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те болници
се изписват
три пъти по-

вече антибиотици,
отколкото в Европа,
алармира преди вре-
ме шефът на Нацио-
налния център по за-
разни и паразитни
болести проф. Тодор
Кантарджиев. Пре-
комерната употреба
на тези лекарства по-
тискаестественияот-
говор на имунната
система и води до от-
слабването й. В съ-
щото време все по-
често срещаната
антибиотична рези-
стентност, която по
данни на Световната
здравна организация
вече е разпростране-
на във всеки регион
на света и потенциал-
но засяга всеки чо-
век, повишава риска
отпо-тежкопротича-
не на бактериалните
инфекции и по-висо-
ка смъртност от тях,
коментира д-р Дора
Пачова, председател
на Асоциацията на
лекарите хомеопати
в България, по повод
Международната
седмица на хомеопа-
тията, която тради-
ционно се организи-
ра през април.

по-добре, ако човек може
да се справи и без него.

Умората
и стресът съсипват

имунитета
Всяка инфекция зависи

от два фактора: микроорга-
низмите и общото състоя-
ние на организма. Вторият
фактор показва дали човек
ще бъде устойчив на даде-
на инфекция. Още преди
6000 години в аюрведични-
те текстове пише, че ако
човек е в хармония с вис-
шетосиаз, доридаепоста-
вен в центъра на епидемия,
той няма да се разболее,
дава пример д-р Пачова.
Защото неговата имунна
система ще бъде жива, ак-
тивна, клетките му ще бъ-
датвсъстояниедапроизве-
дат всичко, което е
необходимо, така че сре-
щата с болестотворния ми-
кроорганизъмда доведе до
неговото унищожение.
Когато липсва баланс в

системите на организмаи в
имунната защита, и анти-
биотиците не могат да по-
могнат. Те унищожаватми-
кроорганизмите, но
имунната система трябва
да свърши оставащата ра-
бота за пълното изчиства-
не на организма след ин-
фекцията. При дисбаланс
на имунитета, който много

често се дължи и на преу-
мора, стрес, това не се по-
лучава. Възможно е в меж-
дуклетъчното
пространство да останат
единични микроорганиз-
ми,коитонесабилиунищо-
жени.Темогатдапредадат
къмдругиклеткисвоятапа-
тогенност и резистентност.
Така се стига до порочния
кръг: заболяване - честа
употреба на антибиотици -
антибиотична резистент-
ност. Едно от правилата на
имунолозите гласи, че да-
ването на антибиотик при
отслабен имунитет неиз-
бежно води до антибиотич-
на резистентност.

За да има необходимата
висока устойчивост, имун-
ната система трябва да бъ-
де добре балансирана. То-
ва може да се постигне
чрез помощта на хомеопа-
тия, Шуслерова терапия и
други природолечебни ме-
тоди,кактоисбалансирано
хранене и природосъобра-
зен начин на живот, съве-
тва д-р Пачова. Благодаре-
ние на деликатната помощ
на хомеопатията и Шусле-
ровата терапия укрепват
всичкиклетки, участващив
процесанаимунназащита,
и се постига пълноценно
изчистване на организма,
след като инфекцията пре-
мине.Минералнитесолиса
като ключ, който отваря
клетките, за дамогат да ус-
воят жизненонеобходими-
те им минерали и да се по-
стигне тяхното правилно
разпределение в съответ-
ните депа на тялото. Те не
са заместител на конвен-
ционалните медикаменти,
а подпомагат организма
сам да се справи с инфек-
циознияпричинител.Съче-
тани с методите на тради-
ционната медицина,
усилват техния ефект и ус-
коряват оздравителния
процес и възстановяване-
то. Навременното им при-
ложениевначалотонавъз-
палителния процес може

дапредотвратиупотребата
на антибиотици и така до-
принася за намаляване на
антибиотичната рези-
стентност.
Напоследък много се го-

воризавръзкатаимунитет -
психика. Съществува дори
терминътсалутогенеза(съ-
здаване на здраве). Когато
съумеем да се освободим
от стреса и да се отпуснем,
когато изпитваме радост,
наслада, се променя био-
химията ни и боледуваме
по-малко, казва д-р Пачо-
ва. А това е най-добрата
профилактикаинай-добро-
то лекарство.

Слава РАДОСЛАВОВА

оплаквания, метеоризъм,
диария, запек.
Ако пречим на детския

организъм да премине
плавнопрезсрещатаспър-
вите инфекции, като дава-
меприбързаноантибиотик,
ниенарушавамеизгражда-
нето на добър, балансиран

имунитет. Детският орга-
низъм "зацикля" и започва
да посреща всеки "чужд"
самосантитела,коетоводи
до развитие на алергии и
склонност към алергично
възпаление, без дори да
има наследствена пред-
разположеност.
Затова е важно да се на-

прави крачка назад, съве-
тва д-р Пачова, да не се из-
писват веднага
широкоспектърни анти-
биотици за всяко нещо. Та-
каваеисветовнататенден-
ция - ако трябва да се даде
антибиотик, той да е адек-
ватен на съответната ин-
фекция. Разбира се, още

Тази година тя бе посве-
тена на инфекциозните за-
болявания, антибиотична-
та резистентност имястото
на хомеопатията.
Трябва да направим

крачка назад
"Ние не отричаме анти-

биотиците, напротив - уточ-
нява д-р Пачова. - Тези ле-
карства са много важни и
биткатаеданезагубимтях-
ната сила, да ги съхраним
като животоспасяващи.
Защототова,коетосеслуч-
ва на практика, е, че стиг-
нахме твърде далече с пре-
калената им употреба и
проблемът е световен. За
това алармират и СЗО, и
здравните министерства.
Прекалихме, а природата
не можем да я подчиним.
Трябваданаправимкрачка
назад, да се осъзнаем и да
възстановим максимално
равновесието."
Природата е снабдила

микроорганизмите, в слу-
чая бактериите, с такъвме-
ханизъм, че те, когато дъл-
го време биват изложени
на някакъв неблагоприя-
тен фактор, успяват да се
адаптират. С това си обяс-
няваме, че антибиотиците
престават да им действат.
Още по-интересното е, че
те могат да предадат това
свое качество на други ви-
дове бактерии и това ус-
ложнява изключително
много проблема.
В последните години в

медицината все повече на-
влиза един

нов термин -
микробиом

Тойозначавацялотораз-
нообразие и сложната ор-

ганизация на микроорга-
низмитевнашетотяло.Ате
са повече от нашите соб-
ствени клетки. Определят
как функционират червата
ни, но учените казват на-
последък, че стигат дотам,
да определят и нашите же-
лания какво да ядем, на-
строението и метаболизма
ни.Неможемслекаръкада
внасяме вещества, които
унищожават цялата тази
флора в нашия организъм.
Антибиотиците оказват
разрушаващ и разстрой-
ващефект върхумикробио-
ма, с което могат да при-
чинят развитие на
сериозни хронични забо-
лявания като затлъстява-
не, диабет, автоимунни бо-
лести и дори рак.
Нови проучвания при

кърмачета показват, че на-
личната флора в червата
определя цялостното им
развитие - как ще растат и
ще се развиват, какъв ще
бъде метаболизмът им. До-
казано е също наличие на
връзкамежду ранното при-
лаганенаантибиотичноле-
чениеприновороденииза-
тлъстяването в по-късна
възраст.
Лекарите предупрежда-

ват, че безразборният или
неправилен прием на анти-
биотици ни застрашава с
повреждане на микробио-
ма, с дисбаланс в чревната
флора - свръхрастеж на по-
тенциално вредни бакте-
рии, паразити, гъбички. Ан-
тибиотиците имат също и
сериозни странични ефек-
ти като алергични обриви,
отоци по тъканите, анафи-
лактична реакция и шок,
редица стомашно-чревни

Ако попречим на първите срещи с инфекциите,
нарушаваме изграждането на добра имунна защита
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При пластич-

ния хирург:
- Докторе, ка-

жете ми как да
направя моите
гърди винаги да
бъдатперпенди-
кулярни на тя-
лото?

- Ходете на че-
тири крака!


