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Синдромът на замръзналото рамо,
известен още като адхезивен капсулит
или ретрактивен капсулит на рамото,
е патология, която се характеризира с
болка и скованост на тази става. Смята
се, че засяга между 7 и 20% от възраст-
ните, като по-често се среща при жени на
възраст от 40 до 60 години. При много
пациенти (между 20 и 30%),  заболява-
нето засяга  и  двете рамене и те страдат
от него през целия си живот.

Синдромът на замръзналото или схванато рамо е заболяване с неиз-
вестен произход в повечето случаи и с несигурна еволюция. При интегра-
тивния подход на неговото лечение  хомеопатията, според моя опит, може
да бъде от голяма помощ.

Какво представлява замръзналото рамо?
Раменната става е покрита от капсула от еластична тъкан, която заедно

с лигаментите допринася за стабилността на ставата по време на движе-
ние. Когато тази еластична капсула се възпали, тя започва да губи елас-
тичност, става по-плътна и по-твърда като причинява болка и ограничава
подвижността на рамото. Това заболяване наричаме синдром на замръз -
налото или схванато рамо.

Причини за появата на синдрома на замръзналото рамо
Произходът на това заболяване е неизвестен. При повечето хора обик-

новено засяга  раменете, без наличие на някакъв основен проблем.
Това, което знаем е, че съществуват случаи, които можем да свържем с

някои рискови фактори или с някои обстоятелства, отключващи по всяка
вероятност  заболяването:
• женски пол и възраст над 40 години;
• претърпян период на неподвижност или намалена подвижност на

рамото в резултат на някаква лезия на раменната става (тендинит,
бурсит), фрактура на ръката, апоплектичен удар или възста новя ване
след операция, като например отстраняване на аксиларните възли при
тумор на гърдата;

• някои заболявания, които предразполагат към схващане на рамото,
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като диабет, хипер- и хипотирео идизъм,
сърдечно-съдови заболявания или ХОББ
(хронична обструктивна бело дробна болест).
Проблемите с маточната шийка също могат да

увеличат риска от синдрома на замръзналото
рамо.

Симптоми на замръзналото рамо
Болката и сковаността доминират в тази кар-

тина, но тяхната поява  и еволюция могат да вари-
рат в зависимост от човека.

Класически са описани три етапа в неговото
развитие.
• Възпалителна фаза. В този момент до ми ни -

ращият симптом е болка, която мо же да бъде
предизвикана от всяко дви жение. Обикновено
е много интензив на през нощта като  пациен -
тът не намира позиция за сън. Болката е тол -
кова силна, че дори го събужда по време на
сън. Разбира се, мобилността на ставата за поч -
ва да се огра ничава.

• Фаза на скованост или „замръзване“. При
тази фаза болката намалява, но ско ваността и
загубата на подвижност се увеличават.

• Фаза на преодоляване на проблема или фаза
на „размразяване“. В тази фаза рамото въз -
становява подвижността си напълно. Въп реки
това много пациенти често остават с ограничена
подвижност на рамото за постоян но.
Този процес обикновено започва постепенно,

влошава се с течение на времето, а след това
съществува тенденция към спонтанно възстано-
вяване в рамките на 1 до 3 години, въпреки че,
както вече споменахме, много пациенти не въз -
връщат пълната функционалност на рамото си.

Диагностициране на синдрома на 
замръзналото рамо
Диагнозата ще бъде поставена въз основа на

анамнезата и физическия преглед на ставата от
страна на лекаря.

Трябва да се отбележи, както винаги, че за
предписване на хомеопатично лечение  от голямо
значение е не само  добрата диагностика, но и
идентифициране на конкретния начин, по който се
проявяват признаците и симптомите при всеки от-
делен пациент. Не всички сковани рамене се
нуждаят от едно и също лечение. Детайлният раз-
пит, като се взема предвид какво се подобрява и
какво  се влошава, как се усеща болката, кога е по-
интензивна и др., ще бъде информация, която има
безценно значение.

Други тестове като рентгенографски изследва-
ния или ядрено-магнитен резонанс обикновено не
помагат особено при диагностицирането. Те могат
да се използват предимно за изключване на други
възможни проблеми в областта на раменете.

Възможности за лечение на 
синдрома на замръзналото рамо
Моят опит показва, че хомеопатията може да

допринесе много в интегративния подход за лече-
ние на ригидното рамо.

От по-конвенционална гледна точка, възмож-
ностите за лечение ще бъдат адаптирани към фа-
зата, в която се намира пациентът като се преми-
нава от „по-нежни“ към по-агресивни терапии в за-
висимост от тежестта на състоянието. В началната
фаза, в която доминира болката, ще бъдат предпи-
сани аналгетици и противовъзпалителни сред -
ства и ще бъде направен опит за поддържане на
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относителна почивка, за да не се увеличава възпа-
лението. Казвам относително, защото абсолютното
обездвижване само би ускорило еволюцията към
скованост. Всъщност винаги ще бъдат предписани
физиотерапия и упражнения за мобилизиране
на ставите и добре планирано разтягане, адапти-
рани към всеки момент от процеса.

Могат да помогнат инжекции с кортико -
стероиди, но това зависи  от пациента и неговото
състояние. Необходимо е  винаги да се вземат
пред вид възможните странични реакции на този
вид лекарства, особено при хора с диабет или
хипо тиреоидизъм.

По изключение при пациенти, които идват на
консултация с много тежка скованост, могат да се
обмислят и други по-интервенционни техники ка -
то принудителна манипулация на рамото под
анестезия или операция.

Хомеопатия и лечение на синдрома
на замръзналото рамо
Вярвам,  въз основа на моя опит, че ако в  под-

хода към това заболяване включим хомеопатия
като основна част от лечението, значително ще се
подобри прогнозата на тези пациенти. Всъщност
винаги включвам както хомеопатия, така и остео-
патия при всичките си пациенти със замръзнало
рамо. Това, както винаги,  ми  дава  предимство, за-
щото мога да ги комбинирам с всякакви други, под-
ходящи   в зависимост от  конкретния случай, те-
рапевтични мерки.

В хомеопатията не съществува „терапия на
замръзналото рамо“. Необходимо е  да знаем как
заболяването се проявява при всеки пациент,
какъв е произходът му (ако е възможно да се
разбере), какъв е човекът, който страда от него,
дори включително, как може то да му се отрази
емоционално. Колкото повече информация имаме,
толкова по-индивидуализирано ще бъде лече -
нието и толкова по-вероятно е да постигнем успех.

Педставям ви някои от медикаментите, които
се употребяват най-често за лечение на замръзна-
лото рамо.
• ARNICA. Това е основен медикамент при

всички случаи на свръхнатоварване, травма-
тизъм или възпаление на двигателния апарат.
Той е голям модулатор на болката, особено, ако
се увеличава при палпация и движение.

• BRYONIA. Друг много добър медикамент за
болка, с подчертана характеристика: пациен-
тът се чувства добре при абсолютен покой, но
при най-малкото движение болката отново се

появява. Тази модалност е много често сре-
щана във възпалителната фаза на замръзна-
лото рамо. Bryonia и Arnica обикновено са
много добри комплeментарни медикаменти.
Bryonia също е чудесно лекарство и за ставен

излив (когато ставата се подуе поради повишаване
на вътреставната течност). Обикновено това не се
случва  при ригидното рамо, но ако се появи, ще
мислим за този медикамент.
• RUTA и/или RHUS TOXICODENDRON. Тези два

медикамента имат много общи характерис-
тики. И двата медикамента имат много дълбоко
действие върху периартикуларните съедини-
телни структури (сухожилия, лигаменти, ставни
капсули), и двата са показани, когато пациен-
тът съобщи за болка, която се появява след
като дълго време е заемал едно и също поло-
жение и се влошава, когато отново се раз-
движи, но се подобрява при внимателно дви-
жение и топлина.
Разбираемо е, че тези медикаменти ще бъдат

показани във фазата, когато преобладава скова-
ност и във възстановителния период.
• FERRUM METALLICUM. Класически се използва

при скапулохумерален периартрит и болка в
делтоида, един от мускулите, които покриват
рамото. При тези пациенти, болката намалява
от бавно движение и топлина.

• CAUSTICUM. Голям медикамент, използван при
ретракции и фиброза на периартикуларните
тъкани. Causticum ще се използва във фазата
на скованост, в опит  да се възстанови елас-
тичността на втвърдените тъкани. Пациентът
съобщава за усещане за пареща болка и из-
тръпване в ставата.

• CALCАREA FLUОRICA и TUBERCULINUM
RESIDUUM. Тези два хомеопатични медика-
мента ще използваме във фазите, когато рет-
ракцията и фиброзата на периартикуларните
тъкани на рамото са силно напреднали. В този
смисъл са много добри комплементарни ме-
дикаменти на Causticum.
Какви са приликите и разликите между тях? И

при двата медикамента се наблюдава подобрение
при бавно и продължително движение, но при
Calcаrea също ще има чувствителност и подобрение
от топлина и влошаване от студ,  докато пациентите
Tuberculinum ще бъдат безразлични към промените
в температурата и атмосферните условия.
• SOLANUM MALACOXYLON. Това е много спе-

циален медикамент, тъй като в много случаи
има невероятно действие в процесите на кал-
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На 15 май 2021 г. се проведе X-та юбилейна
научно-практическа конференция по Шусле-
рова терапия и хомеопатия под надслов „Шус-
леровата терапия в условията на пандемия.
Практически подходи, базирани на 200 годишна
традиция и съвременни изследвания.“

Конференцията се състоя чрез онлайн излъч -
ване на Фейсбук страницата на Алпен Фарма
Академия. Всички лекции от тазгодишния научен
форум остават достъпни във Фейсбук за медицин -
ски специалисти, които се интересуват от възмож -
ностите на интегративната медицина.

Както вече стана традиция, български и чуж-
дестранни лектори представиха свои изследвания
и споделиха практически опит на този научен
форум. 

Здраво сърце с Шуслерови соли – 
практически терапевтични решения
Важен акцент в научната програма на конфе-

ренцията беше темата, представена от графиня Ан-
гелика Волфскийл фон Райхенберг, популярен на-
туропат и Шуслеров терапевт от Германия. Тя пред-
стави обобщения опит на немската натуропатична
школа и  сподели свои терапевтични  програми с

Шуслерови соли за сърдечно-съдовата система,
базирани на нейната 30-годишна холистична прак-
тика. 

Ангелика Волфскийл фон Райхенберг, популярен натуропат и
Шуслеров терапевт, Германия

Фактори за появата на сърдечно-съдови 
проблеми през призмата на натуропатията 

Какво представлява сърцето?
Физически погледнато то представлява помпа,

която разпределя кръвта в организма. „От гледна
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ХОЛИСТИЧНАТА ГЛЕДНА ТОЧКА ЗА ЗДРАВЕТО 
НА СЪРЦЕТО

Ангелика Волфскийл, натуропат, Германия

циране на мускулите, лигаментите, сухожи-
лията, ставните капсули и мускулните фасции.
Освен това той има много избирателно дей-
ствие при калциращ периартрит на рамото,
така че ще бъде от голям интерес в случаи на
продължителна еволюция, когато в допълне-
ние към фиброзата в ставата се появяват и кал-
циеви отлагания.
Използването на посочените, както и на други,

хомеопатични медикаменти ще зависи от индиви-
дуалния терен на пациента. Те могат да се изпол-
зват заедно или по отделно в зависимост от пот-
ребностите на всеки човек.

В резюме, като се базирам на моя опит, мога да
кажа, че подходящото хранене, което допринася
за намаляване на възпалителните процеси, заедно
с остеопатията и хомеопатията са трите стълба,
върху които трябва да построим нашата стратегия
при лечение на замръзналото рамо, като имаме
предвид, че към тях може да добавим и всяка
друга терапевтична възможност, която сметнем
за уместна.

Хомеопатията дава още една възможност.

Източник: www.hablandodehomeopatia.com/sindrome-
del-hombro-congelado-o-capsulitis-adhesiva-del-hombro
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точка на натуропатията обаче, то е нещо много
повече от това“, обяснява Ангелика Волфскийл.
„Сърцето е източник на емоциите – на кураж, на
мъдрост и интелигентност, от които можем да
черпим винаги, когато искаме да внесем в живота
си повече баланс, креативност и по-добра интуи-
ция.“

В практиката си немският натуропат наблю-
дава как негативните емоции се отразяват особено
сил но на сърцето. 

Нашето сърце е като втори мозък.
„Умът и сърцето са тясно свързани“, посочва

Ангелика Волфскийл.
В сърцето се съдържат невронни структури,

подобни на тези в мозъка. Може да се каже, че сър-
цето влияе на мисленето, тъй като то излъчва маг-
нитно поле от 500 до 5000 пъти по-силно от това на
мозъка. В института Hearth Math са   проведени тес-
тове, които показват, че съществува електромаг-
нитно поле на сърцето и че в моменти на радост
или напрежение, то синхронизира кръвообраще-
нието и кръвното налягане. 

Функционални нарушения на сърцето. 
Те са причина за чести посещения в кабинета

на лекаря като много пъти не се открива физическа
причина за оплакванията. Обичайно пациентите
описват тези функционални сърдечни оплаквания
като сърцебиене, бодежи и др. 

Функционалните сърдечни проблеми спадат
повече или по-малко към психосоматичните забо-
лявания. Затова е важно да се приложи  психотера-
пия, да се  прецени   внимателно дали в дъното не
стои някакво психично заболяване, дали човекът
не страда от страхова невроза или депресия. Важен
елемент от терапията е умереното спортуване.

Ангелика Волфскийл подчерта, че в практи-
ката си винаги използва възможностите на Шусле-
ровата терапия. При функционални нарушения на

сърдечно-съдовата система тя препоръчва Шусле-
рови соли №5 и №7 – за успокоение и релаксация
на сърдечния мускул. 

Коя е най-голямата заплаха за 
кръвоносните съдове на сърцето?
Това са повишеният холестерол, нивата на хо-

моцистеин и на липиди в кръвта, а също липсата
на достатъчно движение и психичният стрес. При
всеки пациент трябва внимателно да се прецени
индивидуалният недостиг от хранителни вещества
на макро или микро ниво. От първостепенно зна-
чение за здравето на сърцето са калият и магне-
зият. „Затова, ако се установи дефицит или об-
ратното – излишък, балансът може да се възвърне
с  помощта на Шуслерови соли №5 и №7“, препо-
ръчва немският натуропат. (Таблица 1)

Върху сърцето индиректно влияят бактериал-
ната микрофлора и фокални огнища в зъбите, осо-
бено мъдреците, които се асоциират с тънките
черва. 

Значение имат още някои хормонални или ме-
таболитни смущения, хиперфункция на щитовид-
ната жлеза, повишена температура, бактериални и
вирусни заболявания, някои упойващи средства и
медикаменти, генетична предразположеност,  епи-
генетични фактори и др. 

За всеки пациент е необходимо да се състави
индивидуален терапевтичен план: да се обсъди
какво е важно за него, от какво може да се осво-
боди или откаже, как възприема нови навици и т.н. 

„Пациентът трябва да осъзнае, че за да се пос-
тигне добър терапевтичен ефект е нужно време
– поне 20% от времето, минало от възникването
на болестта“, пояснява графиня Ангелика Вол-
фскийл. 

В таблица 2, по-долу, са представени и други те-
рапевтични решения с Шуслерови соли от опита
на немския натуропат.

Таблица 1 
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ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ КАТО КОМПЛЕМЕНТАРНА 
ТЕРАПИЯ ПРИ  НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ

Михаел Фрас, Петер Лехлейтнер и съавтори, Германия, Австрия

ТЕРАПЕВТИЧНИ РЕШЕНИЯ 
от практиката на немския натуропат Ангелика Волфскийл 

 Шуслерови соли за укрепване на съдовия ендотел

ШС №1 запазва еластичността на съдовата стена, сутрин 3-5 табл.

ШС №10 предпазва от обемно натоварване на кръвоносната система и косвено предпазва от 
ендотелна дисфункция, 5-10 табл. до 14 ч.

ШС №11 за здрава съединителнотъканна основа на кръвоносната система, вечер 3-5 табл. 

Шуслерова програма за подобряване на тъканната кислородна сатурация

ШС №3 спомага за пренос на кислорода в артериалното звено - сутрин и на обед по 5 табл.

ШС №6 за укрепване на венозна функция и в аспекта на кислородната обмяна за вените - 
следобед и вечер 3 до 5 табл.

Шуслерови програми при проблеми с кръвооросяването

При парестезии: 

ШС №2 по 5 табл. 1-2 пъти до обяд. В допълнение - мехлем №2 се втрива на засегнатите 
места. 

При хипотония: 

ШС №3 5 табл. разтворени, възможен е втори прием през деня от 2 табл., които се смучат. 
В допълнение - мехлем №3 с втриване в областта на сърцето;

ШС №8 3 x 2 табл. до 16 ч. 

Таблица 2 

• Конвенционалната медицина и хомеопа-
тията работят добре заедно.

• Качеството на живот се подобрява, когато
към конвенционалното лечение се добави хо-
меопатия при пациенти с недребноклетъчен
рак на белия дроб (NSCLC).

• Преживяемостта се удължава с добавяне на
хомеопатия при пациенти с NSCLC.

Това са основните изводи от проведено про-
спективно, рандомизирано, плацебо-контроли-
рано, двойно-сляпо,  многоцентрово проучване.
Проучването е на авторски колектив, воден Ми-
хаел Фрас, Петер Лехлейтнер и съвтори и про-
следява хомеопатичното лечение на недребнок-
летъчен рак на белия дроб. Резултатите от про-
учването са публикувани в сп. „The Oncologist“.



брой 93 • юни • 2021    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 7

Авторите посочват, че пациентите с напред-
нал недребноклетъчен рак на белия дроб
(NSCLC) имат ограничени възможности за лече-
ние. Те смятат, че наред с конвенционалното про-
тивораково лечение,  хомеопатията, прилагана
като комплементарна терапия, може да помогне
за облекчаване на страничните ефекти на кон-
венционалната терапия. Целта на проучването
им е била да се оцени дали добавянето на хо-
меопатия може да повлияе на качеството на
живот  и преживяемостта на пациенти с NSCLC.

Проследени били качеството на живот и про-
дължителността  на преживяемостта  в две ран-
домизирани групи и само преживяемостта в
трета- контролна група .

В проучването участвали 150 пациенти с
NSCLC във фаза IV на заболяването. Те посеща-
вали амбулаторните центрове на всеки 9 сед-
мици. 98 от пациентите получили или индиви-
дуализирани хомеопатични лекарства (n = 51),
или плацебо (n = 47) по двойно сляп начин. В
контролната група 52 пациенти, без хомеопа-
тично лечение,  били наблюдавани само по от-
ношение на преживяемостта. Съставките на при-
лаганите  хомеопатични медикаменти, били
предимно от растителен, минерален или живо-
тински произход. Тези хомеопатични медика-
менти били произведени чрез последователно
разреждане и сукусиране, имали стабилни фор-
мули и отговаряли на стандартите за добра про-
изводствена практика. 

Качеството на живот, както  и скалата на сим-
птомите показали значително подобрение в гру-
пата, лекувана допълнително с хомеопатия, в
сравнение с плацебо групата след 9-та и 18-та
седмици на хомеопатично лечение (p < .001).
Средното време на преживяемост било значи-
телно по-дълго в хомеопатичната групата  (435
дни) спрямо плацебо групата (257 дни; p = .010),
както и спрямо контролната група (228 дни; 
p <.001). Процентът на преживяемост в хомео-
патичната група се различавал значително от
плацебо групата (p = .020) и от контролната група
(p < .001). “

Горните резултати дават основание на авто-
рите да заключат, че качеството на живот се под-
обрява значително в хомеопатичната група  в
сравнение с плацебо групата. Освен това пре-
живяемостта се удължава в хомеопатичната
група спрямо плацебо групата и контролата.
Предполага се, че по-доброто качество на живот
е допринесло за удължаване на преживяе-
мостта.

Изследването дава основание да се мисли, че
хомеопатията влияе положително не само на ка-
чеството на живот, но и на преживяемостта. 

Необходими са, обаче, по-нататъшни проуч-
вания, включително върху други туморни 
образувания, за потвърждение на горните заклю-
чения.

По материали от: https://www.ncbi.nlm.nih.gov

ВЪВЕЖДАНЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО 
НА COVID-19

Силвия Вайс1, Менахем Обербаум2, Михаел Фрас3

РЕЗЮМЕ

Успешните хомеопатични  прескрипции се ос-
новават на внимателна индивидуализация на
симптомите, както за отделния пациент, така и за
групи от болни, в случаите  на епидемични ог-
нища. Продължаващата пандемия на COVID-19
първоначално беше представена като тежко

остро дихателно заболяване с евентуални дра-
матични усложнения. С течение на времето
обаче се оказа, че е сложно системно заболяване
с прояви, произтичащи от индуцирано от вируса
възпаление и хиперкоагулация, като по този
начин може да бъде засегнат всеки орган или
система. В резултат на това клиничната картина
е променлива, в допълнение към разнообраз-

1  São Paulo Homeopathic Medical Association/Pontifical Catholic University of São Paulo, Sao Paulo, Brazil
2  Department of Complementary Medicine, Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel
3  Institute for Homeopathic Research, Vienna, Austria



ието, свързано с различните индивидуални и ко-
лективни рискови фактори. Като се има предвид
изключителната вариабилност на патологията и
клиничните ù прояви, не изглежда осъществимо
да се използва едно или няколко универсални
хомеопатични медикаменти. И все пак хомеопа-
тията може да играе съответната роля, когато по-
голяма част от пациентите проявяват само лека
форма на заболяването и са показани за лечение
в домашни условия, без стандартно наблюдение,
проследяване или лечение.

Каква тогава може да бъде ролята на хомео-
патията при бъдещи епидемии, особено когато
микроорганизмът е плейоморфен? При лече-
нието на COVID-19 до момента хомеопатията
заема незначително място, с изключение на
Индия, Куба и Бразилия, като резултатите все
още са неизвестни, защото  данните са в процес
на събиране.

От гледна точка на изследванията златният
стандарт са рандомизирани клинични изпитва-
ния. В момента едно такова изследване се про-
вежда в Индия [71], а друго  получи одобрение
за етичност в Бразилия, където в момента уче-
ните се занимават с набирането на кандидати за
участие. Това са опити за индивидуализирано хо-
меопатично лечение с оглед определяне на кли-
ничните резултати (прогресия до тежък / крити-
чен стадий, необходимост от механична венти-
лация, смърт).

Въпреки че този тип проучване е полезно за
определяне  на ефективността, то не може да
послужи като ръководно начало в практиката. В
случая с COVID-19 в момента  практикуващи хо-
меопати по цял свят предоставят индивидуални
грижи на пациенти в амбулаторни условия. Тези
пациенти съставляват приблизително 80% от
всички случаи. Откриват се много регистри за
събиране на този практически опит, който не
може да се разглежда като пренебрижим, за-
щото голяма група от пациенти с леко протичане
на заболяването  обикновено остават в домашна
изолация без медицинско наблюдение, про-
следяване или лечение и използват медика-

менти, които се отпускат без лекарско предпи-
сание (антипиретици и др.).

Хомеопатията би могла да допринесе много
повече, ако нейните местни, регионални, нацио-
нални и международни органи организират
екипи за бързо реагиране и установят линии за
комуникация. В същото време тези органи
трябва да се стремят да подобрят взаимодей-
ствието с конвенционалната медицина, за да ра-
ботят заедно. Добра отправна точка биха могли
да бъдат отделенията по интегративна меди-
цина, които вече са на разположение в най-доб-
рите болници в света, обикновено с фокус върху
пациенти с онкологични заболявания. Чрез про-
активен диалог на Катедрата по комплементарна
медицина в Медицинския център „Шааре Зедек“
в Йерусалим беше предоставено етично разре-
шение за лечение на хоспитализирани, тежки,
некритични пациенти с COVID-19 като пилотно
проучване. Друг интересен път на взаимодей-
ствие е този на програмите за пациенти, наста-
нени в медицински резиденции. Има такава от
2014 г. в Регионалната обществена болница в
Бетим, Минас Жерайс, Бразилия, където хомео-
патията е част от предоставяните обществени
стандартни грижи и услуги от 1996 г. (по наша ин-
формация). Като част от редовния медицински
персонал в болницата, лекарите хомеопати и
техните супервайзори лекуват стационарно във
всички специализирани отделения, включи-
телно и тези за интензивно лечение за възрастни
и деца и неонатологичното отделение. По този
начин лечението на пациенти с COVID-19 става
естествена част от медицинските задачи. Тази
практика се прилага и в местните полеви бол-
ници за COVID-19. 

Всички тези инициативи предполагат, че въ -
веждането на хомеопатията в институциите за
масова медицина е обещаваща стратегия за офи-
циално интегриране на хомеопатията в здрав-
ните системи.

https://www.thieme-

connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-1714053

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32698230/
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