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Когато
традиционната
медицина
не помага

ъпреки кратката история на хомеопатията
в България и факта, че у нас има едва 3000
лекари, които са минали цялостно 3-годишно обучение, за да я практикуват, методът завзема все повече територии.
В действащия Закон за здравето от 2005 г. има цяла
глава за неконвенционалните методи на лечение и в
тях хомеопатията е уредена като дейност сравнително
подробно. В много други държави, където този дял от
медицината има вековна история, тези лекари не са
получили такова ниво на признание.
Но само това не е в състояние да обясни защо хомеопатичните лекарства са такъв пазарен хит и получават
такова разпространение.

Хомопатичните лекари правят
опит да помогнат цялостно
на организма, без да го
претоварват със страничните
въздействия на
обикновените лекарства

10% от пазара
на лекарства,
отпускани без
рецепта, вече
се заема от
хомеопатичните

Христо Николов
Снимки: Десислава Кулелиева

Според официалните данни на QuintilesIMS
през 2015 година 2% от целия лекарствен пазар у нас и близо 10% от пазара на лекарства
без рецепта се дължи на хомеопатичните.
Едно последно аналитично проучване показва, че 81% от потребителите на такива медикаменти купуват хомеопатични лекарства за
себе си, а останалите – за децата си.
По-забележителното обаче е, че ръстът на
продажбите на този тип лекарствени средства за последните 5 години е огромен – цели
44%. Докато общият ръст на целия лекарствен пазар е по-малък – за същите тези 5
години той е нараснал само с 25%.
Хомеопатията по принцип има 200-годишна
история, но в други държави. В България в
началото на 20 век са правени плахи опити за
развиването й, които с войните и последващата смяна на режими са били пресечени. И
на практика този алтернативен метод за лечение има едва 20-годишна история – твърде
малко време, за да може да получи широко
разпространение.
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от целия лекарствен пазар
в България се дължи
на хомеопатичните средства

е ръстът на продажбите на
такива медикаменти у нас за
последните 5 години

лекари в България имат правоспособност
да прилагат хомеопатично лечение

e мерната единица за потенциите
на хомеопатичните лекарства.
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дно от възможните обяснения е, че напоследък все по-силно се разпространяват заболявания, за които традиционната медицина
не предлага трайно лечение. „Твърде голям
е процентът на автоимунните заболявания, на хормоналните проблеми и много други, при които обикновените лекарства лекуват само симптоматиката, но не
и причините. Много хора, след като минат известно
време през такава терапия, почват да търсят други
начини и методи. Това е в основата на успеха на хомеопатията“, обяснява председателят на Асоциацията на
лекарите хомеопати в България д-р Дора Пачова.
Тя изтъква и че през кратката 20-годишна история
на професионалната хомеопатия в България вече е
установено високо ниво на доверие между тези лекари
и пациентите им. Имало е хора, които лекарите хомеопати са излекували и те вече водят децата си. През
тези години асоциацията не е престанала и да обучава
лекари, част от които практикуват хомеопатия, а друга
част обогатява медицинската си практика с хомеопатични средства.
Може ли обаче хомеопатията да излекува високото
кръвно например? Според Пачова може. Макар че
няма създадено конкретно хомеопатично средство за
артериалната хипертония. По принцип хомеопатите
разглеждат всички симптоми на пациента в тяхната
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цялост и му предписват индивидуално подбрано
и са силно инвалидизиращи. За тях традиционната
лекарство в зависимост от неговите оплаквания.
медицина не предлага лечение в истинския смисъл на
В хомеопатията има 200 лекарства за хипертония,
думата. Счита ги за хронични и разполага само със
от които се подбира едно за конкретния пациент в
средства за овладяване на симптомите.
зависимост от това как се чувства, какви наследствени
При тези заболявания се вижда и че традиционзаболявания има, възрастта му, как е със съня, емоцината медицина и хомеопатията могат успешно да си
ите и т.нат. Лекарствата, в
взаимодействат. Тъй като
зависимост от това колко
автоимунните заболявания
са разредени, имат разпротичат много агресивно
лични потенции, които
и тежко за пациента,
се означават с цифри и с
традиционната медицина
мерната единица „CH“.
прилага кортикостероидни
Интересното е, че
препарати или цитостахомеопатичните лекартици, които обаче имат
ства могат да се приемат
множество странични проедновременно с традиявления. Точно на такива
ционните, защото в тях
пациенти хомеопатията
няма химични съединепомага да изчистят по-цяния, които да влизат във
лостно от тялото си послевзаимодействие с други.
диците от тези лекарства.
„Хомеопатичните
„Но не съм максималист,
лекарста по принцип
не мога да кажа, че хомеоса информационни и
патията може да излекува
енергийни стимули. Те
всеки от всичко“, казва
действат по друг начин –
Пачова.
носят информация, която
е съхранена благодарение
е е без значение
на паметта на водата и на
и фактът, че
наночастиците. Хомевзаимоотношеопатичното лекарство,
нията между
внасяйки информация в
лекаря хомеопат и пацитялото, му помага да проента му са доста по-размени болестния модел.
лични отколкото в остаДокато стандартното
налата част от здравната
лекарство за хипертония
система. Ако човек отиде
директно разширява крънапример при ортопедДора Пачова, председател на Асоциацията
на лекарите хомеопати в България
воносните съдове и така
травматолог заради болки в
намалява налягането,
коляното, този лекар ще му
без да лекува причините.
предпише или обезболяВисокото кръвно обаче
ващо, или ще намери прие резултат на множество
чина за оперативна намеса.
промени, които се случИ при двата случая обаче
ват в организма – стрес,
неговото внимание е насонарушена водно-солева
чено само към коляното.
обмяна, нарушен метабоАко овладее болката, с това
лизъм“, обяснява Пачова.
здравната система счита
въпроса за приключил.
руг пример
Лекарят хомеопат действа
за различен
по съвсем друг начин,
подход при
спазвайки принципите на
третиране на
холистичната медицина.
заболяването са твърде
Прегледът при него трае
разпространените напооколо час и половина, като
следък автоимунни забопрез това време хомеопалявания, които са голям бич за човечеството. Такива
тът има възможност да се запознае подробно с всички
са множествената склероза, ревматоидния артрит
изследвания на болния.
и много други, които се отключват в даден момент
„Понякога зад тази болка в коляното може да стои
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Хомеопатичните
лекарства понякога
помагат да се изчистят
от организма вредните
странични въздействия
на обикновените
медикаменти
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Доверието между
лекаря хомеопат
и пациента му се
изгражда с течение
на времето и е
много по-силно
отколкото
в традиционната
медицина
Хомеопатичните лекарства започват да заемат все по-важен дял
в аптечната търговия.

някакъв по-сериозен проблем, причината може да е на
най-различно ниво – храненето, някаква травма, емоционален срив. Холистичният лекар, какъвто е хомеопатът, ще се пострае да види този човек в неговата
цялост и тогава вече може да даде някакво цялостно
решение. Стига разбира се, проблемът с коляното да
не изисква хирургическа интервенция или друга тясно
специализирана помощ“, казва Пачова.
Доста лекари хомеопати обогатяват знанията си и с
възможностите на фитотерапията и диетиката.

Х

омеопатията е успешна и при профилактиката на дадени заболявания. Такива лекари
често приемат пациенти, при които успяват
да напипат някакви проблеми, преди още
те да са се проявил напълно. Изписването в такива
случаи на хомеопатично лекарство е реална профилактика. Когато човек взема лекарство, което е избрано
индивидуално за него, и когато периодично посещава
своя хомеопат, той няма да се разболее, убедена е
Пачова.
По принцип хомеопатичните лекарства се изписват
от лекар, но има и такива, които могат свободно да
се купят без рецепта. И ако в България те все още не
се реимбурсират, има държави в ЕС, в които това се
прави. Има държави членки, в които само прегледите
при лекари хомеопати се реимбурсират, като например
Белгия и Германия. А в Швейцария се реимбурсират и
прегледите, и лекарствата. Това е и държавата, в която
най-пълно е изследван ефекта от хомеопатичната
терапия.
В аптечната мрежа в България доскоро е имало ограничен брой хомеопатични лекарства, с потенции до 30

Множествената склероза, която поразява почти
всички нерви в организма, е тежко инвалидизиращо
заболяване, което традиционната медицина все още
не може да излекува напълно.

CH. Но от есента на 2016 г. вече се внасят и лекарства
на немския хомеопатичен съюз, с потенции до 1000
CH. Това също е едно от възможните обяснения за
засилващия се дял на хомеопатичните лекарства на
нашия пазар.
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