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На всич ки наши чи-
татели, колеги и приятели бла-

годарим от все сърце за лоялността
към нас през всичките години заедно!  Бла-

годарим  ви, че бяхте до нас и през 2021 г., за-
щото с вашата непрекъсната подкрепа ни пра-

вите по-добри и взискателни към себе си! 
Всяка година е като една книга от 365 или 366 стра-

ници. Сред тях има тъжни и смешни, щастливи и не-
щастни, успешни и неуспешни, пълни с предизвикател-
ства или разочарование глави. Важното е краят ѝ да
бъде щастлив. Надяваме се да бъде такъв за вас и ва-
шите близки и ви пожелаваме  през новата 2022 година
щастливите моменти да преобладават, а тъжните

да останат в миналото! Пожелаваме ви добро
здраве, спорна работа, много успехи и ЛЮ-

БОВТА винаги да  присъства в живота ви!
Честита Коледа, мирна и благо-

датна 2022 година!  



Има хора, които благодарение на своите зна -
ния, но преди всичко на своя ентусиазъм и уме -
нието си да предават простичко и дидак тичес ки  на
миряните дадена философия, успяват да събудят
техния интерес по-добре, отколкото класическото
изучаване на същата. Спомням си едно посещение
на катедралата в Бургос с моя приятел и колега, 
д-р Хосе Игнасио Торес, с един изключителен екс -
курзовод, който чрез приключенията на Диего де
Силое ни разкри очарователната история на готи -
ческата архитектура и катедралите, както никога
до тогава не беше ми се случвало.

Нещо подобно ми се случи с приятното четене
на прекрасната книга „Градината на Прадо“ от
Едуардо Барба, след като гледах видео за музея с
водещ автора на книгата, посветен на дълго -
очакваното му отваряне, сполучливо наречено
„нова среща“, който ме плени със своите знания.
Много сполучливо е наименованието „нова сре -
ща“, защото това наистина е нова среща с най-
великите произведения на изкуството, събрани
под един покрив. Невероятно преживяване е да се
слуша и чете този учен с изключителни знания в
областта на изкуството, който разкрива простичко,
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ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ В МУЗЕЯ ПРАДО
Д-р Педро Борего Руис, Испания

Хомеопатичната доктрина

На 19 ноември 2021 г. се навършиха 202 години от откриването на музея Прадо, един от най-добрите
музеи в света. По този повод предлагаме на нашите читатели един по различен поглед върху част от
богатото художествено наследство, съхранявано в него.



но прецизно, ботаническите вселени, скрити в
любимите картини на музея. Скрити за невежите в
тази и много други области, като пишещия, който
никога досега не е забелязал лозата, която укра -
сява костюма на Ангела-известител на Фра Андже -
лико или аквилегията, която Бош рисува в своята
„Градина на земните наслади “.

Това четиво ме подтикна да потърся в кар тини -
те на нашия музей, лечебни растения, които често
са използвани като хомеопатични медикаменти.

Почти никой, след като се е възхитил на коло -
салното платно на Ван дер Вайден „Снемане от
кръста“, което сега се намира в началото на го -
лямата галерия на Прадо, не би казал, че в кар ти -
ната има флорални мотиви. Всички сме без крайно
погълнати от героите, от цветните им кос тюми и от
драматизма на сцената. Художникът, както казва
Барба, е познавач на ботаниката и ни показва
различни растения, всички те заредени със
символика, която привлича вниманието ни в това
наше ханеманово пътешествие: в долния ляв ъгъл
плахо стои равнецът или ахилеята (Achillea mille-
folium), известен със своите кръвоспиращи свой -
ства, поради което е получил наименованието
„войнишка билка “. (В България това растение е
познато  като бубниче, бяла еньовица, вратига,
гущерова опашка, гущерка, еневичка, енюво биле,
енювче, пача трева. Бел.ред.)

Не случайно името му напомня за Ахил, който
според легендата е излекувал раните на приятеля
си Телефо с това растение. Днес ние продъл жава -
ме да използваме Achillea за лечение на кръво -
течения от всякакъв произход, след като бъде из -
ключено нарушение на кръвосъсирването.

Малко по-нататък, на отсрещната стена заста -
ваме пред „Разпятието“ на Хуан де Фланд. Под

кръста откриваме група смирени парички (вид
маргарити). Не случайно, както ни предупреждава
Барба, тези, които се намират под кръста, са боя -
дисани в червено, от кръвта на Христос, а остана -
лите са бели. Това е нашият Bellis perennis, който
краси  ливади и краища на пътеки. Той е актив на
съставка, наред с други растения от същото се мей -
ство Asteraceae (сложноцветни), като Arnica или
Chamomilla, в нашите хомеопатични медикаменти,
поради тяхното противовъзпалително и анал -
гетично действие при травма, особено в об ласт та
на таза и опашната кост.

Вече в залите, посветени на испанската живо -
пис ни гледа една жена, леко повдигнала полата си,
в която носи няколко цветя. Сурбаран е нарисувал
света Елизабет Португалска по този начин, може би
пресъздавайки мига, в който съпругът ù, кралят, е
пожелал да потърси в гънките на полата ù моне -
тите, които тя тайно раздавала на бедните, но о,
чудо! намерил, единствено цветя. Сред розите и
пълзящите цветя, както ни казва нашият любим
ботаник, се откроява и Calеndula officinalis (не вен),
който принадлежи на същото семейство Aster-
aceae и следователно е богат на флавоноиди с
антисептични и аналгетични свойства и се изпол-
зва за кожни язви, афти в устата и други.

Обратно в залите за фламандска живопис бих -
ме могли да се насладим на Триптиха „Поклоне-
нието на влъхвите“. В него Ханс Мемлинг включ -
ва като част от украсата зад  Девата, или може би
със скрито послание, едно цвете върху полу раз -
рушена стена, което е не друго, а любимото цвете
по стените на англичаните. У нас го наричаме жълт
шибой  или Cheiranthus (или Erysimum) cheiri. То е
със сладък аромат, а в хомеопатията се използва
като противовъзпалително средство при проб -
леми със зъбите (конкретно мъдреците).

Следващата картина не напразно е наречена
„Изобилието“. На нея Ян Брьогел, Младия изо -
бразява богинята на плодородието с полимастия.
Тя носи рога на изобилието, препълнен с цветя и
плодове и се намира в центъра на невероятно
изобилие от растения, докато останалата част от
картината е попълнена от животни и деца, които
играят безгрижно. В горния ляв ъгъл, до фазан,
кацнал върху дъб, се изправя огромен слън -
чоглед, с едри семки, богати на линолеви гли -
цериди. Тези масла, се използват от човека за
храна и освен това притежават хомеопатични
свойства. Класичес ката им употреба е при спле -
номегалия, резултат от малария, а по нашите
географски ширини при гоналгия, която се за-
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scendimiento/856d822a-dd22-4425-bebd-920a1d416aa7



силва при слизане по стълби.
Но ако има художник, който ни изненадва с

изобилие от растителни видове в своите картини,
също рисувани с прецизността на експерт по бо-
таника, това е Йоахим Патинир. В четирите кар тини
на майстора, които се съхраняват в съкро -
вищницата на нашия музей, си дават среща мно -
жество видове, някои от които със свойства и
употреба в хомеопатията, които понякога се пов -
тарят от една картина в следващата. Така в  „Почив -
ка  по време на  бягството  от  Египет“, в „Сан
Джеро нимо“, в „Изкушенията на Сан Антонио“ и
особено в превъзходната „Лагуна Стикс“ са изоб-
разени множество интересни  растения и цветя.

Както казва Барба, Патинир, който е господар
на „сините отенъци“, също доминира със „зеле -
ните“, хлорофилни тонове. По този начин можем да
видим до Богородица в пейзажа от „Бягството от
Египет“, великолепен екземпляр от лопен или вер-
баско (Verbascum thapsus), с традиционни при -
ложения от всякакъв вид, включително, раз бира
се, медицински и между нас – хомеопатите, ефек -
тивни при невралгия на тригеминалния нерв.

Популярното поверие гласи, че ако лопен расте
върху или до гроб, душата на починалия все още е
в чистилището. До него виждаме жълтурче (Cheli-
donium majus), известно още като „лястовича
трева“, „змийско мляко“, „брадавична трева“, въп -
реки че хомеопатичното му показание се фокусира
главно върху холестазата при хепатитите и изобщо
проблемите на жлъчните пътища.

Също така в „Сан Джеронимо“ и в „Бягство то...“
се открояват няколко стъбла бъз (Sambucus nigra),
който е много подходящ при ларингит със свир-
кащи хрипове и променен глас или чисти астма -
тични пристъпи, които се влошават през нощта.
Неговото научно наименование се свързва с ин -
стру мента флейта, който се изработва от клоните
му, след премахване на сърцевината.

Пурпурният напръстник (Digitalis purpurea)
изглежда превъзходно на тази картина. Широко -
листният живовляк (Plantago major) също е пред -
ставен изключително точно. В рая, вляво от „Лагу -
ната Стикс“, на преден план излиза глухарчето,
наричано още радика, капикос (Taraxacum offici-
nale), което притежава безспорни лекарствени
свойства, подобни на тези на жълтурчето с прило -
жение при хепато-билиарни проблеми.

До него Патинир рисува с нежност група теме -
нужки (Viola odorata), използвани при артралгии
на китката. Въпреки че маестрото е запазил за
публиката много изненади, нека отбележим  при -

със твието в две от картините на екземпляри от
синя лилия (Iris versicolor), много полезна при
хиперхлорна диспепсия.

С удоволствие предоставих на вниманието ви
някои представителни примери за растения с хо -
меопатична употреба, присъстващи в нашия музей
Prado, и бих насърчил читателя да открие много
други: в музея има почти хиляда картини с цветя и
повече от 260 с дървета и храсти. 

Днес, от първа ръка, благодарение на един
учен – ботаник и градинар, открихме изненадващо
богатство. Благодаря Ви, Учителю Барба!

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Barba E. El jardín del Prado. Un paseo botánico por

las obras de los grandes maestros. Planeta. Espasa.
2020

2. https://www.20minutos.es/videos/artes/4153097-
vegetacion-arte-museo-prado/
https://www.museodelprado.es/actualidad/
multimedia/reencuentro-inauguracion-de-la-ex-
posicion/136abdcf-1320-7357-8de8-
87419bfad8b6
https://www.museodelprado.es/actualidad/
multimedia/reencuentro/1753f76f-9774-4fd7-
21fd-8e4d9fa2b766

3. Vijnovsky B. Tratado de materia médica homeopá-
tica. Asociación Médica Homeopática Argentina.
Buenos Aires. 1978

4. Demarque D, et al. Pharmacologie & matière mé-
dicale homéopathique. CEDH. France 2003. Rivera
Nuñez D. y Obón de Castro C. La guía de Incafo de
las plantas útiles y venenosas de la península ibé-
rica y Baleares. Incafo, Madrid. 1991.

Източник:
https://www.hablandodehomeopatia.com/medicamentos-

homeopaticos-en-el-museo-del-Prado/

4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 98 • декември • 2021

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-
arte/descanso-en-la-huida-a-egipto/196d8898-81f4-4167-9d7e-
96757e34030a

https://www.hablandodehomeopatia.com/medicamentos-homeopaticos-en-el-museo-del-Prado/


брой 98 • декември • 2021   ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 5

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

Според СЗО пандемията с Covi
антибиотиците в доболнична

ДЕТ
АНТИБИОТ

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

НЧЕЕО ЛТИЧНОИНТИБА
илжолагато се е нок

твейсздчни въниатрс
ните лаежне

амирзилатруа не

 ТЕР
ОК

d--119 е довела до още по-засилено приложе
ата помощ!

Т КСС след 
ТИЧНА РААПИ

Как д

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

?

м ечелв
, НИЕ

о л
я, ив

е 

ение на 

ИЯ

м

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

то?авеи за здрлзоп
лни асимакм

взе имрето вщоъкато в с
ОО

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

внодне
2 т. -3 х 1

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

седми2 -1
2 т.-3 х 1

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

ииц едмициза 2 с
за дневно 1 до. за 

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

по време на прием 
антибиотик 

За справяне с въз
на антибиотика.

Протектира 

ШС №6 Кalium s

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

№icumurulf

на 

действието 
.

s

след при
тичния 

За пъ
пред
инфе

ШС 

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

icumurulfsСalcium 2 

к
иключване на антибио-
куурс  

ълно възстановяване и 
пазване от  рецидив на 

екцията 

№1

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

убакакО
За овладяван
чревните на
вследствие 
антибиоти

Детокси

m

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

D6
не стомашно-
арушения 
от приема на 
ци 

икира 

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

р р
хепатоцитите 
Вътреклетъчна 

детоксикация 

соОРИГИНАЛНИТЕ солли на д-р Шусллер – немс

ф
Ст
Ели

ве

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

73ксккоо каачество и традиция от 18 3 г.

тиму
Д
претова
медикам
интокси

ц
уллира отделителните процеси

иминира натрупаните отпадни 

щества и киселини

 

 

  

   

   

 

   

  

  

  

   
   

р
арения 
ментозно и 
икиран организъм



Продължение от брой 97
Хариет Клисби (1830-1931)

Хариет е родена в Лондон,
но родителите ù се премест ват
в Австралия. Първата ù работа
там е на журналист. Тя е
редактор на The Interpreter,
първото списание, публику -
вано от жени, където има ме ди -
цински раздел с практи чес ки
съвети за профи лактика и
лечение на забо ля вания.

Клисби се връща в Англия, за да учи медицина
и се свързва с известната лекарка Елизабет Гарет
Андерсън, която ù препоръчва да учи в NYMCHW
на Лозиер. Завършва през 1865 г.

Клисби е основател на WEIU (Образователен и
индустриален съюз на жените) организация, съз-
дадена да помага преди всичко на най-неравно-
стойните, независимо дали поради раса, пол или
социална класа. Членовете на организацията смя-
тат, че експлоатацията при капитализма засяга
главно жените.

За тази организация работят известни бостън-
ски хомеопати като Арвила Хейнс, Мери Сафорд
Блейк или Мърси Джаксън. През годините те по-
магат на стотици хиляди жени. Всички лекари са
хомеопати и насърчават развитието на култура на
морално и духовно усъвършенстване, на хи-
гиена и физически упражнения.

Тази организация е подкрепяна от други орга-
низации и жени активистки от различни части на
света. Една от нейните бенефициентки е Амелия
Ърхарт, на която е оказана помощ и ù е осигурена
работа. Две години по-късно Ърхарт е първата
жена, прекосила Атлантика със самолет.

WEIU оказва голямо влияние върху разви-
тието на обществото. През 2006 г. организацията се
присъединява към Критентън Инс. и се създава
Съюз на жените Критентън (Crittenton Women Union).

Клисби е вегетариака и практикува различни
видове гимнастика.

След като се пенсионира, се премества в Же-
нева, където основава Съюз на жените (Union des
Femmes).

Хариет Клисби умира на 101-годишна възраст.

Тя е запомнена като най-възрастният лекар в света.
Сред приятелите ù е поетът Х. У. Лонгфелоу, психо-
логът и философ Уилям Джеймс и писателят и ре-
форматор Хенри Уорд Бийчър.

Д-р Сюзън Маккини Стюард (1847-1918)
Тя също работи отначало

като учител.
Практикува хомеопа тич на

медицина в Брук лин. Зас тъпва
схващането, че освен правил -
ното хранене, хомеопа тията е
най-доброто лечение за гладу -
ващи и недохранени деца. През
1881 г. Сюзън помага да се от-
крие Хомеопатичната болница и

диспансер за жени в Бруклин, където работи като
хирург.

Местен вестник, през 1891 г., я нарича „най-успеш-
ната лекарка от нейния пол и раса в САЩ“ и я посочва
като един от най -известните лекари в Ню Йорк.

Флорънс Найтингейл Уорд (1860-1919)
Завършва в Ню Йорк през 1888

г. и по-късно открива практика в
Сан Франциско. През 1907 г. осно-
вава частна клиника, наречена Са-
наториум на Флорънс Н. Уорд. Спе-
челва позиция на професор по
акушерство в Медицинския колеж
Ханеман и се ползва с репутацията
на един от най-добрите хирурзи в
страната. Като признание за ней-

ните способности и професионални заслуги, тя е
втората жена, избрана за член на Американския
колеж на хирурзите. По нейните думи основната
мотивация в живота ù е събрана във фразата: „ду-
ховност, хомеопатия и права на жените“.

Мария Августа Дженерозо Естрейя
(1861-1946) 
Завършва NYMCHW и е първата жена лекар в

Бразилия. Благодарение на нейния случай  Уни-
верситетите в Бразилия отварят вратите си за жени
през 1881 г.
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13 ЛЕКАРКИ ХОМЕОПАТИ С ОСНОВНА РОЛЯ 
В ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЖЕНИТЕ

Д-р Гонсало Фернандес-Кирога, Испания
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Мери Джейн Сафорд Блейк (1834-1891)
Отначало работи като

учителка в Кайро, Илинойс.
Без дори да е лекар, работи
заедно с медицинската сестра
Мери Ан Бикердик, а нейната
отдаденост и помощ по време
на епидемиите, възникнали в
този град по време на Граж -
данската война в САЩ, стават
пословични. За своята без -
користна дейност си спечелва
името „Ангелът на Кайро “.

Пътува до Европа и се завръща в САЩ твърдо
решена да стане лекар. Завършва NYMCHW през
1869 год. и продължава образованието си в Европа
още три години. Тя е първата жена в Европа, която
извършва овариотомия в университета в Бреслау
(днес Вроцлав, Полша)

Открива частна клиника в Чикаго. По-късно е
професор по женски болести в Университета в
Бостън и директор на Хомеопатичната болница в
Масачузетс. 

Организира кампании за  освобождаване на
жените от роклите на епохата, които отслабват
гръдно-коремните мускули и нарушават здравето
им. Силен привърженик на свободната любов и
каузата на жените във всички области.

Членува в WEIU (Образователен и индустри-
ален съюз на жените) и активно участва в движе-
нието за право на глас на жените в Бостън.

NEFMC (НЮИНГЛАНДСКИ ЖЕНСКИ 
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ)
Друго важно хомеопатично огнище на епохата

е NEFMC. Това е „еклектично“ учебно заведение,
където се смесва преподаване на фитотерапия,
конвенционална медицина и хомеопатия.

Бостънският женски медицински колеж е ос -
нован през 1848 г. и е първото медицинско учеб -
но заведение за жени в света. То променя името
си през 1851 г. на Нюингландски женски меди-
цински колеж.

Тук се дипломират жени като Ребека Лий Кръм-
плър, Мари Закржевска, Мърси Джаксън, Джулия
Холмс Смит, Естер Хоукс, Клара Барус, Елиза Тей-
лър Рансъм, Лейла Гертруд Бедел, Мери Харис Том-
псън и много други.

Мърси Джаксън (1802–1877)
Започва да практикува хомеопатия, без да е

лекар и завършва медицина на 48 години. По-къс -
но е номинирана за член на Националното хомео -
патично общество, но е отхвърлена заради пред -
разсъдъците на времето. Три години по-късно,
през 1871 г., е приета.

Била е професор по педиатрия в Медицин-
ския факултет на Университета в Бостън.

Джулия Холмс Смит (1838–1929)
Родена в Савана, но живее в Бостън с втория си

съпруг, а по-късно в Чикаго. Завършва медицина
през 1877 г. в Чикагския хомеопатичен колеж.
Практикува хомеопатия в Чикаго повече от 40 го-
дини. Тя първата жена избрана за декан на Меди-
цински университет, в който учат едновременно
мъже и жени, в Чикаго.

Основава клиника за жени в неравностойно по-
ложение, където изнася лекции, дава съвети и пре-
поръки за подобряване на здравето и благосъс-
тоянието им. Развива активна дейност в асоциации
за защита на правата на жените, като например
Асоциацията за женска преса на Илинойс.

Тя е и личен лекар на писателката Сюзан Б. Ан-
тъни, една от основните лидерки на движението за
избирателно право на американските жени.

Лейла Гертруд Бедел (1838-1914) 
Лейла е известна с книгата си „Коремният

мозък“, където разглежда  „малкия мозък“ на чрев-
ната система, дефиниран вече от французина
Биша, но  тя  е тази, която се заема с популяризи-
ране  и развитие на идеята. В книгата си обяснява
състояния като синдрома на раздразнените черва.

Участва много активно в движенията за защита на
правата на жените. Президент е на Чикагската жен-
ска лига и един от основателите на женски дру-
жества, федерализирани на национално ниво в
GFWC (Национална федерация на женските клубове).
Работи за популяризиране на организации в Чикаго,
които предоставят социални и образователни въз-
можности на жените от работническата класа.

Членува и в Американския хомеопатичен ин-
ститут.

Елиза Тейлър Рансъм (1867–1955)
Рансъм е родена в Онтарио. Получава обра-

зованието си в Ню Йорк и работи като учителка
преди да постъпи в Медицинския факултет в Бос-
тън. Дипломира се през 1900 год.

Силно подкрепя движението за избирателно
право на жените.  Специализира  психиатрия, нев-
рология и акушерство. Популяризира  т.н.„сън в по-
лумрак“, техника за частично седиране с морфин и
скополамин за облекчаване на родилните болки.

Тя е много активен член на своето хомеопа-
тично дружество и вицепрезидент на хомеопатич-
ните медицински дружества в Бостън и Масачузетс.

ЖЕНИ ЛЕКАРИ, ДИПЛОМИРАНИ В КЛИВЛАНД
Каролайн Браун Уинслоу (1822–1896)
Завършва Западния колеж по хомеопатия в

Кливланд. Специализира хирургия.
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По-късно се премества във Вашингтон по
време на Гражданската война в САЩ и тъй като гу-
бернаторът е изключил хомеопатите от медицин-
ски услуги, тя прави тайни посещения в болници,
за да се грижи за болните с колежката си д-р Сюзън
Едсън.

Основава безплатен хомеопатичен диспан-
сер и местната секция на Американския институт
по хомеопатия.

Сюзън Едсън (1823-1897)
Сюзън е известна с това, че

е лекар на пре зи дента на
САЩ Джеймс Гарфийлд. Тя е
първата жена хомеопат, която
се грижи за здравето на аме -
рикански президент. Освен
това е лекар на цялото се -
мейство Гарфийлд в продъл -
жение на много години и е
уважавана от всички негови
членове.

По-късно обаче възникват търкания с меди -
цинския екип на президента заради статута ù на
хомеопат. Въпреки че напуска този екип,  тя и хо-
меопатът Силас Бойнтън завинаги остават близки
до президента.

Сюзън завършва медицина в  Хомеопатичния
колеж  в Кливланд през 1854 г. Основава безпла-
тен хомеопатичен диспансер във Вашингтон,
който се грижи предимно за жени и афро-амери-
канци и през който всяка година преминават по-
вече от 2000 пациенти. Заедно с колежката си Ке-
рълайн Браун Уинслоу тя организира Областна
женска асоциация за избирателно право и е попу-
ляризатор на други асоциации от същия тип. Ос-
новава също така местен център на WEIU (Х.
Клисби).

В ЗНАК НА ПОЧИТ
Това е само част от многото жени, лекари хо-

меопати, които са се посветили на борбата за пра-
вата на жените. Има и много други, но не е въз-
можно да изброим всички.

В заключение бих искал да изтъкна някои факти
и да разкажа за чувствата, които изпитвам, след
като написах този статия:

• Любопитен факт е, че много от тези жени
първо са учили и работили като учителки, а на по-
късен етап завършват медицина. Може би това от-
разява тяхната емпатия към хората и тяхното при-
звание да преподават.

• Вече споменатият факт, че всички те, без из-
ключение, са участвали в движения за избирателни
права и права на жените.

• Фактът, че хомеопатията играе фундаментална

роля в техните идеи, социалната им ангажираност
и живота им.

• Тяхната отдаденост и посветеност на най-нуж-
даещите се чрез създаване или насърчаване на
безплатни медицински клиники (което е доста
често срещано в историята на хомеопатията), осо-
бено за деца и жени, но така също и за мъже, от най
-неравностойните класи или за хора, изпаднали в
трудни ситуации.

Това също е доказателство, че хомеопатията е
биопсихосоциална медицина, която съществува
от 200 години.

• Смелостта, интелигентността и възхити-
телната упоритост, която всяка една от тях про-
явява пред предразсъдъците на времето.

• Двойна смелост, защото можем само да си
представим личната и социалната цена, която са
платили много от тях за своята отдаденост.

• Тройна смелост защото са били хомеопати.
• Смелост и далновидност за епохата си по от-

ношение на техните медицински, политически и
социални възгледи.

• Дълбока любов към ближния и към нрав ст-
вения и духовен прогрес на човечеството, които
излъчват техните биографии.

Надявам се да съм събудил макар и малко ин-
тересът на колегите и читателите.

Всички тези жени заслужават почит и уваже-
ние от страна на медицинската общност и най-
вече на хомеопатичната. Израз на тази почит би
било споменаването им в образователните про-
грами по хомеопатия, което за жалост не се
случва. Дори много малко лекари хомеопати знаят
за съществуването  и за големия им принос и зна-
чението им за хомеопатията.

Хомеопатията притежава много съкровища,
някои полускрити, а други забравени. Това без съм-
нение е едно от тях.
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Синопсис
Това е първото проучване, базирано на данни,

което предполага, че Omicron може да преодолее
изградения имунитет от предишна инфекция.

Наскоро идентифицираният вариант Omicron на
SARS-CoV-2 притежава значителна способност да
преодолява имунитета, създаден от предишна ин-
фекция с COVID-19, според проучване, извършено
сред населението. 

Вариантът на COVID B.1.1.529, открит за първи път
в Южна Африка, беше определен от Световната
здравна организация като „вариант на загриженост“
(VOC), което съответства на най-високата категория
за варианти на коронавируса, будещи тревога.

Експертите смятат, че вариантът притежава около
50 мутации. От тях 32 са в шиповите протеини, които
вирусът използва за навлизане в човешките клетки, а
10 са мутации с голяма важност.

Това е първото проучване, базирано на данни,
което предполага, че Omicron може да преодолее
имунитета от предишна инфекция.

„Доказателствата, събрани на ниво популация, ни
карат да мислим, че вариантът Omicron притежава
голяма способност да преодолява имунитета, при-
добит от предишна инфекция. За разлика от него,
няма епидемиологични доказателства за подобно
поведение от страна на вариантите  Бета или Делта“,
отбелязват авторите на изследването.

Проучването, което тепърва ще бъде рецензи-
рано, е публикувано на сайта за предпечат на
medRxiv миналата седмица и има за цел да провери
дали рискът от повторно заразяване със SARS-CoV-2
се е променил с течение на времето в Южна Африка,
в контекста на появата на Beta, Delta и Omicron вари-
анти.

Авторите използват данни от наблюдение върху
SARS-CoV-2, вируса, в периода между 4 март 2020 г.
и 27 ноември 2021 г., събрани чрез Националната
система за наблюдение на медицинските състояния
на Южна Африка.

В проучването участват 2 796 982 лица с лабо-
раторно потвърден SARS-CoV-2, които са имали по-
ложителен резултат от теста поне 90 дни преди 27 но-
ември 2021 г.

Приема се, че лицата, които последователно са
имали положителни тестове с интервал от най-малко

90 дни са със съмнение за повторни инфекции.
Проучването идентифицира 35 670 предпола-

гаеми реинфекции сред 2 796 982 лица с лабора-
торно потвърден SARS-CoV-2.

„Тези открития предполагат, че „превъзходството“
на Omicron поне частично е обусловено от повише-
ната му способност да заразява преболедували ин-
дивиди“, казва Джулиет Р.С. Пулиам от Южноафри-
канския Център за върхови постижения в епидемио-
логичното моделиране и анализ (SACEMA), Универ-
ситет Стеленбош, Южна Африка.

„Пробивът в имунитета от Омикрон, независимо
дали този имунитет се дължи на преболедуване или
на ваксинация, е от голямо значение за обществе-
ното здраве в световен мащаб, но все още има много
неща, които не знаем“, казва Пулиъм.

Проучването също подсказва, че повишеното раз-
пространение на вариантите Бета и Делта на Ковид-
19 се дължи по-скоро на способността им да зараз-
яват повече индивиди отколкото да преодоляват
имунитета.

„Откриваме доказателства за значително и про-
дължаващо увеличаване на риска от повторно за-
разяване. Тези доказателства за момента са ограни-
чени, поради краткото време от появата на варианта
Omicron в Южна Африка, но предполагат, че това
поне отчасти се дължи на повишената му способност
да заразява преболедували индивиди ", казват авто-
рите.

Остават други спешни въпроси като този дали
Omicron  е в състояние да преодолее  също имуни-
тета, предизвикан от ваксина и какви са потенциал-
ните последици от намаления имунитет за инфекти-
ране и защита от тежко протичане на заболяването
и смърт.

„Нямаме информация за ваксинационния статус
на лицата в нашия набор от данни и следователно не
можем да направим никаква оценка дали Omicron
може да преодолее имунитета, произтичащ от вак-
синация“, казва Пулиам  и допълва, че „следващите
стъпки включват количествено определяне на сте-
пента на преодоляване на имунната защита от Omi-
cron както при естественото придобития, така и при
имунитета, получен от ваксиниция и определяне на
неговата контагиозност спрямо другите варианти“.

По материали от https://economictimes.indiatimes.com/
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ВАРИАНТЪТ ОМИКРОН НА КОВИД-19 Е СВЪРЗАН 
С ВИСОК РИСК ОТ РЕИНФЕКЦИЯ

Проучване




