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И Вие ли сте твърде фо ку -
сиран върху себе си и реак -
циите, които предиз виквате у
другите? Страхувате ли се, че
ще Ви погледнат, че ще Ви
съдят? Избягвате ли да се сре -
щате с хора или да посещавате
социални събития? Може би
то гава страдате от социално
тревожно разстройство.

В настоящата статия ще поговорим малко по-подробно за причините,
симптомите и лечението му.

Ще поговорим също за неговия актуален вариант – синдрома на „от-
критото лице“, от който страдат някои хора като следствие от това, че са си
свалили дълго носената санитарна маска.

Измислени заболявания
Преди да разгледаме самото разстройство, мисля, че е интересно да

поговорим за едно ново явление, което се нарича „промотиране на
псевдо-болести“, „меркантилизация на болести“ или казано направо из-
мислени болести. Това са различни стратегии на фармацевтичните ком-
пании за увеличаване или създаване на определени заболявания, за които
вече имат съответното спасително лекарство.

Казано по друг начин, първо се „създава“ болестта, а след това се пред-
лага лекарство за нейното лечение.

Споменавам това, защото социалната фобия би могла да попадне в
рубриката на измислените болести. В случая не говорим за добре поз -
натата „срамежливост“, при която човек също избягва социални взаимо -
действия, иска да остане незабелязан и се чувства по-комфортно сам. Ко-
гато говорим за социална фобия имаме предвид, че става дума за истинско
инвалидизиращо разстройство. Тя би могла да се разглежда като пато -
логичната крайност на срамежливостта.

Социална фобия
Социалното тревожно разстройство (SAD) или „социалната фобия“

представлява постоянен страх от това да бъдеш наблюдаван или обсъж-
дан от другите.  Пациентът избягва социални взаимоотношения  от страх,
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че ще се окажат неудобни или смущаващи.
Човекът се страхува да не бъде унижен, от хвър -

лен или осмян. Подобна ситуация може да въз никне
в училище, на работа или в каквато и да е друга
обстановка. Подобни хора могат да имат затруд -
нения при интервю за работа, да отговарят в час или
да вдигнат ръка, да отидат в търговски център и т.н.
Те също могат да имат проблеми в ситуации, в които
са център на внимание, като изпълнение на сцена,
групови разговори, спорт и т.н.

Според клиничните справочници, за да гово -
рим за подобно състояние то трябва да е имало
минимална продължителност от шест месеца и
трябва да пречи на изпълнението на нормални
ежедневни задачи.

Честота
Това разстройство е едно  от най-често среща-

ните сред тревожните разстройства и дори нещо
повече – едно от най-честите психични разстрой-
ства като цяло.

Обикновено се проявява в юношеството, макар
че е възможно да възникне като срамежливост на
7-8-годишна възраст и може да продължи цял
живот. Обикновено се среща по-често при жени,
които са с нисък социално-икономически статус,
въпреки че последното също може да се окаже
следствие, тъй като наличието на подобно състоя-
ние прави лицето неспособно да развие своите та-
ланти и потенциал.

Причини
При тези пациенти често е имало предходен

епизод на тревожност в социална ситуация или
публична проява. След това човекът развива из-
преварваща тревожност, която постепенно го кара
да избягва всякакви публични ситуации и да се

чувства по-удобно сам, което  от своя страна води
до влошаване на състоянието му.

Тези хора  постепенно се изолират като избяг-
ват социални взаимодействия и ограничават сво-
бодата си, а това се  превръща в най-сериозният
симптом или следствие на състоянието им.

Симптоми на социалната фобия
Това са добре познатите симптоми на различни

страхове, като публично говорене (глософобия) и
много други, вариращи в зависимост от конкрет-
ния случай.

Най-често срещани са:
• Изпотяване
• Изчервяване
• Тежко дишане
• Сърцебиене/тахикардия
• Различни тремори
• Световъртеж, замъглено зрение
• Гадене или повръщане
• Усещане за задушаване
• Говорене на пресекулки, прекалено тихо  или

високо, заекване
• Трудности с концентрацията
• Блокиране, „бели петна“ в паметта
• Сковани движения
• Избягва да гледа публиката
• Страх от запознанство с нови хора и трудно во-

дене на диалог с тях
• Чувство на срам или страх, че ще бъде обсъждан
• Избягване на празници, социални събирания

или пиене в компания

Асоциация с други разстройства
В повече от 80% от случаите тревожността или

социалната фобия обикновено е придружена от
други разстройства като депресия, пост трав ма -
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тичен стрес или пристрастяване към вещества
като алкохол. Всъщност много хора използват
алкохол или други субстанции, за да намалят
страховете и задръжките си при социални събития.

Синдром на „откритото лице“
Споменаваме този проблем тук поради него -

вата актуалност. Става дума за фобията, която из -
питват някои хора когато свалят маската си и чув -
ството на тревожност или несигурност, което пре -
дизвиква това действие.

Най-често засяга подрастващите, тъй като това
е период на физически промени (акне, окосмяване
по лицето и др.) и някои млади хора се смущават
или се страхуват да ги видят с открито лице, още
повече, че са имали възможности за прикриване
след почти две години задължително носене на
маска. Това явление може да засегне и възрастни
хора поради сигурноста, която маската им е оси -
гурявала.

Тук става дума не само за страх да покажат ли -
це то си, но понякога се добавя и страхът от за ра -
зяване, след като загубят предполагаемата защита,
която маската е осигурявала. При най-леките слу -
чаи не е необходимо да насилваме нещата. Трябва
да позволим на хората постепенно  да се адапти-
рат към новата ситуация.

Фармакологична терапия
Фармакологичните терапии обикновено се ос-

новават на анксиолитици, антидепресанти или
бета-блокери. Всички те блокират някои от споме-
натите симптоми, както и депресията, която често
ги съпътства. 

В много други публикации вече коментирахме
страничните ефекти на тези лекарства и необхо-
димостта да ги запазваме за строго показаните слу-
чаи, защото в много случаи те се предписват за цял
живот.

Добър вариант преди започване на лечение е
психотерапията (която е приложима и при това раз -
стройство). Съществуват много видове психо те -
рапия и със сигурност някоя от тях би била под -
ходящата за конкретния пациент в дадена ситуа ция.

В няколко публикации изразих моето предпо -
читание към Кратката стратегическа терапия,
защото ми се струва, че е цялостна терапия, която
в няколко сесии, на първо място допринася за
радикална промяна на симптомите на пациента, а
по-късно и на неговото възприятие на реалността
и на нефункционалните модели, които формират
връзката му със света и със самия себе си.

Съществуват специфични техники както за со -

циалната фобия, така и за симптомите на син дрома
на “откритото лице“, които, адаптирани към кон -
крет ния пациент, определено ще помогнат за пре -
одоляване на проблема.

Хомеопатия за социалната фобия
А какво да кажем за хомеопатията? Както често

повтаряме, разполагаме с добри хомеопатични
медикаменти, които са безопасни, добре поносими
и съвместими с други терапии (включително пси -
хо терапия), а това ги прави много подходящи за
лечение на това състояние.

Нека споменем някои от тях:
• Ambra grisea. Пациентът е впечатлителен и раз-

дразнителен. Не може да върши определени
неща в присъствието на хора. Иска да бъде сам,
защото го е страх. Стеснителен, срамежлив,
лесно се изчервява.

• Barium carbonicum. Пациентът се чувства нез-
начим, липсва му самочувствие. Много е сра-
межлив, изпитва чувство на малоценност.
Смята, че другите му се подиграват и му се при-
смиват. Действа бавно сякаш е „инфантилен“. За-
бавено психомоторно развитие, но в границите
на нормата.

• Graphites. Нестабилни пациенти, които не
намират своя център. Засягат се от всякакви
дреболии. Много са емоционални и сантимен -
тални. Нерешителни, непрекъснато се оплакват.
Екскориации по кожата или фисури по лига -
виците  с мокри и лепкави секрети...

• Pulsatilla. Нежна, мила, срамежлива, отстъп -
чива, емоционална, плаче, търси съчувствие,
лесно се обижда, много променлива, чувства се
изоставена.

• Silicea. Трудна асимилация. Чувстват се раними
и се страхуват, че другите могат да се възпол -
зват от това. Срамежливи, особено в началото.
Лесно се влияят, отстъпчиви са, но и много упо -
рити. Те лесно се изчервяват и са много чув -
ствителни към критика.
Това са само някои от характеристиките на част

от хомеопатичните медикаменти, които можем да
използваме за лечение разстройството, познато
като „социална фобия“ и синдрома „ откритото
лице“. Състоянието може да бъде много инвали -
дизиращо, но преди всичко е необходимо да се
уверим, че не става дума за „измислена болест“,
което ще ни предпази от прекомерното пред пис -
ване на ненужни лекарства.

Източник: https://www.hablandodehomeopatia.com/que-es-la-
fobia-social-y-el-sindrome-de-la-cara-vacia/
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Върху създадените модели, в рамките на 48 часа, са
проведени „натоварващи тестове“ с ентеропато-
генна Escherichia coli (ETEC) и Salmonella enteritidis в 4
различни дози между:

103–108 CFU за Escherichia coli
103–106 за Salmonella

като се имат предвид минималните инфекциозни
дози.
Концентрациите на производството на патогени 
и късоверижни мастни киселини са измерени на 0 - 
24 - 48-и час. Експериментите са проведени три-
кратно. 
РЕЗУЛТАТИ:
Окубака майчина тинктура и Окубака D3 са способ-
ни да предотвратят колонизацията на Salmonella
enteritidis и E. coli при 3 от 4 патогенни дози.
Размножаването на Салмонела се редуцира 1.1 пъти
(p<0.001), на ентеропатогенна Ешерихия Коли (ETEC)
съответно 2 пъти (p<0.001).
Промените в разпределението на произвежданите
късоверижни мастни киселини показват повишена
продукция на бутират (критерий за здрава флора)
и понижение на ацетат (критерий за патогенна
чревна флора) на 24-и час и 48-и час.

антипатогенната активност на
ктура и D3) в човешкия стомашно-чревен
технологичната платформа SHIME
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Известно е приложението на Okoubaka
като хомеопатичен медикамент при н
от страна на стомашно-чревния тракт,
гастроентерит и диария по време на п
Модулиращият ефект на Okoubaka върх
ността на човешката физиологична ми
на проксималната част на дебелото чер
вият превантивен ефект срещу стомаш
ни инфекции е оценен с помощта на симу
човешката чревна микробна екосистема
Simulator of the Human Intestinal Microbial E
ЦЕЛ:
In vitro оценка на антипатогенната акти
Okoubaka майчина тинктура и Okoubaka
машно-чревния тракт на човека, използв
нологичната платформа SHIME.
МЕТОДИ:
При инокулиране с фекална микробиота 
донор в системата SHIME се създават 4 у
модела на проксимални отдели на дебело
Модел на третиране за една седмица с:

1) Okoubaka майчина тинктура
2) Okoubaka D3 - в терапевтични дози
3) чиста контрола
4) етанолова контрола
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Резюме
Хомеопатията е система от традиционна и ком-

плементарна медицина (T&CM, според дефини-
цията на СЗО) и  е обект на чести атаки от скептици
поради предполагаемата „липса на доказателства“.
За преодоляване на недоверието на скептиците и
обществеността са създадени множество бази
данни, фокусирани върху събирането на всички
публикувани и индексирани изследвания. Нито
една от тях обаче  не е  достатъчно „изчерпателна”
и систематична. Този труд има за цел да оцени най-
надеждните и налични хомеопатични изследва-
ния,  да систематизира най-добрите доказателства
на всички нива на изследване (изследвания, бази-
рани на хора, животни и растения, рандомизирани
контролирани проучвания [RCT], обсервационни
изследвания, фундаментални изследвания, и др.).
Създадена е динамична база данни, съдържаща
1146 надеждни доказателства. Тя се актуализира
на всеки три месеца и е достъпна както за цялата
хомеопатична общност, така и за пациентите, ин-
ституциите, заинтересованите страни и скепти-
ците. През последните 50 години доказателствата в
хомеопатията се увеличават както на количест-
вено, така и на качествено ниво. За съжаление,
това не е добре известно нито на самите лекари хо-
меопати, нито на  медицинската и научната об-
щност. Следователно, една изчерпателна база
данни не само ще подкрепи хомеопатите, но и ще
помогне за по-доброто популяризиране и светов-
ното признание на хомеопатията като значима об-
ласт на медицината.

Научни изследвания в ерата на MБД
От началото на 90-те години на миналия век МБД

(медицина, базирана на доказателства) преде фи-
нира параметрите за научни изследвания, особено
в биомедицината и професионалната практика. В

този контекст качеството на клиничното изслед-
ване е от решаващо значение както при грижата за
пациентите, така и при избора на здравна поли-
тика. Качеството на клиничното проучване трябва
като цяло да отчита десет аспекта:

1. Описание на характеристиките на записа-
ните пациенти

2. Дизайн на проучването
3. Размер на извадката от пациентите
4. Описание на рандомизацията
5. Слепота
6. Описание на лечението
7. Описание на режимите на измерване
8. Пациенти, завършили проучването
9. Статистическа пригодност
10. Вид медицински екип
Проучването трябва също да бъде публикувано

в рецензирано списание, т.е. трябва да бъде оце-
нено от комисия от рецензенти. Списанието тряб -
ва да бъде индексирано в биомедицински бази
данни (PubMed, Scopus, BVS и др.) и може да има
импакт фактор (I.F.)

Научни изследвания в хомеопатичната
медицина: особености и критичност

Едно от възраженията, които винаги са били
повдигани срещу хомеопатията, е „липса на кли-
нични доказателства“, което е плод на недоста-
тъчни или лоши научни изследвания. Въз основа
на това терапевтичен ù ефект се приписва на пла-
цебо ефекта [1,2]. Историята обаче показва, че хо-
меопатията е разработена на основата на изслед-
вания и експерименти: Ханеман всъщност е пър-
вият лекар, който  тества и стриктно описва сим-
птоматиката, предизвикана от  действието на чисти
субстанции върху здрав субект, така че същите да
могат да се използват с  терапевтична цел. След-
вайки неговото учение, много преди развитието на
клиничните изпитвания, други хомеопати са тест-
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вали действието на лекарствените продукти с тех-
никите на двойно-слепи [3,4] изследвания  и из-
следвания в няколко центъра. По отношение на
методологията, се наблюдава скок в качеството на
хомеопатичните  изследвания  в периода на 70-те
и 80-те години на миналия век. Тогава започват да
се провеждат поредица от изследвания, които съб-
людават по-строги критерии. С навлизането на кул-
турата на МБД (1991–92) научното производ ство се
увеличава значително както количествено, така и
качествено, особено през последното десетиле-
тие. Въпреки това, за правилна оценка на доказа-
телствата, е необходимо да се вземат предвид осо-
беностите и критичните моменти, които са при-
същи на хомеопатията, като например:

Персонализиране на лечението и модулира-
нето на дозировката (науката за дозировката) със
спазването  на протоколи. Такива протоколи  обик-
новено се приемат от „конвенционалните“ изслед-
вания, за които е известно, че пренебрегват инди-
видуалните различия.

Използване на разреждания, при които ле-
карствата често са толкова разредени, че стават
неоткриваеми при фармакокинетичен анализ,
освен ако не се използва изключително сложно
оборудване.

Динамична база данни: обосновка
За да се провери съществуването и стойността

на научните изследвания в хомеопатията, беше
създадена „ДИНАМИЧНА БАЗА ДАННИ”, която се
актуализира постоянно (http://database.fiamo.org). 

Изследванията в областта на хомеопатията, се
провеждат в различни области затова базата
данни е организирана  въз основа на различни об-
ласти на интерес:

– Агрохомеопатия. Използва хомеопатични ле-
карствени продукти за третиране на растения, от-
глеждани както  в оранжерии, така и  на полето. Тя
се основава на стандартизирани, бързо прило-
жими, сравнително евтини експерименти, без
етично участие или плацебо ефект.

– Химико-физични изследвания. Изучават хи-
мико-физичните свойства на силно разредените
разтвори (EDS). 

– Предклинични изследвания (лаборатория).
Използва „in vitro” или „in vivo” модели за изслед-
ване на възможните механизми на действие на хо-
меопатичните лекарствени продукти.

– Клинични случаи. Индивидуални клинични
случаи на пациенти, лекувани с хомеопатични ле-
карствени продукти.

– Клинични изследвания (обсервационни или
неинтервенционални проучвания). Изследва кли-
ничния ефект на хомеопатичните лекарствени
про дукти чрез наблюдение на еволюцията на за-
боляването/медицинското състояние в отговор на
предписаната фармакологична терапия.

– Рандомизирани контролирани проучва-
ния, при които се изследва клиничната ефикас-
ност на хомеопатичните лекарствени продукти в
сравнение с плацебо или с контролно лекарство.

– Качествени или наративни систематични
прегледи. Те са сбор от клинични проучвания, при
чието описание се използва качествен и/или на-
ративен подход.

– Системни прегледи с мета-анализ. Те анали-
зират резултатите от серия от клинични проучва-
ния, отговарящи на конкретен клиничен въпрос,
като по този начин статистически установяват ефи-
касността на изследваната фармакологична тера-
пия.

– Ветеринарна медицина. Оценява клинич-
ната и експериментална ефикасност на хомеопа-
тичните лекарствени продукти при лечението на
стопански и/или домашни животни.

Качество на изследването
За оценка на качеството на изследванията обик-

новено се използват скали за оценка, които съби-
рат и анализират параметри, като например ди-
зайн на изследването, оптимално провеждане на
изследването под наблюдение, качество на док-
ладването и пълнота на описанието за публику-
ване цели.

Резултати
С цел  хомеопатията да бъде разбрана по-добре,

създадохме база данни, която съдържа около 1146
надеждни изследвания. По-долу сме посочили ви-
довете проведени проучвания, които показват
окуражаващи резултати от хомеопатичните из-
следвания:

системни прегледи – 101;
метаанализи – 26;
клинични проучвания – 247;
обсервационни изследвания – 128;
ветеринарни изследвания – 109;
агрохомеопатия – 96;
предклинични изследвания – 219;
физико-химични изследвания – 156;
клинични случаи – 64.
Въз основа на споменатите по-горе специални

филтри е възможно да се търсят изследванията
според следните критерии: година, автор, списа-



Резюме
Хомеопатичната медицина е дисциплина от

универсалната медицинска наука, с нарастващо
приложение при хора, животни и растения. Одоб-
рението на хомеопатия за целите на земеделското
производство се увеличава поради безопасността
и доказаната ефективност на ултра-разредените и
динамизирани хомеопатични медикаменти за сти-
мулиране на покълването, растежа, развитието на
различни растителни видове. Целта на настоящата
статия е да се оцени ефектът на хомеопатичните
медикаменти върху физиологичните показатели и
показателите за развитие на фасул сорт Йоримон
(Vigna unguiculata L., Walp.) подвид Паценя. Проуч-
ването е напълно рандомизирано с използване
два хомеопатични медикамента, Manganum metal-
licum 31CH (MnM-31CH), Magnesium-manganum
phosphoricum 3CH (MaMnP-3CH) и дестилирана
вода (DA) като контролна група, с шест повторения
на медикамент (третиране). Оценяват се скоростта
на  фотосинтетичния процес, транспирацията,
общия хлорофил, листната площ, както  и прясна и

суха биомаса от корени, стъбла и листа. Извършен
е вариационен анализ и при значителна разлика
между третиранията, е направено сравнение на
средните стойности (Tukey HSD, P ≤ 0,05). Резулта-
тите разкриват значително увеличение на всички
променливи в растенията, които са третирани с хо-
меопатични медикаменти  (MnM-31CH и MaMnP-
3CH), в сравнение с  контролното третиране  (с дес-
тилирана вода). С най-висок процент увеличение
(111,2%) е прясната коренова биомаса. То е регис-
трирано при растения, третирани с MnM-31CH,
сравнени с растенията  от контролната група. Така
също при третираните растения (MnM-31CH и
MaMnP-3CH) е регистрирано увеличение от повече
от 40% на общия хлорофил и на фотосинтезата.
Това потвърждава ефективността на прилаганите
третирания и потенциала на хомеопатия за целите
на земеделието и в частност за повишаване на
ефективността при култивиране на V. unguiculata.

Източник: 
Terra Latinoam vol.38 no.1 Chapingo ene./mar. 2020  Epub 20-Jun-2020

https://doi.org/10.28940/terra.v38i1.581 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ ВЪРХУ
ФИЗИОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ПЪРВОНАЧАЛНОТО 

РАЗВИТИЕ НА ФАСУЛ ОТ СОРТ„ЙОРИМОН“ 
(VIGNA UNGUICULATA L., WALP.)
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ние, заглавие, тема, страница, състояние, модел и
категория. По този начин търсенето става удобно
за потребителя.

Базата данни е защитена и безопасна и е качена
на уебсайта на Италианската федерация на хомео-
патичните асоциации и хомеопати (FIAMO)
(https://database.fiamo.org/). Тя се актуализира на
всеки три месеца и се споделя с цялата (нацио-
нална и международна) хомеопатична общност и
е достъпна за пациенти, институции, заинтересо-
вани страни и медии.

От 2020 г. тя е официален документ, признат от
най-важните и квалифицирани хомеопатични ор-
ганизации в света (LMHI, ECH и EUROCAM).

Заключение
През последните 50 години клиничните проуч-

вания върху хомеопатичните медикаменти се уве-
личават както на количествено, така и на качест-
вено ниво. За съжаление, те не са добре познати от
хомеопатите, а също и от медицинската и научната
общност. Изчерпателната база данни дава въз-
можност за  бързо намиране на висококачествени
изследвания за всички членове на обществото,
включително хомеопатичната общност, учени, ин-
тересуващи се от темата и студенти.

Източник:  Marino FV. Scientific Evidence in Homeopathy: 
A Dynamic Database. OBM Integrative and Complementary Medicine

2021;6(3):7; doi:10.21926/obm.icm.2103032.


