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Boala infecțioasă sau boală contagioasă, boală transmisibilă, boală infecto-contagioasă,
este cauzată de un agent biologic (virus, bacterie, parazit mono sau pluricelular, ciupercă,
insectă, sau prion - un peptid, o fracțiune de proteină) față de care organismul atacat, în
cadrul unui complex de împrejurări, nu este capabil să se apere. Bolile infecțioase
afectează omul, animalele, plantele, insectele, chiar și bacteriile (viruși bacterieni). Ele
pătrund în corp prin anumite „porți de intrare”, fiind transmise direct, de la persoană la
persoană, sau prin vectori. Pandemia este o epidemie care se extinde pe un teritoriu foarte
mare, într-o țară, în mai multe țări sau continente. În decursul istoriei omenirii multe boli
infecțioase au provocat pandemii, unele cu consecințe devastatoare: ciuma, variola,
tifosul, holera, febra galbenă, tuberculoza, gripa, coronavirusul etc. in general,
pandemiile de gripă exclud recurențele gripei sezoniere. De-a lungul istoriei, au existat o
serie de pandemii de boli precum variola și tuberculoză. Una dintre cele mai devastatoare
pandemii a fost Moartea Neagră, care a ucis aproximativ 75-200 milioane de oameni în
secolul al XIV-lea. Actualele pandemii sunt HIV/SIDA și boala coronavirusului 2019
(COVID-19). Unele dintre cele mai severe pandemii din trecut includ pandemia gripală
din 1918 (gripa spaniolă) și pandemia gripei din 2009 (H1N1).Transmiterea SARS-CoV2 se poate produce prin contactul direct, indirect sau strâns cu persoanele infectate prin
secreții infectate, cum ar fi saliva și secrețiile respiratorii sau picăturile respiratorii ale
acestora, care sunt expulzate atunci când o persoană infectată tuseste, strănut, vorbește
sau cântă. Picăturile respiratorii au > 5-10 μm în diametru, în timp ce picăturile <5μm în
diametru sunt denumite nuclee de picături sau aerosoli. Transmiterea picăturilor
respiratorii poate avea loc atunci când o persoană este în contact strâns (la 1 metru) cu o
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persoană infectată care prezintă simptome respiratorii (de exemplu, tuse sau strănut) sau
care vorbește sau cântă; în aceste condiții, picăturile respiratorii care includ virusul pot
ajunge la gură, nas sau ochii unei persoane sensibile și pot duce la infecții. Este posibilă,
de asemenea o transmisie indirectă de contact care implică contactul unei gazde sensibile
cu un obiect sau suprafață contaminată (transmiterea fomitei – obiecte inanimate care pot
transmite agentul patogen prin contact. Ex: clante, jucarii, telefoane mobile etc).
Transmiterea aeriană este definită ca răspândirea unui agent infecțios cauzat de
diseminarea nucleelor de picături (aerosoli) care rămân infecțioase atunci când sunt
suspendate în aer pe distanțe lungi și în timp. Transmiterea în aer a SARS-CoV-2 poate
avea loc în timpul procedurilor medicale care generează aerosoli („proceduri de generare
a aerosolului”). OMS, împreună cu comunitatea științifică, au discutat și evaluat activ
dacă SARS-CoV-2 se poate răspândi și prin aerosoli în absența procedurilor de generare
a aerosolului, în special în interior cu ventilație slabă. Fizica aerului expirat și a fluxului
a generat ipoteze cu privire la posibilele mecanisme de transmitere SARS-CoV-2 prin
aerosoli. Aceste teorii sugerează că 1) un număr de picături respiratorii generează
aerosoli microscopici (<5 μm) prin evaporare și 2) respirația normală și conversația
genereaza aerosoli expirați. Astfel, o persoană sensibilă poate inhala aerosoli și s-ar
putea infecta dacă aerosolii conțin virusul într-o cantitate suficientă pentru a provoca
infecția. Cu toate acestea, nu este cunoscută proporția de nuclee expirate a picăturilor sau
a picăturilor respiratorii care se evaporă pentru a genera aerosoli și doza infecțioasă de
SARS-CoV-2 viabilă necesară pentru a provoca infecție la o altă persoană, dar a fost
studiată pentru alte virusuri respiratorii.
Sistemul imunitar este un sistem complex de celule si molecule (anticorpi) al carui rol este
sa asigure protectia impotriva agentilor patogeni (bacterii, virusuri, ciuperci, micoplasme,
helminti etc). Sistemul imun detecteaza agentii patogeni, ii distruge si memoreaza
antigenul pentru a putea reactiona prompt si data viitoare cand il va intalni. Imunitatea
poate fi innascuta sau naturala – este imunitatea cu care ne nastem si care nu se modifica
in cursul vietii sau poate fi dobandita, cand se instaleaza in urma contactului cu diferite
microorganisme patogene sau postvaccinare.
Sistemul imunitar este un complex de răspunsuri de apărare care ajută la respingerea
agenților patogeni. Mecanismele de protecție nespecifice resping toate microorganismele
în mod egal, în timp ce răspunsurile imune specifice sunt adaptate la anumite tipuri de
invadatori. Ambele sisteme lucrează împreună pentru a împiedica organismele să intre și
să se prolifereze în corp.
Medicina Complementara (M.C.) este reprezentata de un grup de discipline diagnostice
si/sau terapeutice care sunt utilizate impreuna cu Medicina Conventionala (Ex Ayurveda).
De regula Medicina Complementara nu s-a predat si nu s-a utilizat in sistemul vestic de
sanatate pana de curand. M.C. este diferita de Medicina Alternativa (M.A.) si cuprinde o
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varietate de practici si sisteme de ingrijiri de sanatate. M.A. este utilizata in locul Medicinii
Alopate si implica un sistem complet de teorii si practici medicale care au evoluat
independent si de cele mai multe ori cu mult timp inaintea Medicinii Vestice (ex.
Acupunctura/ Homeopatia). Multe din aceste practici sunt sisteme traditionale de medicina
care sunt practicate de culturi individuale, incluzand majoritatea culturilor Asiatice, in
special din Extremul Orient.
Medicina Complementar/ Alternativa (CAM), combina cele doua tipuri de medicina,
denumite de Comunitatea Europeana - Medicina Neconventionala (NCM).
Medicina Integrativa combina Terapiile Medicale Alopate cu Terapiile Medicinii
Complementare si Alternative pentru care exista dovezi stiintifice, siguranta si efecte
terapeutice demonstrate (Institutul National de Sanatate NIH-USA)”.
Domeniile de practica ale Medicinii Complementare si Alternative sunt:
Sisteme medicale integrative (Medicina Traditionala Chineza, Acupunctura si Moxibustia,
Homeopatia, Ayurveda); Medicina Energetica (Tehnica Reiki, Terapia prin campuri
magnetice, electrice sau electromagnetice, Medicina cuantica, Tehnicile de Biorezonanta);
Terapiile biologice (Apiterapia, Fitoterapia, Suplimentele Nutritionale, Dietele, Nutritia
functionala, Aromaterapia, Terapia Florala Bach); Medicina mintii si a corpului (Tai Chi,
Qi Gong, Tehnica Imageriei, Meditatia); Terapiile Manipulative (Chiropractica,
Osteopatia, Shiatsu, Tuina, Masajul, Reflexologia).
Toate tehnicile care apartin de domeniile de practica ale medicinii complementare si
alternative, pot fi aplicate, singure sau combinate, intr-o mai mare sau mai mica masura in
profilaxia sau tratamentul adjuvant al infectiilor virale.
Din experienta personala cele mai eficiente metode sunt:
1.Acupunctura (clasica, laser, electrica); 2. Homeopatia; 3. Suplimentele nutritionale; 4.
Fitoterapia; 5. Dieta 6. Metodele fizice: oxigenoterapia hiperbara, ozonoterapia,
ultravioletele de tip C; 7. Terapia electromagnetica pulsata (PEMF); 8. Laserterapia de
joasa energie
1.1. SUPLIMENTELE NUTRITIONALE SI FITOTERAPICELE IN PROFILAXIA
SI TRATAMENTUL ADJUVANT AL INFECTIILOR VIRALE SEVERE
Suplimentele nutritionale includ vitamine, minerale, plante, alge, ciuperci, parti din
animale si pesti, fructe de mare, extracte marine, aminoacizi, enzime, sucuri din fructe si
legume etc. Suplimentele nutritionale actioneaza in principal ca antioxidanti, detoxifianti,
imunomodulatori, regulatori hormonali, adaptogeni, stimulatori si regulatori metabolici,
stimulatori enzimatici, agenti anti-infectiosi (bacterii, virusuri, ciuperci), stimulatori ai
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reglarii si integrarii neuroendocrine, principii vasoactive si in special vaso-dilatatorii,
hepato, cardio si reno protectori, stimulanti ai energiei celulare si ai mitocondriilor etc.
O formula potenta terapeutica trebuie sa cuprinda: vitamine, minerale, fitoterapice,
antioxidanti, micoterapice, antiinflamatorii naturale si antiinfectioase naturale.
Din experienta personala se pot prescrie formule complexe, extrem de eficiente, care
sa contina:
1.Vitamina C alcalina; 2. Vitamina D3; 3. Vitamina B17; 4. Seleniu organic; 5. Zinc
organic; 6. Factorii de transfer din colostru bovin; 7. Compus activ corelat cu hexoza
(AHCC); 8. Ciuperca Maitake; 9. Cordiceps Sinensis; 10. Extract de scoica verde; 11.
Coenzima Q10; 12. Uleiul de Krill; 13. Produse fitoterapice care sa contina frunzele de
maslin, lichenul de piatra, chimen, scoarta de salcie alba, mugurii de plop, cuisoarele,
propolisul, catina si Primula oficinalis; 14. Resveratrol; 15. Probiotice.
VITAMINA C IN PROFILAXIE SI TRATAMENT
Vitamina C (acidul L-ascorbic) a fost descoperita de catre Albert Szent György (Premiul
Nobel 1937) impreuna cu Joseph L. Sviberly si concomitent cu cercetatorii americani
Charles Glen King si W. A. Waugh intre 1928 si 1933.
Structura chimica a acidului ascorbic determina proprietatile sale fizice si chimice. Este un
acid organic slab, solubil in apa, instabil, care poate fi oxidat sau distrus cu usurinta. Acidul
ascorbic se gaseste de obicei sub forma de pulbere cristalina alba sau usor galbuie. Forma
sa cristalina este stabila chimic. Cu toate acestea, acidul L-ascorbic este foarte solubil in
apa in care formeaza o solutie clara incolora usor galbena care este rapid oxidata. Vitamina
C este atat un antioxidant cat si un pro-oxidant, in functie de ceea ce are nevoie organismul.
Acest mecanism ii permite sa indeplineasca o varietate de functii in organism. Vitamina C
este o vitamina esentiala, suplimentarea cu vitamina C devine o necesitate mai ales ca
oamenii nu o pot sintetiza.
Principala sursa de vitamina C pentru fiintele umane se gaseste in principal in fructe si
legume. Citricele sunt surse deosebit de bogate in vitamina C dar si pepenele galben,
acerola, guava, fructele de padure, ananasul, capsunile, ciresele, kiwi, mango, coacazele si
Litchi. Legumele sunt considerate principala sursa de vitamina C, datorita continutului si
disponibilitatii sale mai mari pentru o perioada mai lunga de-a lungul anului, cum ar fi
varza, broccoli, varza de Bruxelles, varza Kale, fasolea, conopida, ardeii, mazarea, cartofii,
ardeii grasi, patrunjelul si cimbrul, sparanghelul etc.
Doza zilnica de Vitamina C recomandata variaza in functie de varsta, sex, greutate sau
necesitati. Copii 1-13 ani: 15-45 mg/ zi, adolescenti 14-18 ani: 65-75 mg/ zi, adulti barbati
~ 90mg/ zi, adulti femei ~ 75mg/ zi, fumatori 120 mg/ zi.
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Beneficiile Vitaminei C:
1. Are efect antioxidant puternic
2. Scade efectele stresului oxidativ
3. Protejeaza organismul impotriva virozelor
4. Protejeaza organismul impotriva mai multor forme de pneumonie
5. Protejeaza pacientii diabetici impotriva complicatiilor vasculare si altor complicatii
severe
6. Are efect reparator prin stimularea productiei de colagen
7. Stimuleaza sistemul imunitar, previne infectiile bacteriene, parazitare, micotice si virale
8. Are efect de protectie impotriva radiatiilor ultraviolete
9. Are efecte anticanceroase directe, demonstrate in multiple trialuri clinice
10. Are efecte antialergice si prezinta proprietati antihistaminice ridicate
11. Protejeaza sistemul nervos impotriva degradarii, fiind necesara pentru sinteza
neuromediatorilor, protejeaza impotriva accidentelor cerebrale ischemice
12. Amelioreaza crizele de astm si imbunatateste respiratia
13. Are efect antiaging, incetinind imbatranirea
14. Imbunatateste forma fizica si performanta
Efecte secundare ale administrarii de doze crescute de Vitamina C, peste limitele acceptate
si cele terapeutice (in cazul administrarii orale):
1. Tulburari gastro intestinale (dureri epigastrice, diaree, reflux gastro-esofagian etc)
2. Risc de litiaza renala
3. Cresterea nivelului de acid uric plasmatic si a riscului de guta
4. Cresterea absorbtiei unor metale grele, cum ar fi plumbul si mercurul, crescandu-le
toxicitatea
Deficienta de Vitamina C
Carenta severa de Vitamina C determina scorbutul. In scorbut simptomele dominante sunt
oboseala, hemoragiile, edemul picioarelor si bratelor, infectii, leziuni osoase si
cartilaginoase datorate osteoporozei, vasculita, insuficienta cardiaca si cardiomegalie,
sangerari gingivale si paradontoza etc.
In carenta moderata de vitamina C, survenita ca urmare a aportului inadecvat sau a
subnutritiei, sunt prezente fatigabilitatea, anxietatea, depresia, sangerarile gingivale,
eruptiile cutanate, vindecare dificila a plagilor, dureri articulare si musculare, scaderea
imunitatii, febra prelungita etc.
Vitamina C alcalina
Vitamina C standard sau Acidul ascorbic, este o vitamina hidrosolubila cu caracter acid,
prezentand si unele aspecte negative legate de acest fapt, mentionate anterior.
Administrarea unor doze ridicate de Vitamina C necesara in unele tratamente, in afara
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efectelor benefice, produce si efecte nedorite, datorate scaderii pH-ului sanguin si aciditatii
crescute.
Spre deosebire de forma comuna de Vitamina C, acida, formele alcaline ale Vitaminei C,
Ascorbatul de calciu sau de sodiu, nu produc greata, dureri epigastrice si diaree, nu
acidifica sangele, fiind alcaline. Dintre in cele doua forme, cea mai agreata este Ascorbatul
de calciu, deoarece aduce aport de Vitamina C alcalina si calciu biodisponibil, care
faciliteaza absorbtia intestinala a compusului. Ascorbatul de sodiu prezinta efectul
secundar de crestere a valorilor tensiunii arteriale prin cresterea concentratiei plasmatice
de sodiu.
Fata de forma comuna de Vitamina C, acida, forma Ascorbat de calciu, are multiple
avantaje: absorbtie efectiva crescuta (maxim x 10), efect antiacid sistemic, mentine pH-ul
intre valorile optime: 7.4 -7.8, nu are efecte secundare, chiar si la administrarea unor doze
terapeutice mai mari, actiunea sa este prelungita la 12-16 ore in organism, toate efectele
Vitaminei C (mai sus mentionate) sunt astfel potentate si amplificate. Fata de forma acida
a Vitaminei C, Ascorbatul de calciu are o activitate antioxidanta de absorbtie a radicalilor
de oxigen (masurata pe scara ORAC) crescuta. Administrarea acestei forme de Vitamina
C alcalina nu trebuie sa depaseasca 2500 mg/zi, la subiectii intre 15-50 ani si 2000 mg/zi,
peste 50 ani.
Exista si alte forme de compusi minerali cu Vitamina C mai putin acizi ca forma comuna
si avand avantajul mineralelor adaugate, cum ar fi: Ascorbatul de potasiu, Ascorbat de
magneziu, Ascorbatul de molibden, Ascorbat de crom, Ascorbatul de mangan.
Vitamina C cu bioflavonoide (Bioflavonoidele sau flavonoidele sunt compusi polifenolici
gasiti in plante. Fructele si legumele bogate in vitamina C, in special fructele citrice care
sunt adesea si surse bogate de flavonoide) cresc absorbtia Vitaminei C si produc o
alcalinizare marcata.
Vitamina C lipozomala este o forma de administrare cu absorbtie ridicata si cu eliberare
directa la nivel celular, toate efectele cunoscute ale vitaminei sunt potentate, fara efecte
secundare cunoscute, la administrarea in limite terapeutice (200-250 mg/zi, in administrare
unica).
Vitamina C din Acerola. Acerola este un arbust sau arbore mic, care este originar din
America Centrala, America de Sud, Mexic si Caraibe. Fructul este similar cu o cireasa si
este o culoare rosie cand este copt. Este o sursa bogata de vitamina C. Acerola este frecvent
utilizata pe cale orala pentru a preveni deficienta de vitamina C si pentru a trata scorbutul.
De asemenea, este utilizata pentru racelile obisnuite, viroze respiratorii, diaree, disfunctiile
hepatice, cancer si alte afectiuni.
Din experienta personala,Vitamina C este unul din cei cinci antioxidanti de retea esentiali,
alaturi de Vitamina E, Acidul lipoic, Glutathionul si Coenzima Q10, absolut necesari
pentru apararea imuna, pentru incetinirea proceselor de oxido-reducere, pentru preventia
cancerului si a altor boli cronice grave si a incetinirii procesului de imbatranire. Acesti
antioxidanti functioneaza in retea si nu separat, contribuind la apararea organimului. Este
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posibil ca procesele de oxidoreducere sa converteasca unul dintre antioxidantii de retea in
agent oxidant, dar acest proces sa fie reversibil prin activitatea de reversie a celorlalti
antioxidanti de retea. Fiecare agent antioxidant potenteaza activitatea celorlalti.
In acest context am recomandat pacientilor mei, predominant Vitamina C alcalina, singura
sau insotita de unul sau mai multi antioxidanti de retea, la care am adaugat Vitamina D3,
Seleniul si Zincul organic si mai multe tipuri de ciuperci imunomodulatoare intr-o formula
pesonalizata in functie de sex, varsta, greutate si morbiditatile prezente. Rezultatele
obtinute in marea majoritate a cazurilor au indicat o eficienta terapeutica, cel putin
comparabila cu tratamente alopate recomandate, in contextul in care suplimentele
nutritionale naturale, organice, nu prezinta efecte secundare si pot sa fie administrate sub
control medical unei game largi de patologii, atat profilactic cat si curativ.
2.2 OXIGENOTERAPIA HIPERBARA
Terapia, medoda complementara de tratament, se realizeaza prin expunerea pacientului la
o presiune mai mare decat presiunea atmosferica, acesta respirand oxigen pur printr-o
masca de oxigen si fiind plasat intr-o camera hiperbarica (incinta rezistenta la presiune)
care contine fie oxigen pur, fie aer imbogatit cu oxigen, iar presiunea este crescuta fata de
presiunea normala a aerului (intre 1,2 - 6 bar, optim 1.6 bar). Indicatiile oxigenoterapiei
hiperbare cuprind tratamentul infectiilor cronice si acelor acute (bacteriene, virale,
micotice), tratamentul tulburarilor circulatorii ischemice, tratamentul bolilor respiratorii
cronice sau acute, tratamentul neuropatiilor periferice, tratamentul afectiunilor
reumatismale, tratamentul pacientilor cu diabet, tratamentul pacientilor cu boli
cardiovasculare, osteonecroza etc.
Camere
hiperbare
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In cazul infectiilor virale severe, oxigenoterapia hiperbara poate fi efectiva prin
urmatoarele mecanisme de actiune:
hiperoxigenare, stimularea sistemului imun, efect antiinflamator, efect antiedematos,
stimularea neovascularizatiei, stimularea productiei de celule stem, efect bactericid, viricid
si antimicotic direct, stimularea vindecarii plagilor, cresterea circulatiei periferice,
reducerea stresului oxidativ, stimularea producerii de colagen in procesul repararii tisulare
etc.

2.3 OZONOTERAPIA Ozonoterapia este procedura prin care se administreaza o anumita
cantitate de ozon (intravenos, intramuscular, intravaginal, intrarectal, in punctele de
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acupunctura etc) pentru a trata anumite afectiuni, a dezinfecta ranile, dar si pentru a stimula
sistemul imunitar.
Ozonul a fost folosit ca dezinfectant si pentru tratamentul anumitor afectiuni medicale inca
de acum 150 de ani, iar astazi este utilizat tot mai mult si in medicina. In 1896, Nikola
Tesla a patentat primul generator de ozon din Statele Unite, iar in timpul celui de-al Doilea
Razboi Mondial, ozonul s-a folosit pentru a dezinfecta plagile dar si pentru proprietatile
antiinflamatorii si de stimularea circulatiei.
Ozoterapia rezidentiala produce ozon pur intre 400-600mg/ ora care este un puternic
dezinfectant, mult mai puternic decat clorul si poate fi utilizat pentru curatarea si
dezinfectarea produselor alimentare, a apei, a mastilor, manusilor si a halatelor, a aerului
din incinte, a hainelor si lenjeriei.
Ozonul distruge virusii, bacteriile si ciupercile . Este suficienta si o spalarea cu apa
ozonificata pentru a le indeparta de pe corp, haine, mancare etc . Ozonul se poate aplica in
incinte inchise, combinat cu ultravioletele de tip C, pentru cele mai multe tipuri de aplicatii.

AUTOHEMOTERAPIE CU OZON
Ozonoterapia este deci un puternic bactericid, fungicid si virustatic, este antialgica,
miorelaxanta, revitalizanta si antialergica. Terapia cu ozon poate consta in: infiltratii locale,
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periarticulare si intraarticulare, intramusculare, in punctele dureroase, in punctele de
acupunctura, in rect, vagin si autohemoterapie. Ozonul oxideaza toxinele inclusiv cele
fenolice și benzenul, pesticidele, detergentii și compuși aromatici mai rapid și mai eficient
decat clorul fara reziduurile nocive ale clorului.
Ozonul imbunatateste utilizarea celulara a
oxigenului și produce reducerea stresului
GENERATOARE OZON pentru
ozonoterapie rezidentiala

2.4 ULTRAVIOLETELE DE TIP C IN PROFILAXIA SI TRATAMENTUL
ADJUVANT AL INFECTIILOR VIRALE SEVERE.
Radiatia electromagnetica cu lungimea de unda de la 10 nm, cu o frecventa de cca 30 PHz
si pana la 400 nm, cu o frecventa de cca. 750 THz, reprezinta domeniul spectral al radiatiei
ultraviolete (UV).
Spectrul radiatiei ultraviolete a fost imapartit in 3 subcategorii:
1. UV-A (315-400nm)
2. UV-B (280-315nm)
3. UV-C (200-280nm)
Aceste trei tipuri de lumina ultravioleta au efecte diferite asupra organismelor vii.
Radiatia UV-A are efecte eritematoase (de tip inflamator), radiatia UV-B are efect bronzant
(prin stimularea melanocitelor), iar UV-C are efect distructiv asupra celulelor, determinand
grave leziuni celulare.
UV-C (254 nm) este utilizata in principal pentru dezinfectare.
Efectul dezinfectant al radiatiilor UV-C este cunoscut de mai bine de 100 de ani și este
utilizat in intreaga lume intr-o mare varietate de aplicatii. Dezinfectia cu Ultraviolete de tip
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C este esentiala pentru reducerea și prevenirea transmiterii agentilor patogeni (virusuri,
ciuperci si bacterii) si aceasta se efectueaza prin lezarea AND, ARN si a unor proteine de
structura a agentilor patologici infectiosi.
Dozele efective pentru sterilizarea virusurilor gripale, SARS si COVID 19 se situeaza intre
130 – 250 J/m2 cu durata de expunere intre 15 si 30 minute, variabil in functie de tipul de
sursa UV (lampi de cuart UV, diode UV si tuburi cu Xenon pulsate, tuburi UVC + Ozon
etc).
Aplicarea UV tip C, generata in lampi cu mercur la joasa presiune se poate efectua prin
tuburi in lampi stationare montate pe tavan sau pe peretii incaperii (sali de operatiei,
saloane pacienti, saloane cosmetica, saloane infrumusetare si fitness, spatii de lucru, sali
de restaurant, baruri, locuri publice etc); lampi UV C mobile (la fel ca mai sus); lampi UV
C portabile (pentru dezinfectia banilor, a suprafetelor de lucru, a echipamentelor de
protectie, a autoturismelor, a hainelor etc). Pentru decontaminare nu trebuie sa existe
obstacole in calea radiatiei. In incintele supuse decontaminarii cu UV C +/- Ozon, nu
trebuie sa existe subiecti umani. Dupa expirarea timpului de lucru este nevoie de cca 30
minute de aerisire a incintei, fara subiecti umani. Atentie: radiatia UV tip C nu se aplica
pe piele si nu se utilizeaza pentru dezinfectia maiinilor.
In prezent exista si echipamente UV-C cu radiatii indirecte, sigure si in prezenta
persoanelor, cu flux indirect reflectat de radiatii cu lungimea de unda de 253.7 nm destinate
dezinfectiei sigure in salile de operatie, laboratoare, farmacii, in industria alimentara,
cosmetica, farmaceutica, spitale, hale de productie, etc.

Lampi UV C
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Lampa cu Ultraviolete de tip C

2.5, LASERTERAPIA DE JOASA ENERGIE (LLLT)
Laserterapia (fototerapia laser) este un procedeu terapeutic de aplicare directa (tegument,
mucoase, endotisular) sau indirecta (fibre optice, ghiduri de radiatie, micromanipulatoare,
endoscoape, etc) a radiatiei electromagnetice neionizante, coerente, cu lungimi de unda
variabile (200 – 15.000 nm, ... limita superioara in continua extensie), puteri nominale
(optice) de emisie variabile (fractiuni miliWatt – sute si uneori mii de Watt) si doze totale
absorbite de tesutul gazda, diferite ( 2x102 – 2x10 6 ... 6x10 8..20 W/m2).
LLLT nu emite radiatii ionizante, este o terapie nedureroasa, aseptica, atermica,
atraumatica, lipsita de efecte adverse sau/ si secundare, cu indicatii terapeutice multiple si
efecte biologice favorabile demonstrate (pe plan international) in trialuri clinice
controlate.
LA este un tip particular de fotobiomodulatie aplicat asupra punctelor de acupunctura.
LA este o terapie medicala complementara care utilizeaza resursele atat ale terapiei laser
de joasa energie, ale M.T.E.O cat si cele ale “Medicinii de Reglaj bio-energetic”. Sursele
laser utilizate in LA sunt de mica sau de foarte mica putere (0,05-50 mW) si densitate de
energie (0,2-1,8 J/cm2) iar dozele de energie radianta sunt absorbite progresiv (2*102 2* 104 W/m2).
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Efectele majore LLLT asupra organismului sunt: reducerea durerii (acute, cronice,
intratabile), reducerea inflamatiei locale, reducerea edemelor, accelerarea vindecarii
plagilor, activarea sistemului imun, activarea sau /si inhibarea unor functii vegetative,
biostimulare nespecifica, cresterea sintezei proteice, stimularea neovascularizatiei,
stimularea mecanismelor de regenerare reparativa, stabilizarea membranei lizozomale,
cresterea fosforilarii si a productiei de ATP, activarea sistemului neuroendocrin, etc.
EXEMPLE DE LASERI DE JOASA ENERGIE (LLLT)

2.5 TERAPIA ELECTROMAGNETICA PULSATA (PEMF)
Terapia Electromagnetica Pulsata (PEMF) este o procedura medicala non-invaziva.
Aceasta tehnica apartine Medicinii Energetice. Pentru a aplica terapia PEMF, un curent
electric este trecut printr-o bobina de cupru care produce un camp magnetic pulsat. PEMF
nu utilizeaza magneti și nu este o terapie magnetica. Campurile electro-magnetice
actioneaza asupra membranei celulare, ceea ce permite deschiderea canalelor membranare
si faciliteaza activarea proceselor metabolice. Acest lucru ajuta la reechilibrarea și
restabilirea functieiilor celulare optime. Fereastra optima pentru stimulare este de la 2
µTesla la 120 µTesla și de la 1 Hz la 120 Hz. Exista multe studii știintifice (mai mult de
10.000) cu privire la gradul de eficacitate al PEMF. Aceasta metoda de tratament
neconventionala produce: regenerarea tesuturilor, imbunatatirea circulatiei, reducerea
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contracturii musculare, stimularea sistemului imunitar, reducerea inflamatiei,
imbunatatirea functiilor celulare, detoxifierea organismului, reducerea stresului,
imbunatatirea somnului, imbunatatirea consumul de oxigen, echilibrarea meridianelor de
acupunctura etc.
Expunerea repetata la terapia PEMF conduce in primul rand la ameliorarea circulatiei
periferice, prin deschiderea sunturilor precapilare, cresterea oxigenarii tisulare, prin
imbunatatirea metabolismului aerob tisular si imbunatatirea imunitatii prin stimularea
macrofagelor si a stimularii formarii de celule imuno-competente.

APARATE PENTRU TERAPIE ELECTROMAGNETICA PULSATA

DIETA CA MODALITATE DE CRESTERE A IMUNITATII, DE
IMBUNATATIRE A RASPUNSULUI ORGANISMULUI LA INFECTII,
POLUARE SI STRES
Cerintele esentiale pentru o dieta echilibrata:
- Limitarea sau evitarea consumului de glucide si zahar;
- Limitarea consumului de proteine animale;
- Limitarea aportului de sare;
- Limitarea consumului de lipide;
- Evitarea consumului de bauturi alcoolice;
15

- Evitarea sucurilor si bauturilor carbogazoase din comert;
- Limitarea consumului de gluten;
- Evitarea alimentelor procesate;
- Limitarea consumului de cafea - se va consuma in loc, ceai verde;
- Mentinerea tranzitului intestinal normal;
- Scaderea in greutate la persoanele obeze sau la cele predispuse;
- Dieta trebuie sa fie predominant alcalina (65-80% din alimente sa fie moderat alcaline
sau alcaline);
- Dieta trebuie sa contina intre 50-70% alimente vegetale;
- Dieta trebuie sa contina zilnic fructe si legume, de culori variate:
- Consumul de apa trebuie sa fie pentru adulti, in functie de greutate, intre 2000 -3500 ml,
apa trebuie sa fie cu un pH intre 7.5-9. Apa va fi consumata intre mese, la temperatura
camerei.
In stabilirea dietei trebuie sa intre si alimente care prezinta proprietati imunomodulatoare
si antioxidante ca de ex: afine si alte fructe de padure, ardei, ananas, aronia, asparagus,
avocado, ceapa, usturoi, broccoli, spanac, caise, ciocolata neagra (80-95%); citrice, ceai
verde, ciuperci (Shiitacke, Maitake, Enoki), fulgi ovaz, grapefruit, kiwi, lamai, portocale,
mandarine, mango, mere, miere naturala, migdale, morcovi, patrunjel, propolis, radacina
de tataneasa, rodii, telina, ghimbir, turmeric, piper rosu, Chili, Kimchi etc.
Utilizarea rationala a alimentatiei sanatoase, naturale, lipsita de aditivi si fara prelucrare
termica exagerata poate reprezenta o modalitate de electie pentru stimularea sistemului
imun si cresterea apararii antiinfectioase.
PE BAZA CELOR PREZENTATE PROPUN URMATOAREA SECVENTA DE
MASURI
PROFILACTICE
SI
TERAPEUTICE
ADJUVANTE,
NECONVENTIONALE, EFICIENTA IN COMBATEREA VIROZELOR SEVERE,
INCLUSIV COVID-19:
1. Masuri profilactice ambientale:
Dezinfectia incaperilor (saloane pacienti, cabinete medicale, spatii publice, spatii de locuit,
scoli, gradinite, gari, aeroporturi, hoteluri etc) cu Ultraviolete C si Ozon sau tuburi cu
Xenon pulsat (timp de aplicare in functie de .suprafata incaperii si dispozitivul utilizat)
2.Masuri profilactice personale
Dezinfectia alimentelor/ Ozon + UV C (15-30 min)
Dezinfectia suplimentara a apei si a altor lichide/ Ozon (20 min)
Dezinfectia mastilor, manusilor si a altor echipamente de protectie personala/ UV C +
Ozon (20-40min)
Dezinfectia hainelor, a lenjeriei si a incaltamintelor/ UV C + Ozon (30-45min)
Dieta sanatoasa, naturala, predominent alcalina
16

Administrarea de remedii homeopatice imunomodulatoare
Acupunctura manuala/ laser/ electrica/ IR in scop imunostimulant
Administrarea de remedii fitoterapice si suplimente nutritionale in scop imunomodulator
Tehnici si exercitii de respiratie
3.Tratamente adjuvante
Oxigenoterapia hiperbara (maxim 1.6 Bar/ 10-15 sedinte, zilnic sau la 2 zile)
Ozonoterapia rectala si autohemoterapie
Terapia electromagnetica pulsata (intre 4 si 100 Hz/ timp aplicare 15-30min/ zi x 7 -20
sedinte/ luna) + Laserterapia de joasa energie (IR sau Red)
Acupunctura electrica sau laser
Homeopatia
Suplimente nutritionale recomandate de medic si tintite in functie de stadiul bolii conform
listei enumerate anterior.
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ACUPUNCTURA IN MODULAREA IMUNITATII
Autor: Prof. Dr. Dumitru Constantin Dulcan
Medic primar neurologie, Prof Universitar Dr., Competenta Electroencefalografie, Competenta
acupunctura, Responsabil National Competenta de Acupunctura, Presedinte de Onoare a Societatii
Romane de Acupunctura, Presedintele Comisiei de Medicina Alternativa a Ministerului Sanatatii

ROLUL ACUPUNCTURII IN MODULAREA IMUNITAȚII
In aceste vremuri in care omenirea se confrunta cu pandemia declansata de virusul Covid19, se cauta soluții care ar putea controla capacitatea de aparare a organismului.
O imunitate scazuta gaseste organismul uman intr-o ipostaza vulnerabila in fața tuturor
factorilor patogeni - indiferent de natura lor – bacteriana, virala, micotica sau biochimica.
Este un principiu bine cunoscut in medicina ca este mai usor de prevenit o boala decât sa
o tratezi. In acest context, se ințelege ca si rolul principal al acupuncturii este acela de a
preveni, de a acționa favorabil asupra imunitații inainte de impactul virusului cu
organismul uman. Odata ce boala s-a stabilit in organism, acupunctura nu mai poate fi o
sursa nici comoda de aplicat (purtarea manusilor, a mastilor etc.) si nici nu are capacitatea
de a rezolva ca metoda terapeutica unica o astfel de patogenie.
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Acupunctura este una din componentele Medicinei Tradiționale Orientale (MTO), cu o
vechime milenara si o origine discutabila pentruca primele ace nu erau de metal ci din
bambus, din oase sau dintr-o varietate de piatra. Se poate presupune ca persista dinainte de
cunoasterea metalului. Aplicarea sa nu consta intr-o simpla acțiune, la intâmplare asupra
tegumentului cum s-ar putea crede, ci presupune o cunoastere corecta a localizarii
punctelor si a relațiilor funcționale dintre acestea - confirmate acum cu mijloace de care
se dispune in medicina moderna, inclusiv prin RMIf, electrografie etc. Este si motivul
pentru care asupra rețelei de puncte si meridiane (traseele pe care sunt situate acestea) se
acționeaza cu o gama larga de mijloace, dincolo de acele cunoscute, cu câmpuri de energie
electromagnetica, laser etc.
Utilizarea acupuncturii in scop terapeutic de-a lungul mai multor milenii, dar si studiile
stiințifice actuale au relevat, intre alte efecte si pe acelea de modulare a imunitații (Cabioglu
MT, Cetin B, E, 2008).
- T. Sato si col, 1996, intr-un studiu pe soareci constata o activitare a celulelor NK prin
stimularea electrica a punctului S36 (Zusanli)
- Yamaguchi si col. (2007), intr-un studiu clinic (la om) constata o crestere semnificativa
a markerilor pentru celulele NK, prin acupunctura, folosita in tratamentul infecțiilor virale
respiratorii.
S-au obținut de asemenea cresteri semnificative (P < 0,01) de IL2, IFN – gama si βendorfine in studii pe soareci.
Administrarea de Naloxona a blocat cresterea de celule NK si IFN-gamma (Yu Y,
Kasahava T, Sato T si col. 1997).
In 2010, Kim SK. si Baeth obțin rezultate favorabile prin stimularea electrica a punctelor,
in studii pe soarece.
MB Park, E Ko, C. Ahn si col. (2004), intr-un studiu pe soareci, observa prin acțiunea
acupuncturii o modulare a raportului Th1/Th2.
In spiritul oricareia dintre stiințele actuale am discuta astazi, tot nu putem nega existența
unui câmp de energie aflat in relație cu lumea vie, inclusiv corpul uman.
In concepția MTO, energia corpului uman se manifesta sub mai multe forme, fiecarei
funcții corespunzându-i un anumit tip de energie.
S-au descris trei tipuri esențiale de energie (Qi) :
1. Ying Qi, reprezinta energia nutritiva rezultata din alimente si respirație.
2. Wei Qi sau energia defensiva, de aparare a organismului, reprezentând funcția
imunitara.
3. Zong Qi sau energia incestrala (ereditara). Este suportul informației genetice.
Mai sunt si alte tipuri de energie care nu fac obiectul acestei discuții. Voi menționa doar
pentru importanța sa deosebita in organism, pe cea cu denumitea de Shen Qi, care este
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energia de suport a psihicului uman, numita in termeni moderni si psihoinformaționala
(Claude Durras, 1982).
Asa cum se pare a fi si logic si cu ecou in stiințele actuale, in concepția antica a MTO,
aceste forme de energie nu sunt strict delimitate ci trebuie vazute ca o continua
transformare a unei forme in alta, intr-o neincetata dinamica sub acțiunea energiei
psihoinformaționale – Shen Qi, dependenta la rândul sau de creier si de cord.
Aceasta bipolaritate – creier si inima – carora le sunt atribuite cele doua funcții psihice
majore – cognitiva si afectiva, este un concept tot mai insistent impus de cercetarile
moderne (Institutut Inimii din California, David Servan – Schreiber 2003, Richard
Davidson, 2000).
Energia de aparare WEI QI
In concepția MTO, energia Wei Qi este dependenta de cuplul Ficat/Vezica Biliara.
Din unghiul de vedere al acțiunii teritoriale a acestei energii de aparare – se distinge un
compartiment extern si un altul intern.
Compartimentului extern ii revine țesutul cutanat cu vasomotricitatea, transpirația
cutanata, pH-ul cutanat, pragul de sensibilitate cutanata, capacitatea de eliberare a
substanselor vasoactive ca serotonina, histomina, prostaglandinele, bradichinina etc.La
nivelul tegumentului, energia Wei Qi circula prin meridianele descrise de catre Nguyen
Van Nghi (1969) sub denumirea de meridiane tendino-musculare. Aceste meridiane sunt
situate superficial, deasupra meridianelor principale.
La acest nivel Wei Qi apara organismul de excesul energiilor externe ca frigul, caldura,
vântul, umezeala, uscaciunea etc.
Pentru tehnica de abordare a acestui sector extern al imunitații recomandam capitolul
„Acupunctura” din cartea „Medicina naturista” (Editura Medicala, 1987, pg. 42-44).
Comportamentul intern al imunitații este cel pe care l-a emis medicina clasica – timus,
limfocite, ganglioni, maduva osoasa, splina etc.
Un corp sanatos, bine echilibrat, are si o imunitate capabila sa-l apere de acțiunea unor
factori patogeni.
Iata, dupa MTO, câteva sfaturi utile pentru pastrarea imunitații.
1. Scad imunitatea:
Stresul cronic
Dieta neadecvata
- Exces de glucide
- Cultivarea cu pesticide in exces etc.
- Sedentarismul
2. Punctele de acupunctura care pot stimula imunitatea :
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1) S36 (Zusanli) - situat pe orizontala dintre marginea
anterioara a tibiei si colul osului peroneu, la jumatatea
acestei linii.
Este punctul cu cea mai mare capacitate de stimulare a
imunitații si longivitații, augmentând energia vitala a
organismului.
Stimuleaza sistemul imunitar cu cresterea populației de
Limfocite Thelper, moduleaza sinteza de citokine in
raspunsul imun.
Acționeaza ca imunomodulator local cu eliberarea de
histamina, serotonine, substanța P, bradichinine etc.
Activeaza secreția de citokine – IL-1β, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-4.

S 36

2) Punctul R3 (Taixi) - situat la jumatatea distanței dintre maleola interna si tendonul
achilian.

R3

Efecte :
- Stimuleaza sistemul imunitar
- Terapia astmului bronsic
- Dureri faringiene
- Cefalee
- Afectare in zona renala
3) Punctul F2 (Sangjian) – situat intre degetele 1 si 2 de la
picior, la circa 1-2 mm proximat de comisura lor.
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-

Efecte :
Tonifica sistemul imunitar
Creste fluxul de sânge local si general
Util in cefaleea migrenoida
Tonifica vederea
Util in tratamentul crampelor musculare
Terapia lombalgiilor
Tratamentul insomniei

F2

4) Punctul SP6 (Sanynjiao) - situat la 3 lațimi de deget ( d = distanța) deasupra vârfului
maleolei interne, pe marginea postero-interna a tibiei, intr-o mica scobitura osoasa.

SP 6

5) Punctul P9 (Taiyuan) - situat pe pliul pumnului, lateral de artera radiala.
Are efect de tonificare a funcției pulmonare - folosit atât pentru suferințele pulmonare,
cât si pentru tonifierea imunitații.
6) Punctul R27 (Shuzu) – situat la 2 d lateral de linia mediana anterioara, in fosa
subclaviculara.
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Efecte :
- Stimularea imunitații
- - Terapia adjuvanta a depresiei si
anxietații
- Descongestionaza mucoasa nazala
- Amelioreaza respirația

R 27

7) Punctul IG11 (Quchi) - situat la
capatul extern al pliului cotului când se
flecteaza antebrațul pe braț.
8) Punctul VC17 (Shanzhong) - situat pe linia mediana a
sternului pe orizontala care uneste cele doua mameloane.

IG 11

Este punct cu efecte asupra imunitații, in patologia cardiaca si pulmonara.
Concluzii
Studiile efectuate cu mijloace de care se dispune in prezent sugereaza ideea ca acupunctura
ar putea avea capacitatea de stimulare indeosebi preventiv imunitațea prin acțiunea asupra
unor zone de pe tegument indicate in acord cu teoria MTO.
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STUDII ȘI RECOMANDĂRI ÎN FAVOAREA UTILIZĂRII
MEDICAMENTELOR HOMEOPATICE ÎN TERAPIA COMPLEMENTARĂ
PENTRU COVID-19
(cu scop de prevenție sau/ și de terapie adjuvantă, alături de cea convențională)
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A. Efecte terapeutice ale medicamentelor homeopatice în afecțiuni gripale și/sau de tract
respirator superior
1.Efectul tratamentului homoeopatic individualizat în bolile asemănătoare gripei (ILI): Un
studiu multicentric, unic orb, randomizat, controlat cu placebo
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Context: În ultimul deceniu, creșterea frecvenței gripei în întreaga lume a fost
semnificativă, iar în ultimii ani a apărut din nou, prezentând eșecuri ale măsurilor
preventive și terapeutice împotriva acesteia. Astfel, acest studiu a fost întreprins pentru a
evalua efectul medicamentelor homoeopate în tratamentul gripei (obiectiv primar) și pentru
a compara rata de complicații la pacienții care primesc medicamente homoeopate în
comparație cu pacienții care au primit placebo și, de asemenea, pentru a compara
eficacitatea potențelor LM față de potențele centesimale (obiectiv secundar).
Material și metode: Acesta a fost un studiu controlat cu placebo, multicentric, prospectiv,
randomizat, efectuat la nouă institute și unități ale Consiliului Central pentru Cercetare în
Homeopatie (CCRH), din iunie 2009 până în decembrie 2010. Pacienții care au îndeplinit
criteriile de includere au fost randomizați în grupurile LM, Centesimal și Placebo.
Medicamentele homoeopatice s-au administrat conform principiilor homeopatiei.
Simptomele bolii (ILI) au fost evaluate conform unor scale validate. Analiza datelor s-a
făcut folosind pachetul statistic SPSS 20.0. Fiecare simptom a fost comparat timp de 10
zile între grupurile alocate prin utilizarea testului Kruskal wallis și corecția bonferroni
pentru comparații multiple.
Rezultate: Din 739 de cazuri examinate, 447 de cazuri au fost eligibile pentru înscriere
cuprinzând cazuri de LM (n = 152), centesimale (n = 147) și placebo (n = 148). A existat
o diferență semnificativă de temperatură începând cu cea de a 2-a zi în grupurile LM și
Centesimal. Ameliorarea semnificativă a fost observată la cefalee și mialgie din prima zi
în ambele grupuri de tratament. De asemenea, s-a observat o îmbunătățire semnificativă în
starea de rău din cea de a doua zi în ambele grupuri; dureri de gât, din prima zi în grupul
LM și a doua zi în cel Centesimal; oboseala, a doua zi la LM și a 3-a zi la grupul
Centesimal; afectarea nazală din a doua zi la LM si din prima zi la grupul Centesimal;
frisoanele din cea de a 3-a zi în grupul LM și prima zi la grupul Centesimal și pentru
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transpirație din prima zi în ambele grupuri de tratament. Tusea s-a îmbunătățit semnificativ
din a 3-a zi la ambele grupuri.
Concluzie: Studiul a relevat un efect semnificativ al tratamentului homoeopatic
individualizat la pacienții care suferă de ILI, fără diferență semnificativă între grupul LM
și cel Centesimal. Rata complicațiilor / sechelelor a fost, de asemenea, semnificativ mai
mică la grupurile de studiu.
2. Tratamentul homeopatic al pacienților cu boală asemănătoare gripei în timpul
pandemiei de gripă A / H1N1 din 2009 în India.
Homeopathy. 2013 Jul;102(3):187-92. doi: 10.1016/j.homp.2013.04.001.
Mathie RT 1 , Baitson ES , Frye J , Nayak C , Manchanda RK , Fisher P .
Informatia autorului
Abstract
INTRODUCERE:
Am efectuat un sondaj prospectiv, multi-centric, de culegere a datelor, în practica
homeopatică în tratamentul bolilor asemănătoare gripei în India, în 2009, în epidemia cu
gripa A / H1N1 („gripa porcină”).
OBIECTIVE:
Cercetarea practicilor homeopate din India în managementul bolii, cu privire la: (a)
simptomele pacienților la prezentare și la consultatia de urmărire/control (FU); (b)
medicamente homeopate prescrise.
METODE:
Colectarea datelor a avut loc din octombrie 2009 până în februarie 2010, în vârful
epidemiei. Toți pacienții care îndeplinesc simptomele diagnostice minime au fost eligibili
pentru includere. Datele consultației (personale sau telefonice) au fost înregistrate de către
practicieni în format de foaie de calcul. Toate înregistrările au fost anonimizate și au inclus:
dacă pacientul a fost imunizat împotriva A / H1N1; simptomele de gripă la
consultație; medicamentele homeopate prescrise; dacă s-a prescris și un medicament
antiviral.
REZULTATE:
Douăzeci și trei de medici homeopati au contribuit la colectarea datelor. La prima întâlnire,
1126 de pacienți aveau simptome de boală valide. Au fost observate în total 89 de
combinații diferite de simptome, cele mai frecvente fiind temperatura> 38 ° C + tuse +
rinoree (n = 170; 15,1%). Au fost utilizate în total 44 de remedii diferite (sau combinații
de remedii) la aceste prime consultații, cel mai des prescris fiind Arsenicum album (n =
265; 23,5%). Pentru un număr de 99 de consultații de control cu simptome valide,
Arsenicum album a fost prescris cel mai frecvent în general (n = 28; 28,0%).
CONCLUZII:
În eșantionul nostru, epidemia de gripă A / H1N1 din 2009 din India a fost caracterizată de
mai multe simptome proeminente și asocieri de simptome / medicamente, în special
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temperatură> 38 ° C + tuse + rinoree, asociate cu Arsenicum album . Studiile viitoare ar
trebui să colecteze simptome cheie care influențează alegerea medicamentului homeopat.
Copyright © 2013 Facultatea de Homeopatie. Publicat de Elsevier Ltd. Toate drepturile
rezervate.
CUVINTE CHEIE:
2009 A / H1N1; Homeopatie; India; sondaj de colectare a datelor; boala asemanatoare
gripei; pandemic; gripa porcina
DOI: 10.1016 / j.homp.2013.04.001
[Indexat pentru MEDLINE]
3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15772459
Forsch Komplementarmed Klass Naturheilkd. 2005 Feb; 12 (1): 24-31.
3. Tratamentul bolilor inflamatorii ale tractului respirator superior - compararea
unui remediu complex homeopat cu xilometazolina.
[Articolul în germană]
Ammerschläger H 1 , Klein P , Weiser M , Oberbaum M .
Informatia autorului
Abstract
INTRODUCERE:
Obiectivul principal al tratamentului bolilor inflamatorii ale tractului respirator superior
(rinită, sinuzită necomplicată) cu decongestionante locale este ameliorarea obstrucției și
îmbunătățirea simptomelor asociate. Restaurarea respirației fără restricții și drenarea
sinusurilor nazale reduce riscul de complicații suplimentare (și cronicitatea).
OBIECTIV:
Pentru a determina dacă efectele terapeutice ale remediului complex homeopat ( picăturile
nazale SN Euphorbium compositum) sunt comparabile cu cele ale xilometazolinei în ceea
ce privește eficacitatea și tolerabilitatea.
METODE:
Studiu de cohortă deschis, multicentric, controlat activ la pacienții cu procese inflamatorii
și boli ale tractului respirator superior. Scopul principal a fost să demonstreze noninferioritatea remediului complex homeopat față de xilometazolină.
REZULTATE:
În ambele terapii au fost observate reduceri relevante clinic ale intensității simptomelor
specifice bolii. Non-inferioritatea remediului complex homeopat la xilometazolina s-a
constatat pentru toate variabilele studiate și în niciun caz limita inferioară a intervalului de
încredere de 95% nu a trecut pragul de 0,5 puncte. Tolerabilitatea a fost bună pentru ambele
terapii.
CONCLUZII:
Acest studiu de cohortă indică un profil de eficacitate și tolerabilitate comparabil al
remediului complex homeopat Euphorbium compositum, picături nazale SN, cu substanța
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de referință xilometazolină la pacienții cu procese inflamatorii și boli ale tractului respirator
superior.
PMID: 15772459/ DOI: 10.1159 / 000082934 [Indexat pentru MEDLINE]
4. Evaluarea in vivo a efectelor antipiretice ale unor diluții homeopate ultra-înalte
asupra febrei induse de drojdie conform principiului Similia.
J Ayurveda Integr Med. 2018 iulie - 9 septembrie (3): 177-182. doi: 10.1016 /
j.jaim.2017.05.007. Epub 2017 6 dec.
Ahmad S 1 , Rehman T 2 , Abbasi WM 3 .
Abstract
Context:
Homeopatia este un sistem alternativ controversat de medicină. Acțiunea medicamentelor
homeopate este considerată lentă și se presupune că medicamentele homeopate sunt
ineficiente în afecțiuni acute, cum ar fi febra.
OBIECTIV:
În studiul de față, s-au investigat efectele a 3 medicamente homeopate asupra febrei induse
de drojdia de bere.
MATERIALE SI METODE:
Patruzeci și doi de iepuri au fost împărțiți în mod egal în 7 grupuri. A fost administrată ser
fiziologic oral la iepurii din grupul 1 (control), fără inducerea febrei. Grupul 2 a făcut febră
indusă de drojdie (control negativ). Grupurile 3, 4, 5, 6 și 7 au făcut febră indusă de drojdie
și apoi au fost tratate oral cu paracetamol, Nux vomica 200C și 1M, Calcarea phoshorica
200C și, respectiv, Belladonna 200C. Temperatura rectală a fost verificată din oră în
oră. De asemenea, au fost monitorizate contractura abdominală și frecvența scaunelor
moi. ANOVA a fost utilizat pentru verificarea semnificației statistice; p ≤ 0,05 a fost
considerat semnificativ.
REZULTATE:
Temperatura rectală a crescut semnificativ (p <0.05) în grupul de control negativ în
comparație cu controlul. Monitorizarea abdominală a contracturii și a scaunelor a arătat o
frecvență crescută a contracturii și a scaunelor moi la iepurii din grupul 2, 3, 6 și 7. Cu
toate acestea, tratamentul cu paracetamol a redus semnificativ temperatura rectală. Grupul
4 și 5 au arătat o reducere semnificativă a temperaturii rectale, împreună cu reducerea
contracturii abdominale și a scaunelor libere.
CONCLUZIE:
Diluțiile ultra-înalte de Nux vomica au normalizat temperatura rectală și au împiedicat
contractura abdominală și scaunele moi la modelul de iepure indus de drojdie. S-ar putea
datora activității de antidot a diluțiilor ultra-înalte de Nux vomica. Prin urmare, diluțiile
ultra-înalte de N. vomica pot fi agenți antipiretici utili și pot trata afecțiunile asociate cu
simptomele gastro-intestinale. Cu toate acestea, concluzia fermă nu poate fi afirmată din
cauza unei atenționări privind dimensiunile mici ale eșantioanelor.
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CUVINTE CHEIE:
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Articol PMC gratuit
B. Efectul preventiv al medicamentelor homeopatice
Medicamentul homeopatic are un efect preventiv asupra infecțiilor tractului
respirator? Un studiu observațional din viața reală.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27004125
Multidiscip Respir Med. 2016 21 martie; 11: 12 doi: 10.1186 / s40248-016-00490. eCollection 2016.
Beghi GM 1 , Morselli-Labate AM 2 .
Abstract
CONTEXT:
Medicina homeopatică este o ramură a medicinei integrative care a câștigat
popularitate. Cu toate acestea, aplicarea sa clinică rămâne controversată. Pentru a
îmbunătăți înțelegerea homeopatiei, studiile observaționale - care monitorizează efectele
homeopatiei în medii clinice din viața reală - sunt un adjuvant util pentru studiile controlate
randomizate. Scopul acestui studiu observațional controlat a fost investigarea rolului
medicamentului homeopat în prevenirea infecțiilor tractului respirator (RTI).
METODE:
Această analiză retrospectivă a registrelor medicale ale pacienților s-a concentrat pe un
singur centru din 2002 până în 2011 și a examinat 459 de pacienți, dintre care 248 au fost
tratați cu medicamente homeopate (extract specific de ficat și inimă de rață) și 211 nu au
fost tratați. Toți pacienții au fost urmăriți timp de cel puțin 1 an și până la maximum 10
ani.
REZULTATE:
O reducere semnificativă a frecvenței de debut a RTI a fost găsită atât pentru medicina
homeopatică cât și la grupurile netratate. Reducerea numărului mediu de episoade RTI în
perioada de observare față de anul anterior includerii în studiu a fost semnificativ mai mare
în grupul tratat homeopat față de pacienții netratați (-4,76 ± 1,45 vs. -3,36 ± 1,30; p =
0,001). Efectul benefic al medicamentului homeopat nu a fost legat în mod semnificativ de
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sex, vârstă, obiceiuri de fumat sau boli respiratorii concomitente în comparație cu efectul
observat la pacienții netratați.
CONCLUZIE:
Aceste rezultate sugerează că medicamentul homeopat poate avea un efect pozitiv în
prevenirea RTI. Cu toate acestea, sunt necesare studii randomizate înainte de a ajunge la
orice concluzie fermă.
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C. Revizuire de cercetări clinice
7. Progresele în homeopatie și imunologie: o revizuire a cercetărilor clinice.
Bellavite P 1 , Marzotto M , Chirumbolo S , Conforti A .
Front Biosci (Schol Ed). 2011, 1 iunie; 3: 1363-89.
Abstract
Lucrarea de față revizuiește cercetările clinice efectuate în ultimele trei decenii pentru a
evalua eficacitatea homeopatiei pentru tratamentul alergiilor respiratorii, a infecțiilor
comune ale tractului respirator superior, a afecțiunilor otorinolaringologice și a bolilor
reumatice. În analiză includem atât studii randomizate, cât și ne-randomizate, atribuindule o pondere diferită în bilanțul final al probelor, pe baza unor criterii semicantitative. În
general, literatura referitoare la un total de 83 de studii originale sugerează că homeopatia
poate avea efecte semnificative în unele afecțiuni, de exemplu, Galphimia glauca (diluții /
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dinamizări homeopate scăzute) în oculorinita alergică, Anas barbariae (diluare / dinamizare
homeopatică ridicată) în sindroamele asemănătoare gripei , homeopatie clasică
individualizată în otită, în afecțiuni alergice și în fibromialgie și câteva complexe
homeopate cu potențial scăzut în sinuzită, rinoconjunctivită, artrită. Dovezile terapiei
homeopate individualizate în domeniul infecțiilor tractului respirator superior și pentru
imunoterapia homeopatică în alergiile respiratorii sunt mai controversate. Studiile de
echivalență pragmatică sugerează că, în asistența primară, tratamentul homeopat nu este
inferior tratamentului convențional. Un număr mai mare de studii observaționale și de
studii clinice - efectuate într-o manieră corectă metodologic, fără a modifica setarea
tratamentului - sunt necesare înainte de a putea fi trase concluzii sigure cu privire la
aplicarea homeopatiei pentru anumite boli.
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DOI: 10.2741 / 230
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8.
http://www.heraldopenaccess.us/article_pdf/9/homeopathic-treatments-of-upperrespiratory-and-otorhinolaryngologic-infections-a-review-of-randomized-andobservational-studies.pdf
Bellavite articol integral
D. Măsura anunțată de Ministerul AYUSH din India
9. Ziar din 2 aprilie 2020, THE ECONOMIC TIMES, INDIA- despre alegerea
medicamentului Arsenicum album CH 30 pentru tratamentul preventiv al îmbolnăvirii
Covid-19, recomandare făcută de Ministerul AYUSH.
https://economictimes.indiatimes.com/industry/healthcare/biotech/pharmaceuticals/canars-alb-30-protect-you-from-covid-19-ayush-ministry-thinksso/articleshow/74945805.cms?from=mdr
10. https://www.ayush.gov.in/docs/125.pdf
(document postat pe site-ul Ministerului AYUSH al Guvernului Indiei)
Homoeopathy: Arsenicum album 30, daily once in empty stomach for three days. The dose
should be repeated after one month by following the same schedule till Corona virus
infections prevalent in the community. In one of the studies Arsenic album as one of the
constituents in a formulation affected HT29 cells and human macrophages. Also, it showed
↓ NF-KB hyperactivity (reduced expression of reporter gene GFP in transfected HT29
cells), ↓TNF-α release in macrophages. More over Arsenic album is a common prescription
in the cases of respiratory infections in day to day practice.
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Homeopatie: Arsenicum album 30, zilnic, o dată pe zi pe stomacul gol, timp de trei zile.
Doza trebuie repetată după o lună, urmând același program până când infecțiile cu virusul
Corona mai există în comunitate.
Într-unul dintre studii, Arsenicum album, ca unul din elementele constitutive ale unei
formule terapeutice a afectat celulele HT29 și macrofagele umane. De asemenea, a arătat
o scădere a hiperactivității NF-KB (a redus expresia genei raportoare GFP în celulele HT29
transfectate), și scăderea eliberării TNF-α din macrofage.
Mai mult, Arsenicum este o indicație uzuală în cazurile de infecții respiratorii, în practica
de zi cu zi.
E. Medicament homeopatic complex pentru prevenția Covid-19 și în Cuba cu
medicamentul PrevengHo.-vir, care contine printre alte componente si Arsenicum album
CH 200.
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=NnXj1v2Wkk0&fbclid=IwAR2A
G-rRkLUklVvo6FtAuBOZJawKyNAp2Kcgge8Z8S99ZVPt4dU1_2H_Vo&app=desktop
https://www.miamiherald.com/news/nationworld/world/americas/cuba/article241803371.html
F. Recomandările Acad. Prof. Dr. Dumitru Dobrescu, aprilie 2020
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https://www.medichub.ro/reviste-de-specialitate/farmacist-ro/reforma-terapiei-cumedicamente-un-ajutor-sigur-contra-pandemiei-id-3087-cmsid62?fbclid=IwAR3nuGIxNk2CklK74D8T5FKXq7XvEQqEvvMb75yw1fS1Yf9mZJ7SDqGwrY
REFORMA TERAPIEI CU MEDICAMENTE AJUTOR SIGUR CONTRA
PANDEMIEI
1. INTRODUCERE
În anul 1849 în Anglia a fost fondat Spitalul Regal de Homeopatie. Londra, la scurt timp
s-a confruntat cu o epidemie de holeră. Acest spital a avut o mortalitate mult mai scăzută
(16%) comparativ cu alte spitale londoneze (53%).
Și în alte epidemii s-au obținut rezultate asemănătoare.
2. TERAPIA CU MEDICAMENTE (FARMACOTERAPIA)
De peste 200 de ani medicina umană și cea veterinară folosesc două metode terapeutice,
alopată și homeopată. Din nefericire pentru omenire cele două metode au fost considerate
în mod ilogic și absurd ca antagoniste, deși sunt complementare. Consecințele acestei
situații au fost și sunt foarte dăunătoare sănătății umanității. Alopatia a fost și este metoda
terapeutică suverană, acoperind circa 95% din consumul de medicamente. Homeopatia a
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rămas tot timpul înafara medicinii științifice, fiind considerată greșit, în grupul
medicinilor alternative. Consecințele negative ale acetui lucru asupra sănătății umanității,
nu vor putea fi cunoscute niciodată.
În calitatea mea de Profesor de Farmacologie, am analizat foarte atent homeopatia de pe
pozițiile Farmacologiei și ale Științelor Medicale din secolul XXI, și am ajuns la
concluzia valorii inestimabile a homeopatiei în rândul Științelor Medicale, ca una dintre
cele mai importante descoperiri ale medicinii tuturor timpurilor, cu condiția trecerii de la
homeopatia inițială, care a avut la bază nivelul cunoștiintelor medicinii epocii, la o
homeopatie nouă, științifică, a secolului XXI.
3. FARMACOLOGIA HOMEOPATĂ ȘI HOMEOPATIA ȘTIINȚIFICĂ
Descoperirile personale sunt următoarele:
a. Metoda terapeurică homeopată, descopertită de Hahnemann, folosește ca instrument de
lucru, medicamentul homeopat.
b. Medicamentul homeopat, condiție indispensabilă pentru existența metodei homeopate,
trebuie să facă obiectul unei noi Științe Medicale, Farmacologia homeopată, prin analogie
cu metoda terapeutică alopată și Farmacologia alopată.
c. Medicamentul homeopat există în natură, în virtutea legilor acesteia. El trebuie numai
să fie descoperit și folosit pe baze științifice. El este medicamentul de tip II. Împreună cu
medicamentul alopat cunoscut (de tip I), sunt singurele care pot exista pe planeta Pământ,
în concordanță cu legile naturii.
4. BITERAPIA
Existența celor două tipuri de medicamente determină existența celor două tipuri de
terapii, alopată și homeopată. Aceste două terapii nu sunt antagoniste ci sunt
complementare. În consecință în practica terapeutică ar trebui în mod logic, să se
folosească în proporții sensibil egale cele două terapii. În acest sens ar putea fi utile
următoarele idei:
a. În formele ușoare de boală, să fie recomandată aproape exclusiv terapia homeopată;
b. În formele medii să se recomande în egală măsură cele două terapii, în funcție de
particularitățile fiecărui caz;
c. În formele grave și foarte grave să se recomande cu prioritate terapia alopată și să se
asocieze terapia homeopată adecvată.
Terapia homeopată va trebui să cuprindă medicamente simptomatice pentru toate
simptomele prezentate de fiecare bolnav, indiferent de medicația alopată administrată.
5. CONCLUZII
În condițiile pandemiei cu coronavirus, apreciez folosirea biterapiei la tratamentul
bolnavilor internați în spitale sau tratați la domiciliu, ar putea schimba radical situația
actuală. Beneficiie biterapiei vor fi:
- Diminuarea intensității suferinței;
- Diminuarea numărului și gravității complicațiilor;
- Diminuarea duratei spitalizării;
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- Diminuarea perioadei de convalescență;
- Stingerea mai rapidă a pandemiei;
- Scădearea semnificativă a numarului deceselor;
- Diminuarea globală a costurilor.
Pentru atingerea acestor deziderate, se impune ca fiecare spital să colaboreze cu medici
practicieni homeopați cu experiență.
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