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„Надявам се след няколко
дни да се излекувам от теб.
Трябва да спра да пуша без теб,
да пия без теб, да мисля за теб.
Възможно е, ако следвам оби -
чайните морални норми. Пред -
писвам си време, въз държание,
уединение.“

Хайме Сабинес

Хомеопатия и развод 
Хомеопатично пътешествие с 15 медикамента
„Никога няма да разбереш колко те обичам /
защото спотаен спиш в мен /
плача и те крия, преследван / 
от глас, проникващ като стоманено острие.”

Федерико Гарсия Лорка

През последното тримесечие на годината се увеличи броят на разде-
лилите се двойки. Данните, взети от архивите на съдебните власти, показ-
ват, че през последните десет години последното тримесечие на годината
е времето с най-много официални разпадания на двойки.   По-конкретно,
те са  60% повече, отколкото по друго време на годината. Може да из-
глежда, че разводът е изключително семеен и правен въпрос, а не здра-
вословен проблем, но хората, които преминават или са преминали през
ситуации на раздяла като двойка, често се чувстват физически и емоцио-
нално увредени от житейските обстоятелства и подкрепата на терапевт
(било то психолог или лекар) може да бъде от полза.

Разводът като стресираща житейска ситуация
Прието е да се мисли, че разводът или раздялата в брака са стресови

жи тейски ситуации с максимална интензивност (по-ниска е само от смърт -
 та на съпруга/та) и следователно са причини, които могат да генерират
значителни промени (фигура 1) в здравето на хората.

ХОМЕОПАТИЯТА МОЖЕ ДА 
ПОМОГНЕ ПРИ РАЗВОД

Д-р Хосе Игнасио Торрес, Испания



Скала на жизнените събития (Holmes & Rahe, 1976)
Жизнени събития, настъпили през последните 12 месеца

Стресиращо жизнено събитие Точки Стресиращо жизнено събитие Точки 
(100) (100)

1. Смърт на съпруга/та 100 23. Промяна на отговорностите в работата 29
2. Развод 73 24. Син или дъщеря напускат семейното 
3. Раздяла на семейството 65 огнище 29
4. Влизане в затвор 63 25. Правни проблеми 29
5. Смърт на близък роднина 63 26. Значимо лично постижение 28
6. Заболяване или нараняване на 27. Съпругата спира да работи 26

личността. 53 28. Начало или завършване на училище 26
7. Брак 50 29. Промяна на начина на живот 25
8. Загуба на работа 47 30. Промяна на навиците на живот 24
9. Безработица 47 31. Проблеми с шефа 23
10. Сдобряване на двойката 45 32. Преминаване  на друга работна смяна 
11. Пенсиониране 45 или промени в условията на работа 20
12. Промяна в здравословното състояние 33. Смяна на местожителството 20

на член на семейството 44 34. Смяна на училището/университета 20
13. Наркомания и/или алкохолизъм 44 35. Промяна на дейностите по време на 
14. Бременност 40 почивка 19
15. Сексуални проблеми 39 36. Смяна религиозните пректики 19
16. Влизане на нов член в семейството 39 37. Промяна на социалните дейности 18
17. Смяна на бизнеса 39 38. Промяна на навиците на спане 17
18. Промяна на икономическото положение 38 39. Промяна на честотата на семейните 
19. Смърт на интимен приятел 37 събирания 16
20. Смяна на работата 36 40. Промяна на хранителните навици 15
21. Съпружески проблеми 35 41. Ваканция 13
22. Дело за взет кредит или ипотека 30 42. Коледа 12

43. Леки нарушения на закона 11

Фигура 1. Стресиращи жизнени ситуации. Източник: Revilla L de la. 1994
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Като семеен лекар и хомеопат съм консултирал
много пациенти, които преживяват или са прежи-
вели стресиращи жизнени събития, каквото е раз-
дялата. 

„По очите ти мога да разбера, че сигурно пла-
чеш всеки ден / И звездите в небето не означават
нищо за теб, те са огледало / Не искам да говоря за
това, как ти разби сърцето ми“

Род Стюарт

Всяко заболяване бива причинено 
от нещо, което не е заболяване
Когато мислим за преживени раздели, можем

да се възприемаме като жертва на беда (истинска
или въображаема) или като причинител на беда,
ако сме в състояние да изпълним трудната задача
да се поставим на мястото на другия.

Когато говорим за развода като ситуация, която
рязко и радикално променя сегашния ни живот и
начина, по който виждаме себе си в бъдещето, го-
ворим за нашите чувства и емоции. Говорим за
мъка, разочарование, гняв, потисната ярост, вина,
ревност, срам, съмнение, разочарование, отчаяние
и безнадеждност.

„Забравих името ти, / не помня / дали те нари -
чаха светлина или лиана / но знам, че си била вода
/защото ръцете ми треперят, когато вали.“

Карлос Меделин

Какво ни носи разводът: 
емоции и чувства
Обикновено изпитваме трудности (дори ние,

здравните специалисти ) при разграничаване на
емоциите и чувствата (фигура 2).

Емоциите са състояния на тялото или ума,
които предизвикват и промени в нашето тяло (уве-
личаване на сърдечната честота, промени в цвета
на кожата, треперене на лицето, напрежение в мус-
кулите, усещане за завъртане на стомаха, повиша-
ване на тона на гласа, поява на сълзи), които ни
тласкат към определено поведение.

От десетилетия се предполага, че има шест ос-
новни емоции: страх, гняв, отвращение, тъга, из-
ненада и радост. И ние знаем, че негативните емо-
ции като гняв, вина, срам, копнеж, страх и болка
предполагат избягване или защита от външния
свят. Чувството, обаче, е съзнателно и лично пре-
живяване. То възниква, когато емоцията проникне
в нашето съзнание, което се намира под  влия-
нието на  нашата личност, образование и способ-
ности.

ЕМОЦИЯ ЧУВСТВО

• Невербален език • Вербален език
• Надеждна • Недостатъчно 
• Каквото виждаме надеждно
• Изписана е на • Каквото ни казват

лицето ни • Излиза от устата ни
• Наблюдава се и е • Възниква когато

измерима емоциите стигнат до
• Промени съзнанието ни 
• Действия • Личен опит

Фигура 2. Емоция и чувство. Източник: De Waal. Е. El 
último abrazo.2019 (Последната прегръдка, 2019)

Чувствата са инструменти, с които субектът раз-
полага за осъществяване на връзки. Те засягат
целия организъм и, както каза Спиноза, ни правят
единствени и уникални. Затова при всяка консул -
тация, свързана със здравословен проблем, въз -
никнал след развод, е от съществено значение да
се индивидуализират чувствата и емоциите на па -
циента.

„Между мен и любовта ми трябва да се издиг-
нат / триста нощи като триста стени / и магия -
та на морето ще застане между нас.“

Хорхе Луис Борхес

Загуба след крушение
В повечето случаи разводът е свързан със за -

губа. Загуба на любов, обич, сигурност, деца, само -
чувствие, благосъстояние, стабилност в широ кия
смисъл на думата.

Чувствата, причинени от загубата на нещо или
някой, който има отношение към нашето бла го -
получие, или невъзможността да постигнем жела -
нията си и да изпълняваме проектите си, при над -
лежат към едно семейство от пет клана: състра -
дание (самота, съжаление), меланхолия, ностал -
гия, безпомощност (самота, отчаяние) и тъга (бол -
ка, скръб, тягост, горчивина, нещастие, пок руса...).

Чувства, които в крайна сметка могат да ни
накарат да се почувстваме ненужни подобно на
Рейчъл Къск, когато преминава през вихъра от
притеснения, преживявания, чувства и емоции,
типични за това тежко преживяване или като
загубенячка, когато вижда  семейството си   през
призмата на стъклена чаша, осеяна от милион
пукнатини.  

„Ако ме оставиш сега, ще отнемеш най-
голямата част от мен / Не, скъпа, моля те, не си
отивай / И ако ме оставиш сега, ще отнемеш
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моето сърце / Не, бейби, моля те, не си ходи, не/
Просто искам да останеш.”

Питър Четера

Какво остава след крушението: 
новите животи
След крушението се появяват нови животи,

които в зависимост от вътрешните и външните ре-
сурси ще бъдат здравословни и адаптивни (устой-
чива реакция), ще преодоляват трудностите, без
външна помощ, като разчитат единствено на себе
си и своите близки или ще бъдат дезадаптивни и
придружени от патологии (като силна депресия).

Между тях ще открием отговори с по-малка или
по-голяма интензивност, които ще изискват про-
фесионална помощ: преходно безсъние и безпо-
койство, постоянна генерализирана тревожност,
соматизационни разстройства, реактивна депре-
сия и реакция на скърбене (Фигура 3).

Фигура 3. Чувства, емоционални реакции и здра во слов -
ни проблеми, свързани с развода. Собствена раз работка.

„Думата е мощен суверен; с много малко и на-
пълно невидимо тяло тя изпълнява най-божест-
вените дела: премахва страха, облекчава  бол-
ката, вдъхва радост и увеличава състраданието.“

Горгий. 5 век пр.н.е.

Лекарят и неговия пациент, който
преживява развод. 
Терапевтични ресурси.
След внимателен и задълбочен разговор, лека-

рят ще оцени ситуацията на когнитивно-афективен
дисбаланс, който има своето симптоматично изра-
жение при всеки пациент и ще постави диагноза.

По този начин е от съществено значение да се
достигне до емоциите и чувствата на пациента,

нещо, което не е никак лесно. Необходими са
откровеност – без разпитване; изслушване – без
прекъсване и разбиране – без раздаване на при-
съди.

Много е важно лекарят да предразположи
пациента, да не предписва медикаменти, когато не
е необходимо и да използва най-безопасните и
ефективни терапии за всеки отделен случай.

И винаги предписвайте трите безопасни и
мощни лекарства: ОБЯСНЯВАНЕ, УСПОКОЯВАНЕ и
ОБЛЕКЧАВАНЕ без да забравяте при всяка среща да
препоръчвате на пациента четене, музика, кино и
всякакви други артистични прояви, с които той се
чувства комфортно, защото както казва Хуелбек,
проклятието на тези, които не четат, е, че трябва да
водят примиренчески и конформистки живот “.

Различните видове психотерапия (съпро вож -
даща, състрадателна, когнитивно-пове ден ческа,
мотивационна), библиотерапия, психо ак тивни и
хомеопатични медикаменти могат да бъ дат по -
лезни за хората, които изпитват здраво словни
проблеми в резултат на развод. За мен психо -
терапията на състраданието е тази, която включва
слушане, привързаност, позитивна ем патия и
състрадание в контекста на смирение, човечност,
присъствие и уважение, като състра данието (фи -
гура 4) се изразява  във възприемане и разбиране
на страданието на другия и желание за действия за
облекчаване, намаляване или пре махване на бо -
лез нената ситуация.

ЕМПАТИЯ VS СЪСТРАДАНИЕ

EМПАТИЯ СЪСТРАДАНИЕ 

Придобиване на Истинска загриженост
информация за другия за другия
Разбиране на Желание за подобря-
информацията ване на ситуацията
Не е необходимо да Позитивна е по
е позитивна дефиниция
Той е много- Той е алтруистичен 
функционален

Фигура 4. Емпатия vs състрадание. Източник: De Waal. F.
El último abrazo. 2019

„Тук е толкова самотно без теб / Като птица
без песен / Нищо не може да спре тези самотни
сълзи / Кажи ми, скъпа къде съгреших.“

Принс
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Петнадесет полезни хомеопатични
медикамента при здравословни
проблеми след развод
В зависимост от индивидуалната склонност към

боледуване на разведения човек, ще помислим

дали е показано хомеопатично лечение и дали
това лечение може да се прилага самостоятелно
или като допълнение към други терапии.

В стресираща жизнена ситуация, каквато е
развода, най-честите неадаптивните реакции са:
депресия, скръб, вина, ревност, предателство, об -
сесия, тревожност и соматизация. Съществуват
доста  хомеопатични медикаменти (Таблица 1),
подходящи  за съответното заболяване. Биогра-
фията при клиничната среща е толкова важна, кол-
кото и симптоматиката, тъй като бракът е нара-
тивна институция. За терапевта разказът на па-
циента ще бъде източник на информация, който ще
му помогне да разбере и предложи подходящата
терапия.

В следващия брой ще бъдат представени кли-
ничните случаи по темата.

ДЕПРЕСИЯ ТРЕВОЖНОСТ СОМАТИЗАЦИЯ ФОБИИ

Actaea recemosa Aconitum Anacardium orientale Argentum nitricum
(несподелена любов)
Alumina (вина) Argentum nitricum Arsenicum album Baryta carbonica
Ambra grisea Bismuthum Chamomilla Baryta iodata
(срамежливост) (раздразнителност)
Antimonium crudum Calcarea phosphorica Colocynthis Calcarea carbonica
(загуба на желание за (раздразнителност)
живот)
Arsenicum album Cenchris contortix Lycopodium Calcarea fluorica
(траур) (ревност) (несигурност) (разорение)
Aurum metallicum Chelidonium Nitricum acidum Camphora
(самоубийство) (вина)
Graphites (апатия) Digitalis purpurea Nux vomica (гняв) Carbo vegetalis
Helleborus niger Chamomilla Platina Causticum
(старост) (депресия)
Lachesis Gelsemium Psorinum Crocus sativus 
(ревност) (песимизъм) (тревожност)
Natrum carbonicum Ignatia Ignatia (траур) Kalium arsenicosum
Natrum muriaticum Kalium bromatum Phosphoricum acidum Lac caninum
(предателство) (траур)
Natrum sulfuricum Kalium sulphuricum Pulsatilla (траур) Lycopodium
Pulsatilla/Cyclamen Lycopodium Medorrhinum
Sepia (афективно Menyantes (Ignatia) Thuya occidentalis
безразличие)
Silicea (крехкост) Natrum phosphoricum Tuberculinum
Lillium tigrinum (Sepia) Sulphur Arsenicum album

Таблица 1. Хомеопатични медикаменти с възможна употреба при разведени пациенти. Díez Llambrich. Nociones de
psiquiatría homeopática. (Диес Лямбрих. Понятия в хомеопатичната психиатрия.).

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/como-puede-
ayudar-la-homeopatia-en-el-divorcio/
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Недостойно е да виждаме заглавия като това,
което идва от Съединените щати („Хомеопатите в
САЩ претендират за терапии, които предотвра-
тяват морбили и лекуват аутизъм“) и които
някои медии подеха в Испания („Последната из-
мама на хомеопатията : лекуване на аутизъм с ви-
соки дози  витамин С ”).

Темата e стара и е  дискутирана миналата  го-
дина на страниците на „Медицинска редакция“ (ди-
гитален ежедневник за медицинска информация,
бел. ред.) („Хомеопатите твърдят, че „лекуват“
аутизъм чрез разреждане на ваксините, които го
„причиняват“). Както се е случвало и по други по -
води, термините са объркани и вече не съм си гу -
рен, че това е нещо случайно.

Хомеопатията е хомеопатия. Тя използва хо -
мео патични медикаменти, въз основа на схваща -
нето, че когато към пациента се подхожда гло-
бално, а лечението се индивидуализира, отговорът
е по-добър. Хомеопатията не прави съждения за
аутизма и за ваксините, нито за ефекта на други
терапии върху аутизма. Хомеопатията не из -
ползва свърхдози от различни субстанции. Хо -
меопатията се ограничава до опита си да помогне
на пациентите с техните различни здравословни
проблеми, като използва хомеопатични меди ка -
менти, които са съвместими (и често синер гич ни) с
други терапии, включително конвенционал ни, а
сред тях са и ваксините.

Това многократно е заявявано от лекарите хо -
меопати чрез един от техните референтни уеб -
сайтове, Hablandodehomeopatia.com, например в
статиите „Позицията на лекаря хомеопат по отно -
шение на ваксините“1 и „Хомеопатията и вак си -
ните: несъвместими ли са? ”2.

На уебсайта на Националната Асамблея по Хо -
меопатия, HomeopatiaSuma.com, хомеопатията се
дистанцира категорично от Движението срещу
ваксините и това е отразено в някои медии. При-
мер за това е статията: „ Отречени са 8-те най-
много тиражирани лъжи  за хомеопатията“3.

Отричането на тези фалшиви твърдения е тол-
кова обширно, че се прави в два различни раздела:

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ:

1. Ефикасна ли е хомеопатията за превенция
на заболяванията?

ВЯРНО. Хомеопатичните терапии могат да до-
принесат за регулиране на процесите в организма
и да му помогнат да реагира по-добре при неба-
лансирани обстоятелства. Например: от повта-
рящи се инфекции (отит, херпес и др.) до алергия.
Тази допълнителна защита, предлагана от хомео-
патията в определени ситуации, не трябва да се
бърка със специфичната защита, осигурена от вак-
сина. Просто двете стратегии взаимно се допълват.

2. Хомеопатичните медикаменти могат ли да
се използват като заместител на ваксините?

НЕВЯРНО. Всички ваксини, които Вашият
лекар сметне за подходящи, трябва да се при -
лагат в зависимост от ваксинационния кален -
дар и специфичните обстоятелства при все ки чо -
век. Хомеопатичните медикаменти могат да
имат защитна роля, която е интересна, когато
няма ваксина за дадена инфекция, когато тя не е
подходяща за конкретен пациент или като допъл -
нение към ваксината. Освен това хомео патията
може да помогне за преодоляване на нежелани ре-
акции, които произтичат от прилагането на някои
ваксини при някои пациенти.

Истината е, че повечето хомеопати, които зае -
мат радикална позиция срещу конвен ционалните
лекарства, не са лекари. Много е неразумно и е
много ненаучно да не правим разлика между от -
делните конвенционални лекарства. И дори когато
говорим за определен вид лекарство или кон крет -
но за дадено лекарство, трябва да анализираме за
какво се използва, кога се използва при какви
обстоятелства се използва и за кой пациент.
Разбира се, това е мисията на лекаря! Затова ние
твърдим, че лекарят е този, който трябва да
поеме отговорност за хомеопатичното лечение
и че борбата срещу псевдотерапиите трябва да
бъде  насочена главно към прилагане на за ко -
ните, които предотвратяват чуждо вмеша -
телство в медицинската професия. Това, което е
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ХОМЕОПАТИЯТА E КОМПЛЕМЕНТАРНА 
НА ВАКСИНАЦИЯТА
Д-р Гуалберто Диас, Испания

Хомеопатичната доктрина



Изследване, публикувано наскоро в медицин-
ско списание, показва високата оценка, която
швейцарските педиатри дават на комплементар-
ните медицински терапии. [1]

Първият факт, който привлича вниманието е, че
половината от тях твърдят, че ги прилагат, когато
лекуват себе си или своите семейства. 73 % биха
искали да съществува работна група по подобие
на Секцията за интегративна медицина към Аме-
риканската академия по педиатрия в САЩ (Section
on Integrative Medicine of the American Academy of
Pediatrics).

97% от педиатрите признават, че пациентите им

обикновено ги питат за комплементарни терапии и
повече от половината от тях насочват пациентите
към съответните специалисти, най-често такива,
които практикуват хомеопатия, фитотерапия, аку-
пунктура и остеопатия.

24% твърдят, че са завършили специализирани
курсове по някои от изброените комплементарни
методи, а 16 %, че ги използват в практиката си. Же-
ните лекари и тези над 45 години са по-склонни да
ги използват, а методите, които предлагат най-
много, са фитотерапия и хомеопатия.

Само 23% от швейцарските педиатри не про-
явяват интерес към комплементарните медицин-
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ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОЗИТИВНО ОТНОШЕНИЕ НА 
ШВЕЙЦАРСКИТЕ ПЕДИАТРИ КЪМ КОМПЛЕМЕНТАРНИТЕ 

МЕДИЦИНСКИ МЕТОДИ КАТО ЦЯЛО И 
КЪМ ХОМЕОПАТИЯТА В ЧАСТНОСТ

Д-р Хосе Е.Ейсаяга, Директор на Катедрата по Хомеопатия 
в Университета Маймонидес, Аржентина

полезна терапия в ръцете на професионалиста, се
превръща в опасност в ръцете на псевдотерапевта.
Не бихме позволили на някой, който не притежава
необходимата подготовка, да извърши хирур ги -
ческа интервенция или да предпише психо тропен
медикамент, нали?

Лекарите хомеопати, както и всички останали
лекари от различни специалности, могат допъл -
нително да използват конвенционални лекарства
или хранителни добавки, да препоръчват здраво -
словни навици на живот, адаптирани към па -
циента, да се обръщат към други специалисти за
консултация и т.н. Не защото всички тези тера -
певтични интервенции са част от хомеопатията, а
защото лекарят е обучен да дава различни съвети,
които могат да помогнат на неговия пациент и са
съвместими помежду си (интегративна медицина).

Що се отнася до ролята на хомеопатията при
аутизма, вероятно тя може да бъде полезна за
пациента, за което има проучвания и публикации,
но все още не е доказано от контролирани кли нич -
ни проучвания. Следователно лекарят и пациентът,
надлежно информиран за съществуващите огра -
ничения, могат да решат дали да се възползват от

тази терапия на симптоматично или теренно/кон-
ституционно/ ниво.

В обобщение, за да отречем основните „фал -
шиви новини“ или измами със здравето, които ко -
ментираме в тази публикация, потвърждаваме, че:

• Не е доказано, че хомеопатията лекува аутизъм.
• Хомеопатичният метод не се състои в изпол-

зване на високи дози добавки или пък фито-
терапия.

• Хомеопатията е съвместима с ваксините.
• Лекарите, които използват хомеопатия, могат (и

трябва) да използват терапевтични методи,
за които е доказано, че са ефективни, вина -
ги в съответствие с мнението на пациента,
който е свободен човек и трябва да бъде ин -
формиран за възможностите и огра ниче -
нията на всяко лечение.

1 La postura del médico homeópata ante las vacunas. 
2 Homeopatía y vacunas: ¿son incompatibles?
3 Los 8 bulos más comunes sobre la homeopatía, desmentidos.

Източник: https://www.homeopatiasuma.com/la-homeopatia-
es-complementaria-a-la-vacunacion/



Акупунктура, фитотерапия, хомеопатия и пра -
вилно хранене са комплементарни терапии, които,
интегрирани с конвенционалното лечение, пред -
ставляват ценна помощ за жени, които се борят с
тумори на гърдата или с гинекологични тумори.
Доказано е, че комплементарните терапии пови -
шават поносимостта към конвенционалните те -
рапии като химиотерапия и лъчетерапия, на ма -
ляват значително стреса и нежеланите  реакции,
което позволява на пациентките да играят по-
активна роля в лечебния процес.

Поради тази причина Фондацията „Сюзън Дж.
Комен“, Италия, подкрепи създаването на „Център
за интегрирани терапии в онкологията“ в поли к-
линиката „Джемили“ в Рим. Той не само предлага
на пациентите комплементарни терапии безплат -
но или включени в здравното осигуряване, но
отго варя за контрола на научните доказателства за
ефективността на тези терапии, наред с конвен -
ционалните, като по този начин  допринася за тях -
ното разпространение. [1]

Центърът ще отговаря и за обучението на
здрав ните работници, които са в контакт с онко-

болните пациенти. Структурата е съставена, освен
от приемна зона и чакалня, също така от 3 ме ди -
цински кабинета и голяма мултифункционална
зона за провеждане на курсове за подкрепа на
жени с диагноза рак на гърдата.

Всичко е изградено съгласно концепцията за
биофилен дизайн като целта е създаване на
пространство, благоприятстващо здравето, устой -
чивостта и благополучието както на служителите,
така и пациентите с рак.

Центърът за интегративна терапия разширява
възможността  за прилагане на комплементарни
терапии, които от 2014 г. вече гарантират на по -
вече от 10 000 жени безплатно използване на аку -
пунктура, теоретични и практически семинари по
Чи Гонг, арт терапия, метода Майндфулнес (вид на-
блюдение и осъзнаване), образователни срещи,
свързани с храненето и др. Това се осъществява
благодарение на Службата за „Интегриративна те-
рапия”, с  подкрепата на Фондация „Сюзън Г. Комен,
Италия” и Фондацията  към университетската по-
ликлиника „Джемили”.

Залежка: Фондацията „Сюзън Г. Комен срещу
рака на гърдата“ е най-голямата и най-добре фи-
нансирана организация в САЩ за борба с тази па-
тология, която финансира иновативни проекти за
изследвания в тази област и има пилотни филиали
в Германия, Италия и Пуерто Рико.

Библиография

[1] https://community-fund-italia.aviva.com/voting/progetto/
schedaprogetto/40-265?fbclid=IwAR3aAyOczrE1S_
rSdQ_YpJpCtfZ09NmvtT3j8tIZ1V4SJ-_9UVU_MFb8Euo

Източник: 
http://homeos.org/category/homeopatia-en-el-mundo/
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ски терапии или не ги смятат за разумни.
През юни 2017 г. след изчерпателно проучване

и референдум швейцарските здравни власти одоб-
риха реимбурсирането на следните комплемен-
тарни медицински методи, когато се практикуват
от лекари: хомеопатия, антропософска медицина,
китайска медицина и фитотерапия. [2]
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НОВ ЦЕНТЪР НА ИНТЕГРАТИВНА ТЕРАПИЯ НА 
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