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Металите се намират навсякъде в околната среда на детето. Нашата
земна околна среда се състои от 94 природни елемента, включително 71
метала, от които 60 са тежки метали. Докато някои метали са от съществено
значение за човешката физиология (желязо, което е съставна част на хе-
моглобина; цинк, който участва във всички метаболизми като кофактор на
200 металоензими и др.), то други не представляват интерес. Установено е,
че когато превишават допустимите норми всички са токсични.

1. УВОД
Токсичността на металите може да бъде директна и незабавна при ма-

сивна експозиция (например отравяне с олово при остра интоксикация)
или индиректна и зависима от дозата при продължителна експозиция.

Отравянето рядко е резултат от едно вещество. Най-често се наблю-
дава комбинация от различни вещества, които действат в синергия. 

Металите се намират във въздуха, съвременните битови и промиш-
лени отпадъци (минодобив, производство на сплави за промишлеността
или дори за медицински цели, строителна индустрия, автомобили, про-
изводство на домакински уреди, бижута и т.н.), в животинските и изку-
ствени торове.  Тези, които се намират във въздуха се вдишват или падат
обратно на земята под формата на фини частици, които се поглъщат от
животни и растения, а след това вторично попадат в храната ни.

Единствените средства, които отделят детето от токсините в околната
среда, са тънките полупропускливи мембрани: кожата и лигавиците, които
покриват дихателната и храносмилателната системи. За да влязат в орга-
низма при тези бариери, металите упражняват осмотично налягане.

Поради това първите клинични признаци на остро отравяне са пре-
димно мукокутанни. На второ място, в случай на хронична експозиция, му-
кокутанните признаци се допълват от други токсикологични признаци като
паренхимни увреждания и най-вече увреждания на централната и пери-
ферната нервна система.

Трябва да се отбележи изключителната уязвимост на детския орга-
низъм към тежки метали, като се има предвид физиологичната му незря-
лост – намалена бъбречна способност за елиминиране и хиперпропуск-
ливост на кръвно-мозъчната бариера през първите три години от живота
на детето. И накрая, някои деца са по-чувствителни от други. Става въпрос
за понятието терен, което е  изключително важно за лекаря хомеопат.

В действителност някои деца не успяват да оптимизират процеса на
детоксикация чрез бъб реците (поради нарушение на глюкуронирането;
APOE генотипиране (Apoe 4) или  намаляване на активността на метало-
свързващия протеин – металотионеин).
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ПРИ ЗАМЪРСЯВАНЕТО С МЕТАЛИ 
ПРЕОБЛАДАВАТ ПЕТ МЕТАЛА:
• Алуминий (Al)
• Арсен (As)
• Хром (Cr)
• Живак (Hg) – тежък метал
• Олово (Pb) – тежък метал

В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА НАЙ-ЧЕСТО 
ИЗПОЛЗВАНИ СА ТРИ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛА:
• Злато (Au)
• Сребро (Ag)
• Платина (Pt)

ЕКСПОЗИЦИЯТА НА МЕТАЛИ ПРИ ДЕЦАТА СЕ
ОСЪЩЕСТВЯВА ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:
• ТРАНСПЛАЦЕНТАРЕН ПАСАЖ (Al, As, Cr, Hg, Ni,

Pb, Sb): Фетусът има способност да улавя теж-
ките метали от майката (т.н. ефект „кошче за от-
падъци“).

• ХРАНЕНЕ – чрез водата (Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Ni,
Pb, Zn), земеделските продукти, отглеждани
върху почва (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, Zn), и
хранителната верига (Cd, Hg, Pb, Al, Cu, As). Про-
цесите на предаване на тежки метали от поч-
вите на растенията и животните са слож ни и за-
висят от различни фактори: вида на растенията
и животните, химическата форма на метала,
степента на киселинност на почвата, която по-
казва и вида на замърсяването. Специално
трябва да споменем групата на юношите, които
са големи потребители на зърнени храни, кар-
тофи и тестени изделия, в които съдържанието
на метали често надвишава праговете на ток-
сична концентрация.

• КЪРМЕНЕ – в кърмата се концентрират тежки
метали като Pb, Hg и Cd.

• ВАКСИНАЦИЯ – чрез внос на Hg (тиомерсал), Al
(алуминиев хидроксид) и Cd, в дози, които често
са над пределно-допустимите концентрации.

• ВЪЗДУХА, КОЙТО ДИШАМЕ и който съдържа

всякакви тежки метали, чрез транспорта, сред-
ствата за комуникация, средства, използвани в
домакинството (пестициди, фунгициди, жи-
вачни термометри, тютюнев дим и др.).

• ДЕТСКА КОЗМЕТИКА, която освен агентите с ен-
докринно и алергизиращо действие, съдържа
оцветители, богати на тежки метали (Pb, Ni, Co). 

• УЧЕБНИ ПОСОБИЯ, (Cd, Cr, Hg, Pb, Zn), чрез
вдишване или поглъщане (при покупка на та-
кива трябва да проверяваме дали имат марки-
ровка на EС и дали отговарят на стандартите).

• НЯКОИ ПРОДУКТИ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА (Al, As,
Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Sb) като:  меркурохром, про-
дукти за контактни лещи, дезодоранти).

• НЯКОИ ПРОДУКТИ ЗА ДОМАКИНСТВОТО (Ag,
Cd, Hg, Mg, Pb, Zn). Можем също да посочим,
без претенциии за изчерпателност, следните
замърсители: антимон (Sb), берилий (Be), кад-
мий (Cd), мед (Cu), желязо (Fe), манган (Mn),
никел (Ni ), селен (Se), талий (Tl), цинк (Zn).
Всички тези метали присъстват навсякъде в хо-

меопатичната Материя медика. В ежедневната
практика на лекаря хомеопат детските патологии
не водят до спонтанно предписване на метали.  Те
се препоръчват по-лесно при възрастни, напри-
мер Zincum metallicum при патологии, свързани с
употребата на алкохол, Plumbum metallicum с не-
говите показания при неврологични заболявания
или дори на Aurum metallicum – при  съдови пато-
логии. Използването им в педиатрията се осно-
вава, както винаги, на сходството (подобието)
между клиничните симптоми и токсикологичните,
и патогенетичните данни от Материя медика.
Предписването на метали е особено полезно и
ефективно при лечението на детски патологии,
като  заболявания на дихателната, храносмилател-
ната, урогениталната лигавици и  неврологични за-
болявания или поведенчески разстройства.

За съжаление в днешният свят се налага да
обърнем внимание на две констатации: експлозия
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на броя на описаните случаи на поведенчески раз-
стройства при деца и в същото време широко раз-
пространено замърсяване на околната среда, по-
някога в огромен мащаб: отравяне с живак в Япо-
ния, отравяне с арсен в Индия, отравяне с олово,
свързано със синдрома на Пика и др. и  още по-ко-
варното, хронично, ежедневно излагане на метали
в околната среда. Хомеопатичната материя ме-
дика, чрез разкриване на токсикологията и пато-
генезата на даден  ме тал, показва връзката между
наблюдаваните симптоми и  реалната интоксика-
ция с метали. Хомеопатичен медикамент, чийто из-
ходна субстанция е „метал“, е поликрест. В материя
медика са изброени 26 такива метала, чийто ми-
шени са множество тъкани. 

Подходът, който предлагаме, е да разгледаме
различните цели (мишени), които биват атакувани
от металите. Това ще ни даде възможност да иден-
тифицираме и обосновем наличието на съответ-
ния метал.

Основните мишени са: лигавици, кожа, невро-
логична тъкан с фокус върху поведенческите раз-
стройства.

2. МИШЕНИ: лигавици
Основният път на интоксикация с метали е

чрез ЛИГАВИЦИТЕ на:
• ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА – чрез вдишване на га-

зове, прах или пари на:  Ag, Al, As, Cd, Cr, Fe, Hg,
Ni, Pb, Pt, Sb, Se и Zn.

• ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА – често слу-
чайно при работа или замърсяване на вода
или храна с: Ag, Al, As, Cd, Cr, Cu, Pb, Zn и в по-
малка степен с  Hg
Тяхното токсично въздействие върху лигави-

ците може да бъде пряко в случай на остро и ма-
сивно отравяне (разяждащ и възпалителен или
дори язвен ефект) или непряко в контекста на хро-
нични интоксикации (трофични и възпалителни
разстройства, които се появяват вторично след по-
глъщане и разпространение в тялото).

ARGENTUM NITRICUM
• Сребърният нитрат има антисептични и ад-

стрингентни свойства. Използва се отдавна в
медицината за профилактика на гонококов ко-
нюнктивит при новородени.

• При остро отравяне сребърният нитрат раз-
яжда и силно дразни кожата и лигавиците. При
хронично отравяне може да доведе до разви-
тие на аргирия чрез утаяване на метален
сребърен нитрат в тъканите с придобиване на
характерния синкав оттенък на кожата и лига-
виците.

• Сребърният нитрат има тропизъм към всич ки
лигавици на тялото, където причинява язвено

възпаление, понякога с кървави мукопуру-
лентни екскреции. Характерното усещане за
Argentum nitricum е усещане за забити бод-
лички в лигавицата.

ПРИ ДЕТЕТО Argentum nitricum е показан за
лечението на патологии, които засягат различни
лигавици:
• БЛЕФАРОКОНЮНКТИВИТИ, при които има сек-

реция на гъста, жълтеникава гной;
• ЕНТЕРОКОЛИТ, УЛЦЕРО-ХЕМОРАГИЧЕН РЕКТО-

КОЛИТ, БОЛЕСТ НА КРОН, ГАСТРИТИ И ГАСТРО -
ЕНТЕРИТИ с отделяне на слуз и зеленикави из-
пражнения, с вид на нарязан спанак, които по-
някога са съпроводени с кръвенисти прожилки;

• ГНОЙНИ РИНОФАРИНГИТИ, ЛАРИНГИТИ, съ че-
 таващи кашлица и пресипналост.

Освен горепосочените Argentum nitricum има
и други показания като:
• ГИНЕКО-УРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: церви-

цит, уретрит;
• НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ: замаяност,

тре перене, главоболие, спазми;
• ПОВЕДЕНЧЕСКИ НАРУШЕНИЯ: тревожност с

безпорядъчна припряност и емоционална диа-
рия, изпреварващ етап на страх.

CADMIUM SULFURICUM 
• Кадмий (Сd) присъства в електролитни покри-

тия на метали, електрически уреди, бои, емай -
ли и в ядрената индустрия.

• Токсичните ефекти се осъществяват чрез лига-
виците на храносмилателния тракт. Техните
прояви са под формата на гастритни лезии,
стомашни язви, тежък гастроентерит с хемате-
меза, субоклюзии.

• Хроничната токсичност засяга паренхима: пе-
риферната нервна система (по-специално тро-
пизъм към лицевия нерв) и половите жлези
(олигоспермия).

CADMIUM SULFURICUM е показан при:
• НАРУШЕНИЯ НА ЛИГАВИЦИТЕ НА ХРАНО СМИ-

 ЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ: тежък гастроентерит с хе-
матемеза.

Медикаментът има релевантен принос в
контекста на поддържащо лечение в онколо-
гията, при усложнения, вследствие на химиоте-
рапия и лъчетерапия в областта на храносми-
лателния тракт. Други показания за Cadmium
sulfuricum са:

• НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – лицева пара-
лиза с вирусен произход.

• ЕНДОКРИННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – при състояния
на олигоспермия или астеноспермия.
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3. МИШЕНИ: кожа
Абсорбцията през кожата е друг възможен

начин за интоксикация с някои метали, която може
да настъпи:
• ДИРЕКТНО, чрез дразнещ и язвен ефект;
• ПО-СКОРО ИНДИРЕКТНО, при наличие на рани,

които се превръщат в подходяща входна врата.
• Вредно влияние върху кожата оказват след-

ните метали: Ag, Al, As, Cr, Ni, Sb, Se, Zn.
Металът, за който кожата е предпочитан път

за вход, е хром (Cr).

KALIUM BICHROMICUM
(калиев дихромат)

Острата токсичност на калиев дихромат е на-
сочена към три мишени:
• КОЖА, чрез образуване на язва с правилни

ръбове с вискозна, зеленикаво-жълта ексуда-
ция, слаба или никаква болка. Язвата може да
бъде дълбоко в меките тъкани, като понякога
достига костта.

• ХРАНОСМИЛАТЕЛНА СИСТЕМА (некроза по
про тежение на храносмилателния тракт; ток-
сичен хепатит, усложнен от некротичен тубу-
лонефрит).

• ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА (остър белодробен
оток).
НА НИВО НА КОЖА, наблюдаваните лезии са

предимно със затегнато протичане и склонност
към хронификация. Същата особеност се отчита и
при засягане на лигавиците. Това е свързано с ко-
розивното действие на Cr, който прониква през
рани, порязвания или ожулвания. Клиничната кар-
тина е тази на т.н. „циментова екзема“. Става дума
за екземоподобен дерматит на ръ цете, причинен
от контакт с Cr. Лезиите са много сърбящи, често
усложнени и се характеризират с еритематозни
макули и папули, които еволюират в пустули, после
в крусти и образуване на сухи или секретиращи
фисури.

ПОКАЗАНИЯТА В ДЕРМАТОЛОГИЯТА на Kalium
bichromicum съответстват на токсичността на ка-
лиевия дихромат:
• КОЖНИ ЯЗВИ, с перфорация, с добре очертани

ръбове и фибринозна основа, слабо болезнени
или безболезнени.

• КОНТАКТНА ЕКЗЕМА – „циментова екзема“
(професионално заболяване), импетиго и им-
петигинизирана екзема.

ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ на Kalium bichromicum:
• ЛИГАВИЦИ – язвени, афтозни лезии със злово-

нен мукопурулентен ексудат.
– Лигавици на УНГ, полови органи, храносми-
лателен тракт.

• В РЕВМАТОЛОГИЯТА – остри пронизващи бол ки

(като пункция), които са характерни за тендинит,
талалгия, лумбаго, ишиас с режещи болки.

• В НЕВРОЛОГИЯТА – главоболие с пронизващи
болки, мигрена с аура.
Трябва да се отбележи, че кожната токсичност

на даден метал не означава непременно отравяне
чрез кожата; някои метали, които причиняват отра-
вяне главно чрез лигавиците, имат силен токсичен
тропизъм към кожата. Сред тях е арсенът.

ARSENICUM ALBUM
Елементарният арсен не е токсичен. Токсични

са САМО неговите  неорганични форми - оксидите.
ОСТРОТО отравяне с арсен причинява пре-

димно увреждане на лигавиците на дихателните и
храносмилателните органи. Възможно е кожата да
бъде засегната по време на професионална дей-
ност с излагане на арсен, суспендиран във въздуха,
като отравянето се проявява под формата на кон-
тактна екзема: еритематозни макулни и папулозни
лезии, палмоплантарна кератоза и засягане на нок-
тите (линии на Mees).

Типичното УВРЕЖДАНЕ НА КОЖАТА от арсен се
появява при хронична интоксикация чрез лигави-
цата, което е и негов отличителен белег. Става дума
за вторични кожни увреждания при хронична аб-
сорбция през лигавицата (случайно или умишлено
поглъщане на вода или замърсена храна, вдишване
на суспендиран във въздуха арсен). Кератозата и
хиперпигментацията са двата симптома, предпола-
гащи хронично отравяне с арсен, в контекста на
мултиорганно увреждане, по-специално невроло-
гично, с развитие на периферна невропатия, която
причинява усещане за парене. Тази дерматоло-
гична патология, наричана арсеномеланоза,  е в ос-
новата на различни видове рак на кожата. 

ПОКАЗАНИЯТА В ДЕРМАТОЛОГИЯТА на Ar-
senicum Album са доминирани от екзема, с три
аспекта на възможните лезии:
• ФИННА ДЕКВАМАЦИЯ, наречена „фурфурна“

(малки люспи от суха кожа) или „брашнена“
(псориазиформени лезии);

• ВИД „СЛОНОВА КОЖА“ с хиперкератоза и ме-
ланоза върху студена, атонична кожа или кожа
с хиперкератотични плаки;

• БЯЛ ОТОК, блед, студен.

ПРЕСКРИПЦИЯТА на Arsenicum album се аргу-
ментира с наличието на силно усещане за парене
или парещ сърбеж, който се подобрява от топлина
във всичките ù форми.

ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ на Arsenicum album:
• ЛИГАВИЦИ:

– Възпаление с тенденция към хеморагични
язви с изгарящи, зловонни секрети.

– Засяга лигавиците на храносмилателните
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(язвени гастропатии, колит, диария, га-
строентерит), дихателните (астма, ринит,
синузит, бронхит, отит) и урогениталните
органи (метрит, вагинит, цистит, уретрит).

– Хранително отравяне, мукозит.
• ПАРЕНХИМНИ БОЛЕСТИ 

– Остри хепатити
– Нефрити
– Надбъбречна недостатъчност

• ОСТРИ ИНФЕКЦИОЗНИ СИНДРОМИ, хронични
супурации

• НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – периферна
нервна система: болки, невралгии.

• СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – ритъмни
нарушения, хипотония, артериопатия.

• ДРУГИ ПОКАЗАНИЯ

– Нарушения на общото състояние  след пре-
карано продължително заболяване.

– Реактивно депресивно състояние. (Тряб ва да
се отбележи, че арсенът няма токсичен тро-
пизъм към централната нерв на система. Така
например прескрипцията на Arsenicum
album ще бъде оправдана при тревожна
възбуда, като реакция на подостра или хро-
нична патология, която навежда на мисълта
за патогенеза от типа Arsenicum album, но
няма да бъде оправдана при изолирано пси-
хично разстройство, без друга патология)…

Продължението на статията можете да проче-
тете в следващия брой 96 на „Хомеопатичен компас”.

Източник: La Revue du CEDH, numéro 52

ПРИНЦИПИ И АНГАЖИРАНОСТ НА ХОМЕОПАТИЯТА
Д-р Гийермо Басаури, Испания

Хомеопатичната доктрина

„Да назовеш пациента по име, да го погледнеш
в очи те, да се ръкуваш с не го, да го попиташ какво
не е наред и кол ко това го безпокои, е началото на
лечението. Същността на медицинския акт е емо-
ционална и обвързваща.“

Хуан Карлос Хименес, лекар                                                                                   

Преди няколко дни прочетох в „XL Семанал“
писмо до директора под № 1678, озаглавено „Ан-
гажираност“ и подписано от Ф.Х. Барон Дуарте от
Ла Коруня. Замислих се върху прочетеното и по-
чувствах, че трябва да го споделя с всички вас. Пуб-
ликувам го тук и ако искате, можем заедно да раз-
мишляваме върху него.

АНГАЖИРАНОСТ

Знаеше, че му остава малко. Когато лекарят
го потвърди и хвана ръката му, пациентът го по-
гледна в очите и каза: „Благодаря Ви за внима-
нието, което ми оказвахте през всичките тези го-
дини, в които се грижихте за мен като професио-
налист и като личност.  Остава само да Ви по-
моля да се помолите за мен.

Лекарят знаеше, че тази молба е сериозна. Не
само от начина, по който беше отправена, но и за-
щото познаваше пациента: сериозен, сърдечен, ре-
лигиозен, либерален и дискретен. Затова той об-
мисля цял ден как да изпълни молбата му. Как би
могъл той, агностикът, специалистът с богат
опит в клиничните изследвания, ръководителят
на изследователска група по транслационна меди-
цина, да се откаже от научната строгост и да се
моли без убеждение за своя пациент, с когото в
течение на години го свързваха добри  отношения
и истинско доверие?

Научните доказателства и вярванията –
това е дилемата. Намери ключа към това в една
книга, посветена на медицина и философия:
„Връзката лекар–пациент се основава на вярата,
а не на доказателствата; вярата, че специа-
листът винаги ще направи за пациента най-доб-
рото, като зачита неговото мнение и действа по
начин, който ще причини минимум щети и ще бъде
честен ”.
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И онзи следобед лекарят влезе в параклиса на
болницата, за да се помоли.

Научните доказателства и вярванията – това е
дилемата. И въпросът ми е защо? Защо трябва да
въз приемаме тези две измерения на човешката
реалност по антагонистичен начин?

Не съм теолог нито философ, но имам своите
вярвания. Не съм и научен изследовател, но про-
верих някои доказателства.

В продължение на много векове религията до-
минира живота на хората в почти всички негови
аспекти и може би все още продължава да го
прави на твърде много места по света и в социал-
ните реалности. Говоря за религии, които обикно-
вено имат малко или изобщо нямат нищо общо с
духовността, поне в техните висши институцио-
нални структури. Винаги ще има изключения във
всичко, но аз се позовавам на историята.

Не е добра идея обаче, за да се отървете от
едно иго, да попаднете в друго. Струва ми се, че
нещо подобно се случва от доста време насам,
дори в прекалена степен, около някои научни
течения, които, между другото, са особено важни
в определени области от живота, каквато, за съжа-
ле ние, е и медицината. Говоря за сциентизъм сре -
щу наука, както говоря за религия срещу духов-
ност. Разрешете ми това сравнение, просто искам
да бъда разбран.

Има хора, които са дълбоко убедени, че чо-
вешкото същество е свързано с трансцендентна и
универсална реалност, която надхвърля онова,
което повечето от нас дори са способни да разбе-
рат и познават. Имаме дълбоко убеждение, че сме
многоиз мер на реалност и сме свързани с тотал-
ността на тази Вселена във всичките ù форми на
проявление, дори и с тези, които интуитивно усе-
щаме.

Някои от нас стигат до заключението, че смисъ-
лът на живота е в непрекъснатия и безкраен стре-
меж към такава форма на съществуване, в която
любовта и хармонията са честотите, които
управляват всичко. Мисля, че смисълът на жи-
вота е да се отърсваме от всичко, което ни отделя
от способността да обичаме всички и всичко и че
тази способност да обичаме, когато проникне в
нас, ще ни накара да вибрираме с онази честота,
която ще ни свърже с мира и хармонията.

Като имаме предвид това, защо човек не може
по същия начин да се довери на науката като на
още един начин за разбиране на реалността, в
която сме потопени? Как стигнахме до извода, че
човек не може да притежава едновременно вяр-
вания и доказателства? Защо смятаме, че агности-
цизмът е ценност, която притежава само ученият?
Защо се стремим да разделим всичко?

Не е необходимо да противопоставяме нещата,
за да придобият стойност. Не е необходимо вярата
да победи науката или обратното. Не е необходимо
да бъде едното или другото, защото човешкото
същество обединява и двете. Поне така възприе-
мам себе си, така живея.

Вярвам, че науката и духовността имат рав-
ностойно място в ума и сърцето. Когато науката
се развива, без едновременно с това да бъде вла-
гано „сърце“ съвсем резонно е да се стигне до сце-
нарии като тези, в които живеем в момента. Никога
по рано не сме постигали подобно научнотехни-
ческо развитие и в същото време никога не сме
били толкова близо до планетарен срив. Без-
сърдечният интелект е студен. Това е нормално.
Топлината на сърцето се предава на ума и го кара
да разбере, че животът, тази планета и цялата Все-
лена са глобална и взаимосвързана реалност. Как
ще нараниш част от себе си, без това да зесегне
целия ти организъм?

Същото се случва и със сърцето: когато излезе
извън светлината на интелигентността, може да до-
веде до катастрофа. Често чувам „винаги обръщай
внимание на сърцето си“ в различни версии на
тази мисъл. Вярвам, че умът и сърцето са двата
инструмента, които ни свърз ват с живота и ни по-
магат да решим всички ситуации. Затова е жизнено
важно да имаме ярък ум и топло сърце и да знаем
кога и в каква степен те трябва да заемат своето
място.

Когато при нас дойде приятел, който се чувства
сломен, след като е взел решение, за което всяче-
ски сме го предупредили, може би това е моментът
нашето сърце да го приеме и обгърне с цялата си
топлина, нежност и приятелство. По-късно ще
дойде времето когато неговият ум ще преосмисли
рационално и аналитично ситуацията, ще пре-
оцени всич ко, което се е случило и ще извлече
съответната поука. Когато, обаче, при нас дойде
някой за съвет, напълно заслепен от страстта си,
това е моментът, в който трябва светлината на
нашия интелект да покаже размерите на реал-
ността, за да може човекът да избегне бедствието,
ако се поддаде на емоциите.

Умът не е по-добър от емоцията. Доказател-
ствата не са по-добри от вярата. Науката не е по-
добра от духовността.  Всички те са част от живота
и трябва да имат своето място във всеки един мо-
мент.

Концепцията за медицина базирана на дока-
зателства (МБД), към която понастоящем се
стреми цялата медицинска практика, по мое мне-
ние,  успява по някакъв начин да създаде този ба-
ланс между строго обективните и най-субектив-
ните възприятия, които бихме могли да имаме ние



лекарите от една страна и пациентите от друга по
отношение на медицинските лечения.

Да припомним, че концепцията за МБД се
крепи на три стълба:

• Научни изследвания
• Личен опит на лекарите
• Предпочитанията на пациентите, по от-

ношение на възможностите за лечение, които имат 
Това, което преживяваме понастоящем, е раз-

рушаването на балансираната МБД от „Медицина
базирана на сциентизма“, тоест медицина, която
презира всичко, което не е клинично изпитано
преди да влезе в медицинската практика. Дейвид
Сакет, канадски лекар, считан за един от пионерите
и промоутърите на МБД, отдавна изразява дъл -
бока загриженост за отношението на някои изсле-
дователи и лекари, които считат, че само двойно
слепите клинични изпитвания са средствата да се
определи дали дадено лечение е ефективно или не.
Според него, ако това бъде допуснато, би било не-
обходимо да се признае, че много хирургични про-
цедури не са достатъчно тествани, както и прило-
жението на много други терапевтични интервен-
ции и употребата на конвенционални медикаменти
според особеностите на пациента (възраст, пред-
писване едновременно с други медикаменти и т.н.).

Започваме като умопомрачени (позволете ми
израза) да мислим и да действаме така, сякаш ме-
дицината е само наука, а не е така. Медицината
трябва да разчита на науката доколкото може,
както всяка друга човешка дейност, но науката
(особено под формата на клинично изпитване) не
може да ограничи и задуши медицинската прак-
тика, защото за начало и както посочва Дейвид
Сакет, ние бихме останали без медицината, която
практикуваме днес.

Ако искаме науката да подхранва и обога-
тява медицинската практика, тя трябва да има
точно определено място. Тя не бива да залива
всичко и да унищожава другите два основни и
незаменими стълба на медицината и всяко
друго човешко познание, а именно опита и
практиката, дори когато все още нямаме обяс-
нение за тях.

И когато казах, че медицината трябва да раз-
чита на науката както всяка друга човешка дейност,
наистина имах предвид всяка. Например, ако нау-
ката е един от начините за познаване и разбиране
на човешката реалност, а духовността е част от
тази реалност, не е възможно науката да не участва
в развитието и разбирането на този основен
аспект от битието на човек, каквото е неговото ду-
ховно измерение. Склонни сме да разделяме и раз-
дробяваме знанията, като вярваме, че ще бъде по-
лесно да разберем реалността, а всъщност това
само я изкривява.

В контекста на медицината базирана на до-
казателства хомеопатията заема много добро и
солидно място с всеки един от своите стълбове:

Научни изследвания и хомеопатия
Съществуват доказателства и научни публика-

ции в подкрепа на полезността на хомеопатичните
медикаменти. Има фундаментални, клинични и об-
сервационни проучвания, които:

• показват научните основи на хомеопатията;
• показват, че хомеопатичните медикаменти

имат специфично въздействие, което  далеч над-
хвърля ефекта плацебо;

• показват терапевтичното въздействие и
значението за общественото здраве на хомеопа-
тичните медикаменти. [1]

Достатъчно е да се извърши бързо търсене в
биомедицинската база данни Pubmed, за да се по-
твърди съществуването на повече от 6700 индек-
сирани статии [2]. От тях над 330 са клинични про-
учвания и повече от 245 са рандомизирани кли-
нични изпитвания. В специализирани бази данни
като CORE-Hom откриваме повече от 1250 кли-
нични проучвания [3], от които над 525 са рандо-
мизирани клинични изпитвания. От тях повече от
380 са двойно слепи контролирани проучвания
спрямо плацебо. Според Cochrane Center делът на
благоприятните резултати от тези изследвания е
подобен на този, постигнат от конвенционалните
медикаменти [4], [5].

По отношение на лабораторните изследвания
има повече от 2400 експерименти, регистрирани в
базата данни HomBRex [6]. Тези лабораторни из-
следвания потвърждават специфичните биоло-
гични ефекти на хомеопатичните активни със тав -
ки. За това свидетелстват направените обзорни
прегледи, които включват изследвания с високи
разреждания и възпроизвеждане на изследвания
в други лаборатории.

В следващата точка [7] на списъка могат да се
видят най-важните проучвания, класифицирани
според вида на използваната „контрола“ (не винаги
плацебо) и вида на списанието, в което са публику-
вани (със или без филтър за преглед от специали-
сти). Общо 217 плацебо-контролирани клинични
проучвания, от които 137 са анализирани от спе-
циалисти, а 80 не са [8]. Подробно описани са също
51 проучвания, които тестват индивидуализираната
хомеопатична терапия и поради това по-добре спа-
зват практиката на специалистите по хомеопатия [9].

През 2014 г. списание Systematic Reviews пуб-
ликува анализ на 32 такива проучвания [10], пуб-
ликувани към момента (Mathie RT. Randomised
placebo-controlled trials of individualised homeo-
pathic treatment: systematic review and meta-analy-
sis. Syst Rev. 2014 Dec 6; 3:142).
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Следните два конкретни примера на клинични
изпитвания с благоприятни резултати ни позволя-
ват да разберем по-добре категорията на изслед-
ванията и резултатите, с които боравим. И в двата
случая става дума за контролирани клинични про-
учвания, които сравняват хомеопатията с плацебо.
Разпределението на пациентите в изследваните
групи е рандомизирано (произволно) и двойно
сляпо (нито пациентът, нито лекарят знаят какво
приема всеки отделен пациент):

• Проучване, проведено в отделение за ин-
тензивно лечение на обществена болница в Ав-
стрия [11], с използване на хомеопатични схеми и
протоколи (Kalium bichromicum 30 CH) за намаля-
ване на бронхиалният секрет при 50 хронично
болни пациенти с бронхит и поставена дихателна
тръба. Статията е публикувана в списание Chest
(Импакт фактор 6 823 за 5 години, което го нарежда
на 6-то място от всички списания за респираторна
патология и на 5-то от всички списания за интен-
зивно лечение).

• Проучване за използване на индивидуали-
зирана хомеопатична терапия [12] за лечение на
депресия при 133 жени в перименопауза, публи-
кувано в PLoS One (Импакт фактор 4.41, което го
поставя в първата четвърт от всички списания,
тоест сред най-добрите).

Предпочитания на пациентите и опит
на специалистите
За това как обществото в Испания възприема

хомеопатията говорят следните цифри:
• Почти 10 000 лекари използват хомеопатия

в своята клинична практика [13]. Всички лекари,
които познавам и за които знам, че са преминали
обучение по хомеопатия я използват редовно в
своята практика и всички признават, че е из-
ключително полезна терапевтична възможност.
Подобен е и моят личен опит.

• Над 20 000 аптеки в Испания, на практика 
почти всички съществуващи, препоръчват хомео-
патични медикаменти.

32 % от испанците са приемали хомеопатични
медикаменти или са давали такива на децата си по
някакъв повод, а 11 % са го правили по препоръка
на личния си лекар или на специалист. [14]

Испанците дават много добра оценка на тази
терапия. Седем от десет души, които са я изпол-
звали, показват висока степен на удовлетвореност
от получените резултати. [15]

И това се отнася само за Испания, без да се
взема предвид популярността, която хомеопатията
има в други географско близки до нашата страни
като Франция, Обединеното кралство, Италия, Бел-
гия, Швейцария.

Хомеопатията е терапия, свързана с научната,
био-психо-социалната и духовната реалност на чо-
вешката природа. Тя не отхвърля нищо, защото
разбира, че всичко е част от нас. Наблюдава човека
и го възприема в неговата цялост и това е изход-
ната ù точка в грижата за неговото здраве. И аз
лично смятам, че единственият начин за разби-
ране на живота е в неговата ВЗАИМОСВЪРЗАНОСТ.
В това се състоят моите вярвания, моите доказа-
телства и най-вече моята ангажираност.
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