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Честит Юбилей!Честит Юбилей!
Когато февруари 2013 година обявихме нашата скромна инициатива
да предоставяме безплатна, професионална и актуална информа-
ция в областта на комплементарната и алтернативна медицина
(КАМ), знаехме, че ни предстои нелека и сериозна работа, но вяр-
вахме и се надявахме да бъдем.  

И така брой 1, брой 2,… брой 10 до днешния брой 100 на вестник
„Хомеопатичен компас“. Месец след месец, година след година, вече
10-та година присъстваме в Интернет пространството и сме четени
и харесвани. Вашите положителни оценки ни дават сила, смелост и
увереност, че вървим в правилната посока и реализираме обеща-
нията си, дадени в програмната статия на брой 1 на нашия вестник:
„да публикуваме статии, интервюта, клинични случаи, проучвания в
областта на клиничната хомеопатия; да разпространяваме инфор-
мация, която отговаря на принципите на клиничната хомеопатия и
интегративната медицина; да съдействаме за развитието на хомео-
патичната практика и професия и да помагаме на всички хомеопати,
независимо от тяхната тясна медицинска специалност и подготовка,
в усилията им да оказват висококачествена хомеопатична помощ на
всички, които търсят този метод на лечение“.

През последните две години светът живее в условията на пандемия.
Covid 19 се превърна в най-големия проблем за човечеството. За да
бъдем максимално полезни създадохме още една рубрика „Новости
в медицината“, в която публикуваме актуална информация, както  за
най-новите медицински открития въобще, така и в областта на бор-
бата с Covid 19.

Да, ако нас ни има, то е заради ВАС – нашите читатели, колеги и при-
ятели! Благодарим ВИ от сърце!

Ще се стремим и в бъдеще да даваме своя скромен принос за пови-
шаване на знанията, вярата и клиничните умения на медицинските
специалисти с една единствена цел – по-добра грижа за пациента! 



Зависимостите са основен проблем за общес -
тве ното здраве, защото имат тежки и сериозни
здравни и социални последици. Тяхното управле-
ние трябва да бъде на две нива: грижа за зависи-
мия пациент и преразглеждане на семейните и об-
ществените отговорности.

Има два вида пристрастяващо поведение:
• зависимости към психоактивни вещества: алко-

хол, тютюн, лекарства, храна, наркотици;
• поведенчески зависимости или наркомания без

наркотици: работа, интернет, видео игри, хазар-
тни игри, спорт, пазаруване, пиърсинг, татуи-
ране и др.
Преди да говорим за лечение на зависимостите

с или без медикаменти, си заслужава да разгле-
даме механизмите на възникването им и да пораз-
мишляваме върху символиката. След това ще се
спрем върху профилите на пациентите в риск и хо-
меопатичните медикаменти, индивидуализирани
според конкретната зависимост.

ОБЩИ ПОНЯТИЯ
1. Механизми за формиране на зависимости
Поведенческите зависимости се характеризи-

рат с дисфункция на централната нервна система
на ниво невронни вериги в системата за компен-
сация на мозъка. Мозъчната стимулация освобож-
дава неврохормони, като допамин, който е хормо-
нът на щастието.

В системата за компенсация съществуват нев-
роанатомични връзки с три други системи:

• памет и учене,
• регулиране на стреса,
• моторика.
Това обяснява силата на състоянието на при-

страстяване, което включва елементи на памет и
кондициониране, както и компулсивни двигателни
аспекти.

2. Дефиниция
Етимологията на думата „адикция“ (зависимост,

робуване) идва от латинския термин ad-dicere. В
римското право  това се асоциира с т.н. „арестуване
(„поставяне в зависимост“) на неплатежноспосо-
бен длъжник“*. В съвременното общество терми-
нът „зависимост“ има по-широко значение и
включ ва различни токсикомании с или без нарко-
тици. Пациентът може да бъде полипристрастен
или да премине от една зависимост в друга.

ДЕФИНИЦИЯ СПОРЕД АВИЕЛ ГУДМАН
„Пристрастяването е поведение, което се осно-

вава на повтарящ се и неудържим порив, въпреки
мотивацията и усилията на субекта да го избегне.“

Определението, дадено от този американски
психиатър през 1990 г., изглежда  консенсусно и
прието от различни теоретични, психологически,
психиатрични и социологически течения.

Визията на тези течения е свързана или с пове-
дението на субекта и обекта на неговите зависи-
мости, или със самия субект и трудностите  в за-
обикалящата го среда.

КРИТЕРИИ
• НЕВЪЗМОЖНОСТ да се устои на импулсите за

осъществяване на даден тип поведение.
• Нарастващо чувство на НАПРЕЖЕНИЕ, непосред -

ствено преди началото на този тип поведение.
• УДОВОЛСТВИЕ или ОБЛЕКЧЕНИЕ докато про-

дължава.
• Усещане за ЗАГУБА НА КОНТРОЛ докато това по-

ведение продължава.
• Наличие на поне ПЕТ от следните девет критерия:
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ЗАВИСИМОСТИ
Д-р Патрик Вашет, Франция

*Съдебно-изпълнителна мярка, която се състои в задържане на
осъден по право, за да може да плати дължимото. Addictus = неп-
латежноспособен длъжник.  – Б. ред.



1. Често усещане за ТРЕВОГА  във връзка с това по-
ведение или подготовката му.

2. ИНТЕНЗИТЕТ и продължителност на епизодите,
които са по-значими от първоначално жела-
ните.

3. Многократни ОПИТИ за намаляване, контрол
или изоставяне на поведението.

4. Значително време, прекарвано в ПОДГОТОВКА,
ПРЕДПРИЕМАНЕ или ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ от епи-
зодите.

5. Честа поява на епизоди, когато субектът трябва
да изпълнява професионални, училищни или
университетски, семейни или социални ЗАДЪЛ-
ЖЕНИЯ.

6. Основни социални, професионални или раз-
влекателни дейности, ЖЕРТВАНИ заради пове-
дението.

7. ПРОДЪЛЖАВАНЕ на поведението, въпреки че
субектът знае, че то причинява или влошава
постоянен или повтарящ се проблем от социа-
лен, финансов, психологически или физически
характер.

8. Подчертана ТОЛЕРАНТНОСТ, необходимост от
увеличаване на интензивността или честотата
за постигане на желания ефект или намаляване
на ефекта, създаван от поведение със същата
интензивност.

9. ВЪЗБУДА или раздразнителност, когато пациен-
тът не може да се отдаде на поведението. Някои
елементи на синдрома са продължили ПОВЕЧЕ
ОТ МЕСЕЦ или са се повторили за по-дълъг пе-
риод от време.

3. Фактори, които благоприястват 
развитието на рисково поведение

ИНДИВИДУАЛНИ ФАКТОРИ. Предшестващо со-
матично или психологическо страдание в ранна
детска възраст:

• нарушения на съня,
• емоционални липси,
• прекъсване на отношения.
Хора, на които всичко им е липсвало или хора,

на които нищо не им е липсвало.
В юношеството:

• нервност, неразположения, депресивни сим-
птоми;

• поведенчески разстройства: битки, кражби,
бягства.
СЕМЕЙНИ ФАКТОРИ

• семеен конфликт или раздяла;
• лошо поведение на родителите: злоупотреба с

алкохол, психотропни вещества;
• смяна на културната среда със загуба на опорни

точки;
• неудовлетвореност от взаимоотношенията

меж ду тийнейджъра и неговите родители;
• отказ на родителите да видят проблема;
• голяма тревожност от свръхинвестиция на ро-

дителите;
• предистория на непреодоляна загуба или про-

блем с настаняването.
ФАКТОРИ НА ЗАОБИКАЛЯЩАТА СРЕДА

• обедняване, безработица;
• изключване, маргинализация на подрастващите

(училище или квартал);
• бездействие, раздяла.

КОМОРБИДНОСТ
• тревожни разстройства,
• нарушения на съня,
• депресия,
• чувствителен тип (ЧТ), 
• нарушения на хранителното поведение (НХП),
• импулсивни и антисоциални разстройства,
• трудности в училище, прекъсване на училище,
• поемане на риск и повтарящи се злополуки,
• опасен секс (множество партньори, незащитен

секс).

4. Фактори, които благоприятстват 
поддържането на рисково поведение
Патологията на пристрастяване става още по-

тежка, когато попадне в нарцистичния регистър.
Колкото по-изявен токсикоман е субектът, толкова
по-доминираща е нарцистичната проблематика.
При нарцисизма вероятно условие за поддържане
на пристрастяваща връзка е неуспехът. Злоупот-
ребата с раздяла или обратно – съвършената сим-
биоза, са причина за провал в качеството на една
връзка в ранна възраст.
• Пристрастяване: търсене на усещания, за да се

запълни миналото, лишено от емоции.
• Нуждата от усещания изисква наличието на

обекти (продукти, рисково поведение) и някак -
во действие.

• Нуждата от усещания е условие за ескалация в
пристрастяването и зависимостта.

• Зависимият не понася чакане. Той изпитва пос -
тоянно желание да предприема действия.

• Пристрастеният не е в символичния регистър
на речта, която поражда емоции. Той е в дейс т -
вието, което предизвиква усещания.

5. Размисли върху хазартните игри
ВИДЕО ИГРИ
Родители, учители и техните помощници често се

сблъскват с проблема хазартна зависимост, чийто
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най-ярко проявление са видеоигрите – инди -
видуални или в мрежа. Те са най-бързо развиващата
се културната практика през послед ните години
като дори изпреварват филмовата и музикалната
индустрии. Зависимите от видеоигри представляват
10% от специализираните консул тации. Успокоя -
ващото е, че играчът осъзнава, че това е „нещо
фалшиво“, че дейността е фиктивна и нереална.
Играта в същото време има двоен смисъл. Тя се
подчинява на регистъра на „като че ли“.

Един киберзависим индивид прекарва сред -
но тридесет и осем часа седмично в Интернет,
докато обикновен потребител на Интернет пре-
карва средно осем.

Всичко е направено, за пристрастяване на деца,
юноши, както и възрастни към видеоигрите до сте-
пен, че при пускането на пазара на нова игра рек-
ламодателите тръбят: „Ще станете зависими, няма
да можете без нея!“

Не трябва прибързано да се приема един фен на
видеоигри за зависим, защото той е преди всичко
ентусиаст. Това е начин на живот. Той е любител на
компютрите, компютърен хакер, техничар.

Един фен става зависим, когато интересът му се
превърне в мания, която генерира дезорганизация
в семейния и социалния му живот. Той се изолира
от останалия свят, излиза с други зависими, за-
почва неконтролирано да купува игри, може да за-
губи работата си и е неразбираем освен за тези,
които споделят неговия виртуален свят.

ЗА ИГРАТА В НАЙ-ОБЩ СМИСЪЛ
Ясно е, че колкото повече обществото произ-

вежда игри, толкова повече хората изпитват удо-
волствие от тази непродуктивна дейност. Игрите
са навсякъде: смартфони, таблети, конзоли, теле-
визори, компютри, специални места (казина, конни
залагания и т.н.). Игрите прекъсват или променят
връзката между хората. Те могат да се играят по
различни начини, което затруднява наблюдението
на пациентите в риск.

Играта е междинно състояние между Азът и Не-
азът, при което обектите губят своята стабилност,
променят посоката и задачите си. По-голямата част
от пристрастените към „не-вещество“ се консул -
тират за пристрастяване към хазарт. Въпреки
кризата или заради кризата хората продължават
да играят, защото това е последното убежище на
мечтите им. На семейно ниво, и особено в семей-
с твата с един родител, родителите стават зависи-
ми от децата си („деца крале“) и несъз нателно 
ги оставят да се вкопчат в своите зависимос-
ти, само за да останат в семейното огнище и да 

не се еманципират.
ОРДАЛИЧНО** ПОВЕДЕНИЕ: ИГРА СЪС СМЪРТТА
Понякога за зло, съзнателните същества си иг -

раят със смъртта, за да изпитат вълнение от това, че
все още са живи. Юношите, които се подлагат на
изпитания в рискови ситуации, не искат да се само -
убият, а да придобият легитимността да жи  веят.

Това не е социален, а индивидуален ритуал, при
който човек доказва собственото си съществуване,
като търси предела на своите възможности пред
очите на другите. Цел на това поведение не е
смъртта. Играта с риска не е да предизвика смърт,
а стремеж да се отместят нейните граници.

ПРИМЕРИ: играта с шал, смъркане на лепило, иг-
рата „Яростта да оцелееш“.

ПРОФИЛ НА РИСКОВИТЕ ПАЦИЕНТИ 
Никога не е лесно да разпитвате тийнейджър

или възрастен за неговите зависимости, каквито и
да са те, освен ако това не е поводът за консулта-
цията. От разговори с колеги стават ясни труднос-
тите, с които се срещаме по този въпрос.

НЯКОЛКО ПОЛЕЗНИ ЗАБЕЛЕЖКИ
• Ние, хомеопатите, сме улеснени в някаква сте-

пен, защото можем да адаптираме разпитите и
отношението си към чувствителния тип (терена)
на нашия пациент.

Например: емпатия с Pulsatilla, уважителна дис -
танция със Sepia officinalis или Natrum muriaticum,
прецизност и точност с Arsenicum album и т.н.
• По време на общия разпит трябва да включим

въпроси за зависимости, които не се осъждат от
обществото. Може да се започне с желание или
отвращение към храна и съответно най-малко
считаните за провинение зависимости като
кафе> шоколад> тютюн и т.н.

• Нашите пациенти много често съобщават за по-
малка от действителната консумация, която
може да доведе до пристрастяване. Когато се
създаде атмосфера на доверие по време на те-
рапията, въпросът трябва да се зададе отново.

• Лечението трябва да бъде мултидис ципли нар -
но, като водещ остава лекуващият лекар.

Следва продължение.
Забележка: В следващия брой ще бъдат предста-
вени конкретните медикаменти, които могат да
бъдат полезни за лечение на тези медицински със-
тояния.

Източник: La revue du CEDH, No 48

4 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 100 • февруари • 2022

** ОРДАЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ. От староанглийски ordal –който
подлага на изпитание; от германски urthel, „съд“, „Божи съд“). Висо-
корисково поведение, мотивирано от нуждата да се играе със смър-
тта (екстремни спортове или др. вид рисково поведение). – Бел. ред.
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Ковид-инфекцията е стрес за организма, а при
стрес надбъбречните жлези отделят големи
количества кортизол, което води до увеличен
разход на калий и магнезий. Налице е изтоще-
ние, свързано с понижена функционална актив-
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КАК ДА СЕ СПРАВИМ С НЕСИГУРНОСТТА 
ПРИ ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ

Д-р Хорхе Манреса, Испания

Как да се справим с несигурността при връщане
в училище? В разгара на шестата вълна на заболя-
ването от Ковид, която се отличава  по-скоро с ви -
сок процент на заразяване, отколкото с по-голяма
тежест, е полезно да разгледаме някои въпроси,
които могат да ни направят по-уязвими към
вирусна инфекция като цяло.

Когато става въпрос за лечение на онези „коа-
дюванти“, които имат пряко въздействие върху
имунитета като стрес, климат, склонност към раз -
боляване, основни заболявания и т.н., си заслужава
да  помислим за хомеопатичните медикаменти. 

Продължителният период, през който се за-
пазва висок процент на инфекции, въпреки
ваксинациите и специалните, и общи хигиенни
мерки, ни кара да разхлабим в някаква степен
установената практика, особено що се отнася до
децата. Не бива да забравяме също и останалите
детски болести, които неизменно присъстват и
очакват нашето внимание и превенция.

Нека разгледаме  кои са тези предразполагащи
фактори.

ИМУНИТЕТ И СТРЕС

Съществува общ, световен консенсус относно
стресовия ефект, който пандемията оказва като за-
боляване, от една страна, и нейните социални, тру-

дови и жизненоважни последици, от друга, както
при хора, които са преболедували  инфекцията със
Sars-Covid2, така и при тези, които не са се зараз-
явали и не са били пряко засегнати от нея.

Въпреки че е очевидно, че властите трябваше
да наложат сред населението хигиенно-санитарни
мер ки за намаляване на предаването на вируса
Covid,  не по-малко вярно е, че всеки човек, въз-
растен или дете, асимилира тези мерки според
своята собствена психическа нагласа, което в ня -
кои случаи поражда непропорционални изкривя-
вания на реалността.

Императивната сензационност, която наложиха
ме диите още преди пандемията, както и различно -
то управление на проблема във всяка една стра на,
придружено понякога с противоречиви мерки и
послания, съвсем не бяха/са успокояващи еле-
менти за населението.

В много случаи страхът от заразяване изважда
на повърхността психични разстройства като де-
пресия, тревожност, обсесивно-компулсивно по-
ведение, па ник атаки, безсъние и др., които дото-
гава са „спя щи“, или които дебютират у хората в мо-
мент, когато  трябва да възприемат необичайни до
момента нагласи.

Несигурността на работното място, до която
води както изолацията у дома, така и периодич-
ното затваряне, които не са нещо обичайно, пред-
извикват  продължителна и смущаваща несигур-
ност с течение на времето. Това има по-голямо или
по-малко въздействие върху всички и всеки един
от нас.

Тези ситуации имат едно общо наименование:
СТРЕС.

Децата не са незапознати с това, което се случва
у дома или в близкото им обкръжение. Те слушат
новините и следят коментарите на своите загри-
жени родители с отворени уста. В същото време
общуването им с техни връстници  е  ограничено.
Те са принудени винаги да носят маска,  да спазват
мерки като миене на ръцете или безопасно раз-
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стояние, нещо  доста безпрецедентно досега за
много от тях.

Ако обърнем поглед към  децата и младежите с
интелектуални затруднения или поведенчески раз-
стройства, усещането, че се случва нещо сериозно,
е още по-голямо. Инвалидност, която води до за-
губа на умения, когато става въпрос за управление
на дадена ситуацията, така както е при хората с ув-
реждания, а също и при тези, които, въпреки че не
са инвалиди, поради възрастта си, не притежават
такива умения, също поражда стрес.

През последните години многобройни проуч-
вания анализират и изследват особено сложната
връзка между ума и една от най-важните системи
за нашето здраве – имунната система. С всеки из-
минал ден се увеличават знанията за биохимич-
ните взаимовръзки между стреса, нашата нервна
система и ендокринната система.

Днес никой не се съмнява, че както острите
стресови ситуации, така и хроничният стрес, до
който може да се стигне по много и различни пъ-
тища, водят до намаляване на защитните способ-
ности на организма ни.

Начинът, по който стресът ще повлияе на имун-
ната система зависи от вида на стреса и неговата
продължителност. Това означава, че както острият,
така и хроничният стрес модифицират работата на
имунната система, но по различни начини.
• При остър стрес неспецифичните защитни сили

(нашата вродена имунна система) се засилват,
но специфичните защити (придобитата имунна
система) временно намаляват.

• При хроничен стрес се засягат и двата вида за-
щитни сили (неспецифични и специфични).
Намаляването на защитния капацитет на нашия

организъм ни прави по-уязвими към наличните
инфекциозни заболявания в околната среда, нещо,
което засяга и децата.

Това „понижаване на защитните сили“, за което
допринася стресът, се подсилва от ежедневното
посещаване на училище, липсата на адекватна
употреба на маски и поддържане на безопасно
разстояние.

Въпреки невероятната адаптивна реакция на
детската популация към новата ситуация, на прак-
тика е невъзможно да се изолира всяко дете в
балон или да се очаква от него отговорност, която
дори много възрастни не притежават. За щастие,
вирусът Covid 19, в различните му варианти, обик-
новено протича безсимптомно при почти всички
деца, а случаите, в които заболяването е  по-тежко,
са много редки.

ИМУНИТЕТ И СЕЗОННОСТ
Вече споменах в една статия сезонния характер

на вирусните инфекции, които са най-многоб-
ройни в детството.

Ниските температури благоприятстват заба-
вянето на защитните механизми на ниво  лига-
вици на горните дихателни пътища, носа и фа-
ринкса. Това улеснява колонизирането им от рес-
пираторни вируси и тяхното размножаване.

Има много вируси, които могат да ни заразят на
респираторно ниво: риновирус, аденовирус, ви-
руса на херпес и много други, включително семей-
ството на коронавирусите. Като причинители на
заболявания при хората те са открити през 1960 г.
До тога ва традиционно се смятало, че засягат само
живот ни.

Съществуват различни видове коронавируси,
които могат да предизвикат в организма от ба-
нална настинка, грип или грипоподобни симптоми,
до процеси, които засягат долните дихателни пъ-
тища и причиняват пневмония. Такъв е Sars-Covid
2, който може да протече особено тежко.

Неблагоприятните климатични условия под
формата на студ и/или влага могат да улеснят на-
влизането на вируси в дихателните ни пътища - от
незначителни  като риновируси до такива, които
могат да ни засегнат по-сериозно, като Sars-Cov,
Mers Cov и Sars- Cov2, 3-та.  И трите вируса при-
надлежат към семейството на коронавирусите.

Последният вариант на Sars-Cov2, Omicron,
който вероятно няма да е последният, е много за-
разен и затова децата, с техните особености на иму-
нологична незрялост, пренебрегването на бариер-
ните мерки срещу вируса и посещаването на учи-
лище, са плодородна почва за лесно заразяване с
този щам, който за щастие не се оказва толкова аг-
ресивен като предишните и още по-малко при деца
и юноши.

Как хомеопатията може да допринесе за ук-
репване на нашата имунна система

В настоящия момент има три фактора, които
трябва да бъдат взети предвид:
• От една страна, високата заразност на този по-

следен вариант на коронавируса. Освен това
той не е единственият, тъй като вариантът Delta
не само все още присъства, но  е по-агресивен и
отговорен за не малък процент от случаите.  В
действителност на практика не знаем кой точно
вариант ни е засегнал или циркулира в нашата
среда.

• От друга страна, ефектът, който хроничният
стрес може да има върху нашия имунитет, в ре-



зултат от продължилата пандемична ситуация и
който е съпътстван от по-голямо разхлабване на
индивидуалните мерки за защита.

• И накрая, климатичните фактори, които улес -
няват заразяването, както поради прякото им
дей ст вие върху лигавиците, така и поради по-
дългия престой в затворени помещения с по-
високи нива на влажност и температура.
Като хомеопат и лекар, практикуващ конвен-

ционална медицина от повече от 30 години, при
всеки пациент си задавам въпроса как бих могъл
да му помогна с хомеопатия.

Опитът ми показва, че хомеопатичните медика-
менти допринасят за лечение на повече или по-
малко хроничен стрес в различните му прояви, за
превенция от въздействията на климатичните
про мени, когато те улесняват  заразяването и за
по вишаване на имунитета на пациента до въз -
можно най-доброто ниво.

Неведнъж сме коментирали ползите, които хо-
меопатичните медикаменти могат да донесат в си-
туации на страх, тревожност, депресия, безсъ-
ние и т.н. и да адаптират лечението към конкрет-
ните характеристики на пациента.

Медикаменти като AMBRA GRISEA, IGNATIA
AMARA, NUX VOMICA, GELSEMIUM, ACIDUM
PHOSPHORICUM, COFFEA, SILICEA или ARSE NI -
CUM AL BUM, както и много други, позволяват,

след внимателно изслушване на пациента, да бъде
направен персонализиран и следователно адап-
тиран и ефективен избор за справяне с послед-
ствията от стреса. Това се отнася както за деца, така
и за възрастни.

Медикаменти като PSORINUM, SULFUR IODA-
TUM, TUBERCULINUM, SILICEA, DULCAMARA или
HEPAR SULFUR могат да бъдат полезни за превен-
ция и предотвратяване на рецидиви при пациенти,
които са склонни към по-леки или по-тежки забо-
лявания на горните дихателни пътища, вследствие
на излагане на студ, влага или течение.  

По отношение на имунитета, в моите рецепти не
липсват медикаменти като ECHINACEA, ANAS BAR-
BARIE, SULPHUR, THUYA и др. Целта е да оптими-
зирам възможно най-добре естествените защитни
сили на моя пациент. Това е особено важно за нас-
тоящия момент, когато добрата защита е от осо-
бено значение.  

Приканвам ви да се запознаете с хомеопатич-
ните медикаменти, показани за посочените забо-
лявания, както при възрастни, така и при деца и в
частност при уязвими пациенти. Те са безопасни,
продават се в аптеките, ефективни и полезни са
при всяка възраст или предишно здравословно
състояние. Резултатите говорят сами за себе си.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/
como-afrontar-incertidumbre-vuelta-al-cole/
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АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ ОТ ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРАНИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ЗА 2020 Г.

На 13 октомври 2021 г. Институтът за изследва-
ния в областта на хомеопатията (HRI) публикува ин-
формация за броя на извършените плацебо-кон-
тролирани проучвания през 2020 г.

Резултатите са следните:
Общ брой рандомизирани контролирани

проучвания:
2019 г.: 221 проучвания на хомеопатично лече-

ние върху 118 медицински състояния;
2020 г.: 233 рандомизирани контролирани про-

учвания за хомеопатично лечение на 129 меди-
цински състояния.
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РАНДОМИЗИРАНО, ДВОЙНО-СЛЯПО, ПЛАЦЕБО-
КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 
ПРИЛОЖИМОСТТА И ОЦЕНКА НА ЕФИКАСНОСТТА 

НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 
НА COVID-19 ПРИ КАРАНТИНИРАНО НАСЕЛЕНИЕ

Гитанджали Талеле1, Шашикант Вайдхя2, Абхай Чоудхари3, 
Пол Херску4, Раджеш Шах1

Резюме
Увод: Търсенето на превантивни терапевтични

мерки е едно от най-големите предизвикателства
по време на пандемията на коронавирусната бо-
лест 2019 (COVID-19), причинена от тежък остър
респираторен синдром на коронавирус 2 (SARS-
CoV-2).  Проучихме приложимостта и методите за
събиране, запазване и потенциална ефикасност на
избрани хомеопатични медикаменти, прилагани
като превантивна мярка за развитие на COVID-19.
Проучването влючва няколко групи.

Материали и методи: Шестгрупово, рандо ми -
зирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано
профилактично проучване бе проведено сред
население, изложено на COVID-19, в карантинно
заведение в Мумбай, Индия. Вся ка група получи
един или комбинация от следните медикаменти: Ar-
senicum album 30 С, Bryonia alba 30 С, ком бинация
(Arsenicum album 30 С, Bryonia alba 30 С, Gelsemium
sempervirens 30 С и Influenzinum 30 С), коронавирус
нозод CVN01 30 С, Camphora 1 M или плацебо. В те-
чение на три дни са прилагани  по 6 таблетки, два
пъти дневно. Мярка за получения резултат е броят
на каранти нираните пациенти и времето на
карантиниране. Като вто рични пока затели се отчи-
тат броят на пациентите, показали положителен
резултат за COVID-19 след развитие на симптомите
на забо ляване, броят на хоспи тализираните и дните,
необходими за възста новя ването им.

Резултати: Постигнат е добър темп за набиране
и каран тиниране на участници в проучването. От
4497   лица, поставени под карантина, 2343 са
пожелали да участват. Записани са 2294 души, а
2233 са завършили изпитването (49,7% набиране,
97,3% карантиниране). Пациентите, които са при-
емали рандомизирано Bryonia alba, или нозода
CVN01, показват по-ниска честота на лабораторно
пот върден COVID-19 (p <0,10), по-кратък период на
заболяване и по-малко хоспитализации в срав -
нение с тези, които приемат плацебо. При трите
останали групи няма данни за ефикасност.

Заключение: Това пилотно изследване показва,
че е възмож но да се осъществи по-голямо ран -
домизирано, двойно-сляпо, плацебо-контро лира -
но проучване. Необходимо е да бъде изследвана
възможността Bryonia alba 30 С и CVN01 30 С да
бъдат използвани за превенция на COVID 19 или за
съкращаване на хода и симптоматиката му при по-
пулация, изложена на това заболяване.

1. Изследователски отдел, Тръст на фондация Life Force, Чем-
бур, Мумбай, Махаращра, Индия.
2. Отдел микробиология, Институт Хафкин, Парел, Мумбай,
Махаращра, Индия.
3. Катедра по микробиология,  Университет Патил, Нави,
Мумбай, Махаращра, Индия.
4. Отдел за изследвания, Лаборатория Херску, Амхерст,
Масачузетс, САЩ.

Източник: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34592778/

Само двойно-слепи плацебо-контролирани
проучвания:

2019 г.: 133 проучвания върху 80 медицински
състояния;

2020 г.: 140 проучвания върху 86 различни ме-
дицински състояния.

След още една година  балансът от положи-
телни, отрицателни и неубедителни проучвания
остава непроменен в сравнение с предишната ак-
туализация през 2019 г. Въпреки че е окуражаващо

да се види, че през 2020 г. са публикувани 11 нови
двойно-слепи рандомизирани, контролирани про-
учвания, хетерогенният характер на този раздел от
Доказателствената база данни за хомеопатия ос-
тава проблем, тъй като тези 11 нови проучвания
обхващат 10 нови медицински състояния.

Пълен списък на проучванията: full list of refer-
ences

Източник: https://www.hri-research.org/2021/10/
2020-placebo-controlled-trial-data-update/




