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ANACARDIUM ORIENTALIS
Има проблеми с вземането на решения, защото е амбивалентен. Бър-

зата уморяемост от интелектуални занимания се подобрява само чрез хра-
нене и той ще развие пристрастяване към храна.

КОМОРБИДНОСТ:
• пристрастяване към хазарт,
• биполярна депресия,
• нарушения на хранителното поведение (НХП).

ANTIMONIUM CRUDUM
Важното за него е „да се натъпче“. Има натрапчиви импулси към труд-

носмилаема храна, която консумира много бързо и в големи количества.
Той е недодялан и груб пациент, който не уважава нито себе си, нито дру-
гите и е асоциална личност.

КОМОРБИДНОСТ:
• НХП: преяждане, булимия.

ARGENTUM NITRICUM
Пристрастяването му към храна, особено към сладкиши, се изразява в

трескаво и прибързано хранене, което успокоява тревожността и запълва
екзистенциалната му празнота.

КОМОРБИДНОСТ:
• клаустрофобия,
• агорафобия,
•  фобия от височини: страх от падане в празното или да не бъде смазан

от твърде висока сграда.

ARSENICUM ALBUM
Неговата уязвимост може да доведе до различни видове зависимости.

Той е колекционер, който, независимо от предмета на пристрастяването
си, ще действа по педантичен и организиран начин. Всичко ще бъде под-
редено в добре установен ред, със съответните ритуали, натоварени със
значение, които той пази в тайна, но които го предпазват от страха му от
болест и смърт.
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КОМОРБИДНОСТ:
• обсесивно-компулсивни разстройства (ОКР):

миене, проверяване;
• биполярна депресия: редуващ се период на

тревожна възбуда и депресия с тежка и дълбока ас-
тения.

AURUM
Той е работохолик, „товарно магаре”. Когато се

сблъска с непреодолими професионални труд-
ности, се чувства възмутен и отчаян, като чувствата
му се изразяват в непропорционален гняв.

КОМОРБИДНОСТ:
• бърнаут,
• депресия с опит за самоубийство,
• алкохолизъм, тютюнопушене, употреба на нар-

котици, злоупотреба с лекарства.

CALCAREA FLUORICA
Това е „странен“ пациент във физически и

психологически план. Държи се нестабилно и
взема  решения, които го устройват. Поради това
му липсва искреност. Манипулира своя свят до сте-
пен на перверзност. Много се притеснява за пари
и за да задоволи желанията си може да развие ха-
зартна зависимост.

КОМОРБИДНОСТ:
• зависимост от хазартни игри.

COFFEA CRUDA
Той смята, че трябва на всяка цена да бъде по-

зитивен, оптимистичен, дори еуфоричен. Следова-
телно може да развие пристрастявания към
всичко, което е забавно, стига да му вдъхва чувство
на въодушевление.

КОМОРБИДНОСТ:
• трудно заспиване със сърдечен еретизъм и по-

ложителна хиперидеация;
• злоупотреба с кафе;
• маниакална фаза с еуфория при биполярна де-

пресия.

IGNATIA AMARA
Неговите зависимости са най-различни, както и

всичките му симптоми, които се проявяват по па-
радоксален начин. Те ще бъдат драматизирани
било, за да го отличат от останалите, било защото е
разстроен.

КОМОРБИДНОСТ:
• тревожни разстройства,
• безсъние,
• консумация на вещества, които могат да пред-

извикат обратен ефект.

LACHESIS MUTUS
Основните му зависимости (алкохол, сексуално

номадство, сайтове за запознанства) се задействат
или увеличават, когато той чувства застрашени
емоционалните или професионалните си отноше-
ния. Тогава той развива чувство на ревност, агре-
сия, гняв, които се опитва да компенсира със
своите зависимости. При жени - влошаване преди
менструация.

КОМОРБИДНОСТ:
• тревожност,
• депресия,
• НХП: булимия,
• алкохолизъм.

LUESINUM
Профил на деструктуриран юноша, който вече
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е изгубил всички репери и се защитава чрез его-
изма си. То е деструктуриран и деструктуриращ.

КОМОРБИДНОСТ:
• фобии от микроби, заразни болести,
• обсесивно-компулсивни разстройства – миене,
• алкохолизъм.

LYCOPODIUM CLAVATUM
Той е в неблагоприятно положение поради ми-

зогинията и мизантропията, които е провокирал
или които го карат да изпитва удоволствие. Студе-
ният му гняв засилва изолацията му. Основните му
зависимости са хранителните. Желанието му за
сладко е компенсаторен механизъм за фрустра-
циите му, особено сексуалните. Той се съмнява в
мъжеството си, въпреки влечението си към сай-
тове за запознанства, където страхът го кара да из-
бягва реализация.

КОМОРБИДНОСТ:
• тревожност,
• депресия,
• НХП,
• разстройство на сексуалното поведение: импо-

тентност.

NATRUM MURIATICUM
Това е тийнейджър или млад възрастен, който

намира убежище в своите зависимости или когото
зависимостите изолират от реалността на истин -
ския свят. Той ще развие зависимости към видео -
игри, четене, самотен спорт.

КОМОРБИДНОСТ:
• НХП: булимия, анорексия,
• наркотици – предимно канабис,
• сексуално номадство с амбивалентност,
• депресия.

NUX VOMICA
Пристрастяванията му към алкохол, наркотици

или тютюн са свързани с лошото управление на не-
говия стрес, независимо дали е предизвикан от
връзката му с други хора или е професионален. Той
се излага на опасност поради импулсивни „кре-
щящи“ покупки, които са високотехнологични или
пък модерни, но ненужни джаджи. Те го карат да
се чувства значим.

КОМОРБИДНОСТ:
• бърнаут,
• рисково поведение: алкохол, тютюн, вещества,

наркотици, екстремен спорт,

• пристрастяване към работата.
При този естет, който дава предимство на кра-

сотата и на духа, ще се развият пристрастия към
колекции, доминирани от изтънченост и ориги-
налност. Той трябва да бъде по-добър от другите,
дори ако това означава да загуби себе си и да се
съсипе. Пациентът може да компенсира загубите
си чрез пристрастяване към хазартни игри, както и
да поема рискове на сексуално ниво.

КОМОРБИДНОСТ:
• бърнаут,
• депресия,
• нощни хранителни обсесии,
• сексуална зависимост.

PLATINA
Зад театралната му маска се крие личност, зави-

сима от погледа или желанието на другия. Той
прави всичко, за да угоди, дори ако това означава
да се постави в рискова ситуация. Пациентът ще
развие множество зависимости:

• натрапчиво пазаруване на „всичко, което
блести “;

• увлечение по различни рискови сексуални
контакти;

• желание да изглежда млад: козметична хирур-
гия, хедонистични спортове.

КОМОРБИДНОСТ
• НХП: анорексия, булимия,
• депресия с риск от самоубийство.

PULSATILLA
Желанието му да бъде обичан на всяка цена и

да остане в света на зависимостта го тласка към
пристрастяващо поведение от детски тип (колек -
циониране на кукли, влакчета, малки коли и т.н.).
Липсата на инкарнация го подтиква към мимикрия,
за да запази любовта на другия или другите. Това
са реактивни зависимости, по скоро по подраз -
биране отколкото по желание: нарко тици, алкохол,
тютюн, видео игри. Той/тя увеличава романтичните
си срещи с по-възрастни или по-млади партньори. 

КОМОРБИДНОСТ:
• НХП,
• депресия,
• социална тревожност.

SEPIA OFFICINALIS
Той е човек на дълга, който за да се защити,

търси самота, а това може да го накара да развие
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зависимости и да засили изолацията му:
• четене,
• спорт, свързан с насилие (бойни спортове или

танци),
• готически игри или  видеоигри, свързани с на-

силие,
• рисково поведение.

КОМОРБИДНОСТ:
• НХП: анорексия, булимия,
• депресия,
• бърнаут.

STAPHYSAGRIA
Той може да развие всякакъв вид пристрастя-

ване, когато е изправен пред фрустриращи, при-
нудителни ситуации, в които не може повече да из-
разява себе си.

КОМОРБИДНОСТ:
• бърнаут,
• НХП – мрънкане,
• депресия,
• прием на психо-активни вещества.

SULFUR
Неговата незрялост, маскирана от бонвиван -

ското му и алтруистично поведение, го кара да
развие полизависимости. Като тийнейджър ще
опита всичко: спорт и рисково поведение, орда -
лично поведение, прием на психоактивни вещест -
ва, видеоигри с насилие. Като възрастен, страстта
му да поема финансов риск го кара да развие други
зависимости, като хазарт.

КОМОРБИДНОСТ:
• биполярна депресия,
• бърнаут,
• употреба на  психо-активни вещества.

THUYA OCCIDENTALIS
Обсесивната му страна, с нозофобия, го тласка

към медицинско номадство и прекомерна упот-
реба на медикаменти. Той се намира в много не-
благоприятно положение поради своята нереши-
телност и своето погрешното тълкуване на сенес-
топатията си. Хроничността на неговите разстрой-
ства ще доведе до развитие на тревожно-депреси-
вен синдром. Това правилно тревожи лекарите му
и засилва безпокойството му.

КОМОРБИДНОСТ:
• тревожно-депресивно разстройство,
• прием на медикаменти.

TUBERCULINUM
Той е нестабилен човек, който бяга от реал-

ността и намира убежище във въображението си.
Може да развие различни зависимости, които ре-
довно променя.

КОМОРБИДНОСТ:
• биполярна депресия.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Препоръчително е към медикамента за съот-

ветния рисков профил да се добавя и медика-
мента Допамин.

• Всеки медикамент представлява проблем, за-
щото може да предизвика зависимости. Напри-
мер Сифрол – прамипексол дихидрохлорид, ле-
карство, показано при идиопатична болест на
Паркинсон или при синдром на неспокойните
крака, предизвиква импулсивни действия на
ниво храна, пазаруване, игри и секс. 
Може да се очаква добър резултат от прескрип-

ция  му в  разреждане 15 CH, по 5 гранули на ден.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Определянето на рисковия профил на даден

пациент ни дава възможност да предвидим ситуа-
цията, да адаптираме уменията си за слушане и да
персонализираме лечението. Медицинската грижа
изисква мотивационен разговор с пациента, за да
може той да премине от етапа на предварителното
съзерцание (знаене) към етап на съзерцание
(желание). Непоносимостта към фрустрацията е в
основата на всички пристрастяващи патологии.
При зависимостите връзката между пациента и ре-
алноста е нарушена. Трябва да се намери баланс
между принципа на удоволствието и принципа на
реалността. Индивидуалната реакция на пациента
може да ни доведе до други медикаменти, насо -
чени или към нарушените емоции, или към физи -
ческите симптоми, описани според чувстветелния
тип и/или начина му на реакция. Следва да се
потърсят медикаменти, използвани при лече нието
на тревожни разстройства, реактивна деп ресия и
безсъние.

Източник: La Revue du CEDH, No 48
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здравна организация изнесе изключително тревожни за 
България данни. Според тях 70% от българите, заразени с 
COVID-119, са имали включен поне 1 антибиотик в терапи-
ята си, а едва в 7% от слуучаите той е бил наложителен 
заради настъпили усложнения. На фона на всички страни 
от Европейски съюз, където се прилага предимно етиоло-
гично и патогенетично лечение на COVID-119, страната ни 
е единствената, която за последните 2 години е отбеля-
зала ръст на употребата на антибиотици с 30%.

Тоова за пореден път потвърждава необходимостта от 
преосмисляне на прилагания терапевтичен подход при 
пациентите с COVID-119. С не по-малко значение е и включ-
ването на терапевтични решения с потвърдена ефек-
тивност и безопасност, които действат не само етио-
тропно, но и на патогенетично ниво.

Таакива лекарства отговарят на още няколко изисквания 
- има голям опит с употребата им, правилна оценка на 
данните за лекарствени взаимодействия и други аспекти 
на фармакологичната безопасност в общата популлация и 
в специфични категории, включително при деца.

От 18 години Инфлууцид успешно се прилага за лечение 
на грип и други ОРВИ - както самостоятелно така и в
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Въведение: През 2020-2022 г. мащабното разпростр
ние на инфекцията със SARS- CoV-2 се превърн
лен здравен проблем. Целта на настоящата ст
представим собствени данни и опит при лече
пациенти с COVID-119. 

Материали и методи: За периода от септ
декември 2021 г. беше извършено ретроспективно 
учване на хооспитализирани и амбуллаторни 
COVID-19. Диагнозата беше потвърдена чрез RT-
за COVID-119 от назофаринкс и орофаринкс.

Р уллтати: За четиримесечен период бяха прос
949 пациенти с лабораторно потвърдена инфе
SARS-CoV-2. Средната установена възраст сред 
тите беше 37 г., като основната част попадат 
растовия диапазон 29-59 г. Женският пол превал
422 (44%) от пациентите бяха мъже, а 527 (66%) 
Къъм комплексната конвенционална терапия за 
в началото на заболяването е добавен и прие
флуцид в стандартна дозировка. В края на 1
период от лечението с Инфлууцид при 97% от пациенти
те настъпва подобрение, като 390 от тях (41%) са без 
никакви оплаквания.

Ди куусия: Полуучените резуллтати от проследяваните 
пациенти с COVID-119, споделени в настоящото проучва-
не, още веднъж потвърждават високата ефективност 
на приложената комплексна терапия с включен Ин лууцид 
като антивирусно средство в ежедневната практика.

Ключови думи: SARS-CoV-2, COVID-119, Ин лууцид. 
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ВЪВЕДЕНИЕ

В условията на продължаваща пандемия със SARS-CoV-2 и 
справяне с многобройните последствия от нея, едно от 
които са усложненията в краткосрочен и дългосрочен 
план, продължават да се търсят ефективни решения за 
контролиране на глобалното разпространение на зара-
зата. Теерапевтичните подходи изискват както бързо и 
ефективно лечение на типичните за COVID-119 симптоми 
и цялостно овладяване на състоянието, така и предо-
твратяване на усложненията, а с това и ограничаване на 
необходимостта от прекомерната употреба на анти-
биотици, кортикостероиди и други не толкова щадящи 
средства. Теемата за свръхупотребата на антибиотици 
се превърна в една от критично важните за българския 
здравен сектор, след като в края на 2021 г. Световната 

р
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949 лица с лабораторно потвърдена диагноза COVID-19 в 
38 населени места в България. При всички пациенти ди-
агнозата беше поставена въз основа на положителен 
резултат от RT-PCR тест за COVID-19 от назофаринкс и 
орофаринкс.

Събиране на информация

От електронните медицински досиета на пациентите 
беше извлечена информация за техните демографски ха-
рактеристики, клинични симптоми, клинико-лаборатор-
ни изследвания, образни изследвания и терапия.

Статистически анализ

Статистически анализ се извършваше чрез Excel 2007 
(Microsoft, Redmond, Washington, USA) и SPSS Statistics 19.0 
(IBM Corp., Armonk, New York, USA). P-value < 0.05 се счита-
ше за статистически достоверно.

РЕЗУЛТАТИ

Демографска характеристика

За периода от 1 септември 2021 г. до 31 декември 2021 г. 
бяха лекувани 949 пациенти с лабораторно потвърдена 
инфекция със SARS-CoV-2, когато доминиращ в страната 
ни бе вариантът Делта. Средната установена възраст 
на пациентите беше 37 (1-83) г., като основната част 
(69%) бяха във възрастовия диапазон 29–59 г. Женският 
пол превалира, като 422 (44%) от пациентите бяха мъже, 
а 527 (66%) – жени.

Най-честите клинични оплаквания при първоначалния 
преглед включват характерните симптоми на COVID-19 
– фебрилитет, кашлица, задух/умора, опресия в гърди-
те, ставни/ мускулни болки, главоболие и др. В края на 
двуседмичния период на боледуването водещият симп-
том продължава да бъде кашлицата, следвана от задух/
умора.

Лечение

Проведено е комплексно лечение с индивидуализиран 
подход. Най-често употребяваните медикаменти бяха 
етиологични (Remdesivir, Regkirona, Ronapreve), антибак-
териални (цефалоспорини, макролиди), реконвалесцент-
на плазма, глюкокортикостероиди (Метилпреднизолон, 
Дексаметазон), антикоагуланти (хепарин или нискомоле-
кулярни хепарини), симптоматични (температуропони-
жаващи, антитусивни).

Към комплексната конвенционална терапия за COVID-19 в 
началото на заболяването е добавен и прием на Инфлуцид 
в доза по 1 табл. на всеки час до 12 табл. на ден при въз-
растните и по 1 табл. на всеки 2 часа до 8 табл. на ден 
при децата до 12 г. в острата фаза на заболяването (4 
дни), след което 3 х 1 табл. дневно за деца и възрастни 
за още 10 дни.

По време на лечението, включващо Инфлуцид, се от-
крояват следните тенденции:

Най-бързо и в най-голяма степен се повлиява фебрили-
тетът. При по-голямата част от болните той е бил в 
рамките на първите 2-4 дни, а само при 131 души (14%) е 
продължил 5 дни. Следващите най-ефективно повлияни 
оплаквания са ставни/мускулни болки и главоболие. 

В края на 14 -дневния период при 97% от пациентите 
настъпва подобрение, като 390 от тях (41%) са оздра-
вели дефинитивно.

ДИСКУСИЯ

При обследването установихме средна възраст сред хос-
питализираните лица 37 г., като се забелязва незначителен 
превес на женския пол сред заболелите. Както показват 
данните от по-ранни изследвания, споделените от насто-
ящото проучване резултати още веднъж потвърждават 
високата ефективност на приложената комплексна те-
рапия с включен Инфлуцид като антивирусно средство в 
ежедневната практика, което:

 Намалява нуждата от прием на симптоматични 
средства, значително скъсява продължителността 
на инфекцията и има изключителен профил на поно-
симост и безопасност (също доказано в международ-
ни, рандомизирани, контролирани клинични проучва-
ния)9.

 Има специфична антивирусна активност срещу ши-
рок спектър грипни вируси и също така е активен 
срещу редица РНК- и ДНК-съдържащи вируси на ОРВИ 
(РНК- вируси: грип, парагрип, коронавирус, вирус на 
Денга, ДНК-вируси: аденовирус, херпесни вируси тип I 
и II)1.

 Има свойствата да предпазва клетките от пато-
генното действие на грипните вируси и други при-
чинители на ОРВИ (цитопротективно действие)2.

Не повишава токсичността на антипиретичните 
лекарства на основата на ибупрофен и ацетамино-
фен, широко използвани по-специално в педиатрията, 
и предпазва клетките от патогенното влияние на 
токсичните дози на редица антивирусни лекарства 
(Ремантадин, Умифеновир)5.

 Инфлуцид, наред с другите си фармакологични свой-
ства, е индуктор на интерферон с активност, срав-
нима с най-често използваните синтетични лекар-
ствени продукти3.

Въз основа на това, че съчетава антивирусна актив-
ност, цитопротективно действие, способност да по-
влиява патогенетичното развитие (имуномодулиращ 
и противовъзпалителен) ефект, както и благоприятен 
профил на безопасност, Инфлуцид може да бъде неиз-
менна част от успешната терапия на грипни и други 
респираторни вирусни инфекции като COVID-19.
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През последните десетилетия технологиите сe
настаниха до такава степен в живота ни, както ни-
кога не бихме могли да  си  го представим. Сред ця-
лата тази технологична вселена, в която  живеем
днес, ми се иска  да поговорим за видеоигрите: за
здравословните проблеми, които произтичат от
злоупотребата с тях и какво може да направи хо-
меопатията, за да помогне на лицата,   зависими
от тях и за облекчаване на техните страдания.

Тези здравословни проблеми варират от при-
страстяване към видеоигри до цяла поредица от
физически заболявания, произтичащи от злоу-
потребата с тази технология.

Световната здравна организация (СЗО) вече
говори за ново психично разстройство –„раз -
стройството на видеоигрите“. 

Пристрастяване към видеоигри
Всички знаем, било от собствен опит, било от

нечий друг, че тази технология може да стане
много пристрастяваща. Мобилният телефон и
компютърът (в различните им форми и модели) се
превърнаха в един вид придатъци към човешкото
тяло. За много хора животът без тези „нови органи“
е като да живот без черен дроб или бъбреци т.е.
немислим.

Да спрем до тук.  През последните месеци СЗО
реши да включи „разстройството на видео -
игрите“ в своята Международна класификация на
болестите. Основният симптом за диагностици -
рането му е, че човекът прекарва почти цялото
си свободно време в игра на видеоигри, в

ущърб на други дейности като физически упраж -
нения или лични взаимоотношения. В екстремни
случаи това може да повлияе също на времето за
хранене и сън, и може да доведе до промени в
поведението и характера на човека, особено при
най-младите. Обикновено най-честите емоционал -
ни последици са отпадналост, апатия, тревожност
и агресивност.

Пак според СЗО тези промени в поведението
трябва да се проявят за период по-дълъг от два -
надесет месеца. В случай че симптомите са силно
изразени, този период от време може да бъде по-
кратък.

Какви са симптомите на
пристрастяването към видеоигрите
По-долу са посочени най-честите симптоми,

които навеждат на мисълта за вероятно пристрас -
тяване към видеоигри:
• Изглежда обсебен от видеоигри: става тъжен,

раздразнителен или тревожен, когато не може
или не му е позволено да играе.

• Иска да играе колкото се може повече и повече.
• Престава да се интересува от други дейности,

които преди са му доставяли удоволствие.
• Той крие своята мания и лъже за времето, което

прекарва в игра на видеоигри. „Подценява”
своята зависимост.

• Използва видеоигрите, за да успокои своята
тревожност.

Какви проблеми може да причини 
пристрас тяването към видеоигрите?
Натрапчивото и пристрастяващо отношение

към тези игри  има физически, емоционални и
поведенчески последици.

Трябва също да се разбере, че много хора
прекарват дълго време, по-дълго, отколкото е
необходимо, пред подобен вид устройства в
професионален или почти професионален кон -
текст. Такъв е случаят с всички лица, изложени
дълги часове пред компютъра в офиса или у дома,
както е и случаят с професионалните играчи на
видеоигри, геймърите.

брой 101 • март • 2022    ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС 7

ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДЕОИГРИ И 
МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА

Д-р Гийермо Басаури, Испания



Най-честите физически проблеми, свързани със
злоупотребата с тези технологии, обикновено са:
• Наднормено тегло, произтичащо от липсата на

физическа активност и лоши хранителни
навици, които често се свързват именно с този
начин на живот.

• Мигрени.
• Хемороиди.
• Зрителни проблеми.
• Болки в гърба.
• Теносиновит на  De Quervain или още стено -

зиращ теносиновит на палеца (геймърски па -
лец).

• Тендинит на бицепса.
• Синдром на карпалния тунел.
• Епикондилит или тенис лакът.

Как да предотвратим
пристрастяването към ви део игрите 
и последствията от злоупотребата им
Зависимостите, от всякакъв вид, са нещо много

сложно, към което трябва да се подхожда с много
знания и, когато е възможно, с мултидисцип ли -
нарна стратегия. В тези случаи могат да помог нат
родителите, средата на детето или младия човек,
психотерапевтите и лекарите, при условие че
работят синергично и координирано.

Някои основни съвети:
• Даване на пример. За децата е много трудно да

се научат да дозират използването на тези тех-
нологични устройства, ако виждат как възраст-
ните „висят“ постоянно пред тях. Важно е да сме
наясно какво пространството заемат мобилният
телефон, компютърът или таблетът  в живота ни.
Само по този начин можем да дадем послед-
ователни съвети, които децата ни могат да ос-
мислят и възприемат.

• Насърчаване на социалните контакти и фи-
зическата активност. Това е много важно да се
направи, преди младият човек да се е фокуси-
рал  прекалено върху конзолите. И тук, както
винаги, примерът е основен.

• Грижа за позицията на тялото. Добрият стол и
масата на подходяща височина са нещо, което
не бива да пренебрегваме.

• Внимателен избор на осветление в стаята.
• Чести почивки за раздвижване и разтягане

на тялото. Когато не можете да избегнете
дългите часове пред екрана, в професионален
контекст например, важно е да давате почивка
на очите си за 5-10 минути на всеки час и да
ставате от стола си, за да се раздвижите малко и
да се разтегнете.

• Грижа за храната. Тези хора често се опитват
на всяка цена да „губят“ възможно най-малко
време в дейности, различни от игра, дори в

ущърб на храненето. Важно е да се избягват
всякакви преработени, рафинирани и сладки
храни. Зеленчуци, бобови растения, пълно зър -
нести храни, плодове, яйца, риба, семена и ядки
трябва да бъдат в основата на храненето.
Накратко, качествена храна, приготвена у дома.

Мястото на хомеопатията в лечението
на зависимостта от видеоигри и
последствията от нея
Както вече посочих, справянето с проблема със

зависимостите е сложно и на него не трябва да се
гледа лековато. Необходимо е да  оценим задъл -
бочено контекстта на живот на пациента, за да се
опитаме да разберем обстоятелствата, които влия -
ят върху поведението му на всички възможни нива.

Когато става въпрос за разбиране на здравето и
болестите, както физически, така и психически, хо-
меопатията винаги е изучавала и вземала предвид
главно емоционалния свят и поведението на хора -
та. И така, хомеопатичните медикаменти, наред с
други, могат да помогнат на много хора да се
справят с чувството на несигурност, неудовлет -
воре ност или зависимост, които  са част от тяхното
пристрастяващо поведение. За целта лекарят
трябва да направи задълбочен анализ на емоцио -
нал ните особености на всеки пациент.

При физически проблеми, които произтичат от
неправилната употреба на тези технологии, хо-
меопатичните медикаменти също могат да бъдат
много полезни. За това сме говорили задълбочено
и в други статии, публикувани  в нашия блог.

Някои полезни хомеопатични медикаменти за
лечение на най-честите здравословни проблеми
при геймърите и хората, които прекарват дълги ча-
сове пред компютър:
• При проблеми с мускулите, сухожилията и

ставите. ARNICA, RUTA, APIS, KALIUM
BICHROMICUM, RHUS TOXICODENDRON, 
BRYONIA, CUPRUM METALLICUM, CAUSTICUM.

• При болки в кръста и ишиас. KALIUM CAR-
BONICUM, ARNICA, RHUS TOXICODENDRON, 
HYPERICUM, COLOCYNTHIS, GNAPHALLIUM, 
AMMONIUM MURIATICUM, BRYONIA.

• При болки в горната част на гърба. ACTEA
RACEMOSA, LACHNANTES, ARNICA, BRYONIA.

• За зрителни проблеми.
RUTA, EUPHRASIA, PHISOSTIGMA, HAMAMELIS.

• При главоболие. SANGUINARIA, BELLADONNA,
KALIUM PHOSPHORICUM, PHOSPHORICUM
ACIDUM, LYCOPODIUM, LACHESIS, 
ANACARDIUM, IGNATIA.

• При хемороиди. HAMAMELIS, AESCULUS,
LACHESIS, ARNICA, CAARDUS MARIANUS, SEPIA,
COLLINSONIA, PAEONIA, RATANHIA, FLUORICUM
ACIDUM.
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• При тревожност, безсъние и емоционални
проблеми.  IGNATIA,  ACONITUM,  ARSENICUM
ALBUM, COFFEA CRUDA, GELSEMIUM.

Някои размисли
Технологията е неутрална:  тя нито е добра, нито

е лоша. Всичко зависи от това как я използваме.
Очевидно е.

Въпросът тогава е: използваме ли добре всички
технологии, базирани на компютрите и Интернет?

Преди много години един приятел ми разказ-
ваше, че присъствал  на конференция за ползите
от внедряването на цялата тази технология в жи-
вота ни. Това беше в началото, когато първите пер-
сонални компютри едва започнаха да се появяват.

Приятелят ми ми разказа как докладващият
твърдял, че най-накрая се е появил компютърът,
който щял да освободи човешките същества. Тази
нова технология щяла да позволи на хората да вър-
шат работата си за много по-кратко време. С други
думи, същото богатство щяло да се генерира за по-
ловината от времето. При това хората щели да ра-
ботят по-малко, но щели да печелят същото, за-
щото генерираното богатство щяло да бъде съ-
щото или дори по-голямо. Десетилетия по-късно
хората работят все по-усилено, за да живеят все
по-зле и по-зле.

В кой момент загубихме усещането си за техно-
логичен напредък? Кой има полза от толкова

много технологии? Преди 50 години помощник-ре-
жисьор работеше по 8 часа на ден без компютри,
като използваше физически папки и архиви. В
днешно време всичко е компютъризирано, така че
този работник може да обработва много по-голям
обем данни и информация за много по-кратко
време, но все пак работи 8 часа. Къде е ползата от
технологията за този работник?

Без съмнение видеоигрите могат да послужат за
подобряване на образованието на нашите деца.
Видеоигри, които стимулират ценности като дру-
гарство, сътрудничество, любов и уважение към
природата, толерантност към всички. Видео игри,
които запознават децата с тайните на живота, на-
уката, природата, историята, философията... по за-
бавен и интерактивен начин. Колко хубаво!

Смятате ли, че това е тематиката на повечето он-
лайн игри, на които са посветени геймърите и с
които играят повечето от нашите деца, юноши и
млади хора?

„Ако можехме да променим себе си, тенден-
циите в света също биха могли да се променят.
Точно както човек е в състояние да трансформира
собствената си природа, така също той променя
отношението на света към него. Не е нужно да ча-
каме, за да видим какво правят другите.“

Ганди
Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/la-adiccion-

a-los-videojuegos-y-su-abordaje-con-homeopatia/
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ПОДОБНО НА ОТРОВА, ПРЕМИНАВАЩА ПРЕЗ ТЯЛОТО: 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ ИДЕНТИФИЦИРАТ МЕХАНИЗМА, КОЙТО

ПРЕДИЗВИКВА СМЪРТНОСТТА ОТ COVID-19
Розмари Брант*, САЩ

Ензим, с неизяснена роля, може да бъде ключов
– определящ тежестта на COVID-19 и може да се
превърне в нова терапевтична цел за намаляване
на смъртността от COVID-19, според проучване,
публикувано в Journal of Clinical Investigation.

Изследователи от Университета в Аризона, в
сътрудничество с Университета Стоуни Брук и Ме-
дицинския факултет на Университета „Уейк Фо-
рест“, анализират кръвни проби от две групи па-
циенти с COVID-19 и установяват, че циркулацията
на ензим-секретираната фосфолипаза А2 група IIA
или sPLA2-IIA -може да се окаже най-важният фак-

тор за прогнозиране кои пациенти с тежък COVID-
19 в крайна сметка няма да устоят на вируса.

Отдавна е известно, че  sPLA2-IIA, който има
сходства с активен ензим в отровата на гърмящи
змии и се намира в ниски концентрации при
здрави индивиди, играе решаваща роля в защитата
срещу бактериални инфекции, защото унищожава
клетъчните мембрани на микробите.

Когато активираният ензим циркулира в по-ви-
соки концентрации, той има способността да „на-
късва“ мембраните на жизненоважни органи, казва
Флойд Чилтън, старши автор на доклада и дирек-

*По материали от Университета на Аризона. 
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тор на Инициативата за здравословно хранене и
начин на живот от Университета на Аризона, която
функционира към Колежа по земеделие и науките
за живота на същия университет.

„ Устойчивостта на заболявания спрямо толе-
рантността на гостоприемника може да се
сравни с крива с формата на камбана“, казва Чил-
тън. „С други думи, този ензим се опитва да убие ви-
руса, но в определен момент той се освобождава в
толкова големи количества, че нещата поемат
наистина в лоша посока, разрушават клетъчните
мембрани на пациента и по този начин доприна-
сят за многоорганна недостатъчност и смърт.“

Сътрудничество сред хаоса
„Идеята за идентифициране на потенциален

прогностичен фактор при пациенти с COVID-19
дойде от д-р Чилтън“, казва Дел Поета. „За първи
път той се свърза с нас миналата есен с идеята да
анализира липидите и метаболитите в кръвни
проби на пациенти с COVID-19.“

Дел Поета и неговият екип събират съхраня -
вани проби от плазма и се заемат с анализ на ме-
дицинските досиета на пациентите. Те проследяват
критични клинични данни на 127 пациенти, хоспи -
тализирани в университетската болница „Стоуни
Брук“ между януари и юли 2020 г. Второ, неза -
висимо, кохортно проучване включва микс от 154
проби от пациенти на „Стоуни Брук“ и Универ -
ситетския медицински център „Банер“ в Тусон в пе-
риода между януари и ноември 2020 г.

„Това са малки групи, разбира се, но беше
геройско усилие, при тези обстоятелства, да се
получат всички свързани клинични параметри за
всеки пациент“, каза Чилтън. „За разлика от пове -
чето проучвания, които се планират добре през
годините, това се случваше в реално време на
етажа на интензивното отделение.“

Като използва алгоритми за машинно обучение
изследователският екип успя да анализира хиляди
информационни данни на пациентите. Освен тра -
диционните рискови фактори като възраст, индекс
на телесна маса и съществуващи състоя ния, екипът
се фокусира и върху биохимичните ензими, както
и върху „нивата“ на липидните ме таб олити на па -
циентите.

„В това проучване успяхме да идентифицираме
модели на метаболити, които присъстват при
индивиди, които не са устояли на болестта“,
казва водещият автор на изследването Джъстин
Снайдер, доцент-изследовател в катедрата по
хранене в Университета на Аризона. „Метаболи -
тите, които наблюдавахме показаха клетъчна
енергийна дисфункция и високи нива на ензима
sPLA2-IIA. Първото беше очаквано, но не и вто -
рото.“

С използване на същите методи за машинно
обучение, изследователите разработват схема за
вземане на решения за прогнозиране на смърт -
ност та от COVID-19. При повечето здрави инди -
види циркулиращите нива на ензима sPLA2-IIA
варират около половин нанограм на милилитър.
Според проучването, COVID-19 е бил смъртоносен
при 63% от пациентите, които са имали тежък
COVID-19 и нива на sPLA2-IIA, равни на или по-
големи от 10 нанограма на милилитър.

„Много пациенти, починали от COVID-19, са
имали едни от най-високите нива на този ензим,
които някога са били докладвани“, казва Чилтън,
който изучава ензима повече от три десетилетия.

Ензим от ухапване
Ролята на ензима sPLA2-IIA е предмет на из-

следване в продължение на половин век и той е
„вероятно най-изследваният член на семейство
фосфолипаза“, обяснява Чилтън.

Чарлз Маккол от Университета Уейк Форест,
водещ изследовател в изследването, сравнява ен-
зима с „шредер“ (машина за рязане на хартия) по-
ради това, че е известно, че преобладава  при
тежки възпалителни процеси, като бактериален
сепсис, както и при хеморагичен и сърдечен шок.

Предишни изследвания показват как ензимът
унищожава микробните клетъчни мембрани при
бактериални инфекции, както и неговия сходен ге-
незис с ключов ензим, открит в змийската отрова.

Протеинът „показва висока  хомология в секвен-
циите с активния ензим в отровата на гърмяща
змия и, подобно на отровата, която преминава
през тялото,  има способността да се свързва с
рецепторите в нервно-мускулните връзки и по-
тенциално да деактивира функцията на  муску-
лите“, казва Чилтън.

„Приблизително една трета от хората разви-
ват дълъг COVID като много от тях са активни
индивиди, които сега не могат да изминат 100
ярда. Въпросът, който изследваме е: Ако този
ензим е все още относително висок и активен,
може ли той да е отговорен за част  от т.н.
„дълъг“ COVID, който наблюдаваме?“
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