да помислим за някои допълни-
телни тестове като обикновена радиография, ре-
зонанс или компютърна томография.

По изключение могат да бъдат необходими
изследвания на кръвта или дори лумбални пун-
кции, ако подозираме, че причината за болката
е инфекция или възпалително заболяване.

� Възможна ли е превенция на болката в
шията?

В този живот можем да предотвратим почти
всичко, ако култивираме навиците си, живеем
разумно и мислим позитивно. Това е почти нищо,
нали? Но за можене, можем.

Някои основни съвети, които да имаме  пред-
вид в грижата за нашия врат.
• Правете упражнения. Такива, каквито ви е



приятно да изпълнявате, но да позволяват да
запазите силата и гъвкавостта на врата.

• Внимавайте когато работите на компю-
тър, ползвате мобилен телефон, шиете
или плетете. Това са дейности, които най-
много натоварват врата.

• Правете периодични прегледи и корек-
ции. Периодично правим преглед на колата
и домашното отопление. Да направим съ-
щото и с нашия врат. Остеопатична проце-
дура при физиотерапевт или медицински
експерт може да бъде един от най-добрите
начини да предотвратим болката в шията.

• Обръщайте внимание на стойката. Внима-
нието е едно от онези качества, което пре-
небрегваме във всички аспекти на живота, но
което има най-голямо значение. Затова на-
учете се да „проверявате“ всяка Ваша
стойка: дали раменете не са прекалено вдиг-
нати, дали не гледате с леко изкривена глава,
как сте седнали…Взаимодействайте със
себе си винаги, когато можете.

• Спете удобно. Казвам това, защото не съ-
ществува правилна позиция за спане, която да
щади врата. Всеки човек е различен и неговата
анатомия е различна. Така че всеки трябва да
намери за себе си подходящата поза, въглав-
ница, матрак, съобразени с анатомията и по-
чивката на неговия врат. Сутрин, когато се съ-
буждаме, не трябва да изпитваме болка. 

� Какви възможности съществуват за ле-
чение на цервикалната болка?

Ще започна с най-рядката каквато е опера-
цията. Само в някои случаи на травма, изиск-
ваща операция за стабилизиране или възстано-
вяване на шийната зона, доколкото е възможно,
или при много болезнени дискови хернии и не-
поносимост към други лечения, хирургията на
врата може да бъде най-добрият вариант.

Моят професионален опит показва, че ману-
алната терапия, физиотерапията и остеопатията,
заедно с подходящите хомеопатични медика-
менти, са печеливш вариант за повечето болки в
опорно-двигателния апарат.

Аналгетиците и класическите противовъзпа-
лителни средства също могат да бъдат опция, ко-
гато преценим, че са необходими,но и винаги
трябва да отчитаме техните потенциални неже-
лани реакции. Специално внимание трябва да се
обръща при болка в шията с продължителна ево-
люция, защото колкото по-дълго се приемат, тол-
кова повече нараства рискът от нежелани реак-
ции. Излишно е да коментираме, че ще ги избяг-
ваме доколкото е възможно при деца, бре-
менни жени и пациенти, които приемат други
лекарства.

Преди да започнем да говорим за възмож-
ностите на хомеопатията ще споменем някои
препоръки с практическо приложение за облек-
чаване на болката:
• Локалната топлина като цяло отпуска мус-

кулите и успокоява болката. Така че горещ
душ в областта на шията, торбичка със за-
топлени семена, електрическо одеяло или
всякаква форма на топлина в засегнатата
зона обикновено носи голямо облекчение.

• Избягване на абсолютна неподвижност.
Доказано е, че болката еволюира в правил-
ната посока, ако поддържаме определена ак-
тивност. Разбира се при условие, че е добре
канализирана и ориентирана и не чувстваме
обостряне. Така че, с изключение на хипер -
акутни болки, при които не се толерира и
най-малкото движение, леките упражнения и
стречинг ще бъдат велики съюзници.

• Избягване на движения, които с времето
ще доведат до влошаване на болката. Съ-
ществуват движения, които в момента са не-
приятни, но ни носят облекчение и други,
които засилват болката. Внимавайте с по-
следните.

• Избягване вдигането на тежести. Когато
вдигаме тежки предмети с ръце това води до
напрягане на мускулите на шията и раменете.

� Как хомеопатията и хомеопатичните ме -
дикаменти ни помагат при лечението на цер -
викална болка?

Ще посоча, както обикновено го правя, че хо -
мео патията не лекува „диагнози”, а лекува
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„хо ра, които страдат” и затова е необходимо,
освен диагнозата, да се знае и конкретния начин,
по който дадено заболяване се проявява при оп -
ределен пациент.

Според характерните особености на всеки
пациент ще използваме различни хомеопатични
медикаменти.

Съществуват два хомеопатични медика-
мента, които притежават специален тропизъм
към тази анатомична зона: ACTAEA RACEMOSA и
LACHNANTES TINCTORIA. Докато RUTA е меди-
камент за сухожилия, ACTAEA и LACHNANTES са
медикамен ти за областта на шията. Тортиколис,
невралгия, напрегнати и постурални церви-
калгии мо гат да бъдат успешно лекувани с тези
медикаменти.

RHUS TOX е много полезен при болка в шия -
та, която се подобрява от леко раздвижване. Кла-
сически пример за пациенти, които се събуждат
със скован врат, което им пречи да извършват
ежедневните си задължения. Колкото повече се
раздвижват, обаче, толкова повече състоянието
им се подобрява.

BRYONIA, обратно, е медикамент показан за
пациенти, при които болката се влошава при
най-малкото движение. При тези пациенти дви-
жението на шията може да предизвика и свето-
въртежи. 
CONIUM MACULATUM и COCCULUS са други ме-
дикаменти, които можем да имаме предвид в
кон текста на цервикална болка, асоциирана със
световъртежи.

При цервикална болка, причинена от травма
или свръхусилие, най-показан медикамент ще
бъ де ARNICA.

Много пъти напрежението в шията е свър-
зано с трудни емоционални моменти: тревож-
ност, страх, разочароващи или унизителни
преживявания, стрес в работата. В този случай
можем да помислим за медикаменти като: IGNA-
TIA, GELSEMIUM, ACONITUM, STAPHYSAGRIA
или NUX VOMICA.

Когато болката ирадиира към ръката и по -
дозираме или знаем, че съществува невралгичен
компонент, че има притиснат нерв, хомеопа-

тични медикаменти като: HYPERICUM, KALMIA
или MAGNESIA PHOSPHORICA ще бъдат от из-
ключителна полза.

CALCAREA FLUORICA представлява интерес
при пациенти с остеоартрит и симптоми за зна-
чително износване или дегенерация на шийните
прешлени.

Това са само някои от примерите за хомео-
патични медикаменти, с които да помогнем на
пациенти, страдащи от болка в шията, като взе-
маме предвид по какъв начин и в какъв контекст
протича тази болка при всеки един от тях.

Категорично заявявам, въз основа на моя
опит, че комбинацията от мануална терапия, осо-
бено остеопатия и хомеопатични медикаменти, е
първокласна комбинация при лечението на
болки в шията.

Защо мисля така:
• Остеопатията възстановява загубения меха-

ничен баланс, предизвикан от локалната бол -
ка. Лекуваме зоната като част от цялото. Не-
обходимо е да намерим механичната при-
чина за дисбаланса и да го коригираме.

• Остеопатията може да бъде комбинирана с
други мануални и физикални терапии, ако
счетем за необходимо.

• Хомеопатичните медикаменти също се стре-
мят да възстановят баланса на организма от
гледна точка на неговата цялост и неговата
индивидуалност.

• Хомеопатичните медикаменти са най-сигур-
ните, с които разполагаме, до степен че могат
да бъдат приемани от деца, бременни и по-
лимедикирани пациенти.

• Освен това можем да ги комбинираме и с
други медикаменти, ако преценим за целе-
съобразно. При определени случаи хомео-
патичните медикаменти ще заемат централ -
но място в терапията, а в други например при
необходимост от хирургична намеса, хомео-
патията ще бъде прекрасно допълващо сред -
ство в постоперативния и възстановителния
период.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/homeopa-
tia-dolor-cuello-cervicalgia/
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След години на глобален натиск Националният
съвет по здравеопазване и медицински изследва-
ния на австралийското правителство най-накрая
публикува първия си доклад за хомеопатията. Той
е озаглавен „Ефективност на хомеопатията: пре-
глед на вторичните данни”. Докладът е завършен
през 2012 г. и досега не е бил публикуван *.

Методът, използван при изработване на пър -
вия доклад и заключенията на автора, се раз лича -
ват значително от противоречивия инфор мацио -
нен документ от 2015 г. със заглавие „Дока зател -
ства за ефективността на хомео патията при
лечението на здравословни проб леми“. Като
цяло те са по-благоприятни за хомео па тията.

Докладът, изготвен за NHMRC от Южно австра -
лийския университет, заключава, че има„окуража -
ващи доказателства за ефектив ността на хо -
мео патията” при пет болестни състояния.

Професор Ан Келсо, изпълнителен директор
на NHMRC, обяснява решението си за публикуване
на доклада със „значителния интерес“ към за -
личения първи доклад, но уточнява, че противно
на твърденията на медиите и на защитниците на
хомеопатията, вторият доклад на NHMRC, публи -
куван през 2015 г., „не стигна до заключението,
че хомеопатията е неефективна“.

Рейчъл Робъртс, изпълнителен директор на
Института за научни изследвания в областта на
хомеопатията (HRI), изрази задоволство от неочак -
вания обрат в позицията на NHMRC, който най-
накрая публикува скривания до сега доклад:

„Повече от три години NHMRC отказва да
публикува проекта на своя доклад от 2012 г. дори
след искане  на членове  на Австралийския сенат.
Това, че този документ най-накрая вижда бял
свят, е голяма победа за прозрачността и от -
говор ността пред обществото по отношение на
научните изследвания.”

Да припомним фактите
През март 2015 г. Австралийският национален

съвет по здравеопазване и медицински изследва-

ния (NHMRC) публикува информационен документ,
посветен на хомеопатията, широко известен с на-
именованието „Австралийския доклад“. 

Този документ заключава, че „няма медицински
проблем, за който да има надеждни доказател-
ства за ефикасността на хомеопатията”.

Докладът отекна с големи заглавия по целия
свят, анонсиращи, че NHMRC е открил, че хомео-
патията не работи в никаква ситуация.

На 26 август 2019 г. обаче, проф. Ан Келсо, из-
пълнителен директор на NHMRC, предостави след-
ните разяснения относно констатациите от обзор-
ния доклад за хомеопатията от 2015 г .:

„Противно на някои твърдения, прегледът
не заключи, че хомеопатията е неефективна.”

Детайлното обследване, извършено от Авст-
ралийската асоциация по хомеопатия (AHA) на по-
ведението на NHMRC, съчетано със задълбочен на-
учен анализ от страна на  HRI на самия  обзор, раз-
кри сериозни процедурни и научни недостатъци,
включително факта, че публикуваният доклад
представлява втори опит за NHMRC, а първият док-
лад, написан през 2012 г., никога не е ставал дос-
тояние на обществеността.

Всъщност, първият доклад от 2012 год. анали-
зира по-голям брой налични научни изследвания,
а версията от 2015 год. взема предвид само 176 из-
следвания, от които отстранява 171, като прави за-
ключенията само въз основа на 5 проучвания.

След продължителна кампания от страна на
заинтересованите страни и широката общест ве -
ност, NHMRC най-накрая през август 2019 г. публи -
кува проекта на доклада от 2012 г., в който авторът
заключава, че съществуват „окуражаващи дока -
зателства за ефективността на хомеопа -
тията при пет патологични състояния“.

Библиография: 
https://www.hri-research.org/wp-content/uploads/2019/08/
Draft-annotated-2012-homeopathy-report.pdf
https://www.hablandodehomeopatia.com/comunicados-
oficiales-anh/
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ПЪРВОТО АВСТРАЛИЙСКО ПРОУЧВАНЕ Е В ПОЛЗА 
НА ХОМЕОПАТИЯТА

Австралийският национален съвет по здравеопазване и медицински изследвания (NHMRC) 
публикува своя пръв обзорен доклад за хомеопатията


