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ОТЗВУК ОТ XVII-ТА НАЦИОНАЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА
ХОМЕОПАТИЯ, НЕСЕБЪР, 25-27 МАЙ 2018 Г.
Уважаеми колеги, с успех премина XVII-та национална конференция по клинична хомеопатия. В
следващите броеве на в. Акта хомеопатика ще
имате възможност да прочетете част от представените презентации и постери. Видео записи на
направените презентации ще бъдат поетапно
качвани и в секцията за членове на сайта на
Българската медицинска хомеопатична организация (www.bmho.bg), където ще можете отново да се
върнете към представените теми.
За онези от Вас, които не успяха да присъстват
на конференцията, с любезното съдействие на в.
Форум медикус, публикуваме отзвук от нея, така,
както я видя журналистът Снежана Василева.
XVII национална конференция по клинична хомеопатия
Доказана ефективност и съвременни подходи
На 25-27 май т.г. бе проведена редовната годишна
национална конференция по клинична хомеопатия.
Традиционно високият интерес към провежданите от
Българската медицинска хомеопатична организация
(БМХО) и Европейската школа по клинична хомеопатия

научни срещи за пореден път събра над 300 лекари хомеопати и фармацевти. Гости на събитието бяха представители на академичната общност, на БЛС и БФС,
на пациентски организации, а също депутати и утвърдени чуждестранни специалисти. Организаторите и
участниците във форума получиха поздравителни
адреси от д-р Даниела Дариткова, председател на
здравната комисия в НС и лекар хомеопат, от медицински университети, съюзи и организации в здравеопазването.
По време на 3-дневната наситена научна програма
бяха презентирани и дискутирани съвременни теоретични и практически подходи, споделен бе терапевтичен опит и успешни случаи по основните теми
„Хомеопатията като поддържаща и палиативна
терапия в онкологията“ и „Приносът на хомеопатията в гериатрията и педиатрията“.
Като начало свои размисли и изводи след 30-годишна хомеопатична практика сподели д-р Ф. Шефдьовил
от Франция, преподавател и автор на книги и учебни
помагала, издания на френския Център по обучение и
развитие на хомеопатията и на Лаборатории Боарон.
Гостът изтъкна, че от съвременна гледна точка класическата хомеопатия на Ханеман, която се увлича по езоте-
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рични практики и конкурира алопатичната медицина,
мисловно е застинала в XIХ век. Клиничната хомеопатия
обаче е интегрирана в медицината съвременна дисциплина - единствено разумната за ХХI век.
Научната програма започна с презентацията на
проф. Н. Бояджиева, д-р Р. Томова и д-р С. Грудева „Хомеопатията като поддържаща и палиативна
терапия в онкологията. Клинични проучвания“.
Авторите отбелязаха, че хомеопатията има своето място
за преодоляване на нежеланите ефекти от кон
вен
ционалната онкологична терапия и за по
добряване
качеството на живот на пациентите. Акцентираха върху
пет рандомизирани проспективни и ретроспективни
проучвания, проведени в периода от 2009 г. до 2017 г. в
различни страни - Великобритания, Италия, Австрия и
др. Проучванията проследяват както нагласите на пациентите към хомеопатичното лечение, така и резултатите
от приложението на конкретни хомеопатични препарати. Установени са били данни за удължена продължителност на живота с поддържаща и палиативна хомеопатична терапия.
На база на натрупания положителен опит
Международното хомеопатично дружество за поддържаща терапия в онкологията (SHISSO) през 2017 г. е
подготвило съответните терапевтични протоколи.
В лекцията „Палиативна терапия в онкологията и
приносът на хомеопатията“ д-р П. Загорчев представи
нова концепция, която развива идеята, че раковото
заболяване не е изолирана нозологична единица с
определени болестни симптоми. Според авторите на
концепцията малигненият процес обхваща различни
органи и системи - отключват се патологични имунни
реакции, ятрогенни увреди и т.н. Оформя се онкологична полиморбидност с ново болестно състояние от раково свързани синдроми (Cancer-related syndromes, CRS) умора, депресия, болка, кахексия. Обвързаността в
порочен кръг, малката ефективност на конвенционалните методи в последните етапи на страданието налагат
една нова парадигма - включване на хомеопатично
лечение като безвреден холистичен подход в овладяването на CRS. Авторът разгледа възможностите на редица медикаменти и представи клинични случаи, илюстриращи ефективността на хомеопатията в палиативната онкологична практика.
В обзора „Лъчев дерматит. Възможности на хомеопатичната терапия“ проф. П. Троянова и д-р П.
Загорчев поставиха акцент върху най-честата нежелана
реакция на дефинитивната лъчетерапия - лъчевия дерматит. Известно е, че той се превръща в лимитиращ
фактор и може да доведе до прекъсване на лъчетерапията. Лечението на лъчевия дерматит изисква мултидисциплинарен подход и намесата на различни специалисти. Настоящите практики се основават повече на
Главен редактор: Д-р Райна Томова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
Проф. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов
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институционални протоколи и личен опит, тъй като
липсват достатъчно данни за определяне на политики и
единни препоръки, основани на доказателства, в тази
област. Затова се налагат комплексни превантивни
мерки. Практиката показва, че редица хомеопатични
средства имат добри възможности за благоприятно
повлияване на лъчевия дерматит в профилактичен и в
терапевтичен аспект…
Известно е, че сред разнообразната палитра от нарушения на съня централно място заема инсомнията,
която засяга 30-40% от населението в трудоспособна
възраст, като при всеки трети от тях хронифицира. В
„Приложение на хомеопатията при безсъние при
възрастни“ д-р Д. Карабелова подчерта, че медикаментозната терапия със седативни и сънотворни средства
може да предизвика нежелани реакции, зависимост и
привикване, отслабване на вниманието и на условните
рефлекси, лекарствата не могат да се прилагат за продължителен период и предизвикват редица лекарствени взаимодействия.
Хомеопатичното лечение – ефективно и безопасно,
се прилага както самостоятелно при преходна психофизиологична инсомния, така и успоредно с конвенционалната терапия при хронично безсъние.
На темата „Деменция в напреднала възраст.
Приносът на хомеопатията“ се спряха проф. Р. Шишков
и проф. Л. Пейчев. Те напомниха, че генетични и екзогенни фактори лежат в основата на невродегенеративните заболявания на ЦНС и водят до прогресивно развиващи се когнитивни нарушения и деменции. Найшироко разпространените типове деменции са
Алцхаймерова болест (60%), последвана от васкуларна
деменция (20%), деменция тип Lewy bodies (5%) и фронтотемпорална лобарна деменция (5%). За лечение на
тези нарушения съвременната медицина използва
инхибитори на ензима холинестераза, антагонисти на
NMDA-рецепторите и други фармакологични средства.
В комплексния подход за овладяване на прогресивната
загуба на невронални клетки в ЦНС се използва и хомеопатия. Наши и чужди експериментални проучвания
определят редица симптоматични медикаменти за всеИздава: ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 29, вх. Б, офис 1, район Лозенец
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кидневен прием в зависимост от етиологията на невродегенеративните проблеми, от екстремалното ментално натоварване, както при парализираща нерешителност и слабоволие, потиснат гняв и неекстериоризирани емоции, и др.
Сравнително редки допреди няколко десетилетия,
атопичните болести вече представляват сериозен здравен и социален проблем. Проф. М. Бошева и д-р С.
Филчев представиха актуалната тема „Атопия при
децата и мястото на хомеопатията“. Концепцията за
„единния дихателен път“ определя алергичния ринит и
астмата като проява на един и същ патологичен процес
- алергично имунно възпаление. При атопичните болести съществува феноменът „коморбидност“ - наличието
на клинична експресия на алергичния процес в повече
от един орган. В детска възраст динамиката за ангажиране на нови органи и системи от атопичната болест се
демонстрира от „алергичния марш“ - от атопичния дерматит и хранителната алергия в кърмаческа и ранна
детска възраст през алергичния ринит до бронхиалната
астма при по-големите деца.
При изписване на хомеопатична терапия се прилага
общоприетият подход за подбор на медикаменти симптоматични, теренни, отразяващи типичния хроничен начин на реакция. Подобно на поведението в алергологията, първостепенна цел на профилактиката е
намаляване на алергичната настройка на организма
чрез третиране с пренебрежимо малки дози изотерапевтици. Това е така наречената „хомеопатична специфична хипосенсибилизация“.
Достойнства на хомеопатичната терапия са липсата
на странични действия, доказаната ефективност, индивидуалният подход. Добре подбраните хомеопатични
медикаменти повлияват не само основното, но и коморбидните атопични състояния.
В презентацията на проф. Д. Близнакова и д-р Е.
Вълчева „Семиотика на кърмаческа възраст и хомеопатична стратегия“ бе подчертано, че доброто познаване на особеностите и заболяванията в кърмаческия
период дава възможност на лекарите педиатри и хомеопати да поставят диагноза и да направят правилен
избор на терапия. Клиничната практика показва, че
водещи симптоми в кърмаческата възраст се повлияват
много добре от хомеопатични медикаменти. Авторите
посочват над 50 хомеопатични монопрепарати и специалитети.
„Нерегулярни маточни кръвотечения през
пубертета. Възможности за хомеопатично повлияване“ бе темата, представена от проф. Бл. Пехливанов
и д-р Р. Томова. Те напомниха, че пубертетно-юношеската възраст е характерна с основни промени в биологичните, психологичните и психосоциалните параметри на
девойката. Ключов момент е появата на менструалната
функция и нейното установяване. Върху процеса влияят
различни видове нерегулярности, които се обясняват с
несъвършена регулация на системата хипоталамусхипофиза-яйчник, в резултат от което около 50 % от
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менструалните цикли са монофазни ановулаторни.
Диагностично уточняване трябва да се започне, ако
менструалните нарушения са извън спектъра на физиологичната вариабилност. Повечето от лекостепенните
или умерените нарушения са преходни и самоограничаващи се. Терапевтични действия се предприемат в
случаите на тежки или персистиращи отклонения,
съпроводени с анемия и засягане на общото състояние.
В зависимост от силата и продължителността на кървенето лечението включва антифибринолитици, утеротоници, антианемични и общоукрепващи медикаменти,
хормонална хемостаза.
Ролята на хомеопатията се изразява в меко въздействие върху хормоналната нестабилност с хомеопатични
разреждания на хормони, а също и в овладяване на
кървенето и последиците от него.
За „Аденопатия при децата. Хомеопатична терапия“ и за своя терапевтичен опит говори д-р К. Бачовска.
Тя отбеляза, че лимфоаденомегалиите (ЛАМ) са сериозен диференциалнодиагностичен и терапевтичен проблем в педиатричната практика. В детската възраст над
70% от случаите с ЛАМ са резултат от прекарани вирусни и бактериални инфекции. Конвенционалното лечение включва антибиотична и имуностимулираща терапия. Проблем обаче представляват остатъчните лимфни
възли, които безпокоят родителите и не се повлияват
добре от конвенционално лечение.
Клиничната хомеопатия притежава богат набор от
медикаменти за повлияване на ЛАМ, но трябва да се
има предвид, че увеличените лимфни възли са симптом,
а не заболяване. Важно е да се направи добра диференциална диагноза и преценка кои ЛАМ подлежат на
хомеопатично лечение. То е подходящо при възникнали
в хода на вирусни и бактериални инфекции, при остатъчни лимфни възли, а също и като комплементарно
лечение на бактериални лимфаденити.
„Гастроинтестинални нарушения в детската възраст. Хомеопатично повлияване“ бе тема на лекцията, в която д-р А. Пандурска напомни, че гастроинтестиналните нарушения са едни от водещите оплаквания в
детска възраст. За приложение при най-често срещаните инфекциозни и неинфекциозни болести авторът
представи подробна класификация на медикаментите в
Материя Медика, които имат патогенетично подобие с
основните гастроентерологични симптоми в детска възраст.
С внимание участниците в конференцията се запознаха с представените в постерна сесия случаи от практиката на свои колеги.
След завършване на научната програма на лекари
хомеопати и фармацевти бяха връчени награди за добра
практика.
У нас интересът към клиничната хомеопатия не
намалява - 381 лекари и фармацевти са се обучавали
през академичната 2017-2018 г.
Новозавършилите хомеопати с вълнение получиха
своите дипломи.
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Поздравителни адреси
към XVII-та национална
конференция по
клинична хомеопатия
Сред гостите на ХVII-та национална конференция по
клинична хомеопатия бяха представители на
Комисията по здравеопазване към Народното събрание, на академичните ръководства на МУ София, МУ
Пловдив, МУ Варна, МУ Плевен, на съсловните организации – Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз, Национално сдружение на бакалавър
фармацевтите в България, представители на пациентските организации. Много от тях поднесоха своите
приветствия при откриване на конференцията.
Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България награди с почетен плакет Европейската
школа по клинична хомеопатия за принос към образованието и следдипломната квалификация на медицинските и фармацевтични специалисти в България.
Бяха получени и много поздравителни адреси, част
от които предоставяме на Вашето внимание.
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Ново издание на Европейската школа
по клинична хомепатия
По време на конференцията беше лансирано ново издание на Европейската школа по клинична хомеопатия:
Практическа материя медика с някои общи разсъждения
на д-р Франсоа ШЕФДЬОВИЛ.
Тази книга е резултат от повече от тридесет и пет години
хомеопатична практика, подсилени от двадесет и пет години
преподаване на клинична хомеопатия в много страни, в
рамките на ЦОРХ (Център за обучение и развитие на хомеопатията). Срещите в Кръга Себастиан ДЕ ГИДИ и в Комисията
по Материя медика на Института Боарон са повод за неизброимо количество практически и теоретични разговори и
обмен на информация върху клинични случаи и разработки
на издания, предназначени да направят по-достоверна и
актуална Хомеопатичната материя медика. Тези години на
работа са довели Франсоа Шефдьовил до частичното оспорване на надеждността на някои медикаменти или, понякога,
до пълното отхвърляне на други или до ограничаване на
терапевтичните им показания.
За всеки от представените в книгата 194 хомеопатични
медикамента са дадени концентрирано някои общи сведения, които трябва задължително да се познават, признаците,
които са важни, за да може медикаментът бързо да бъде
разпознат, понякога - други медикаменти, с които той да
бъде сравнен или съчетан, и най-вече терапевтичните му

показания и то
само тези, които
реално са част от
всекидневната
практика, заедно с
най-често използваната дозировка.
Някои медикаменти
дават
повод, в хода на
експозето, да се
предложат някои общи разсъждения върху хомеопатията
и нейните теоретични и практически аспекти.
Тази книга е полезна за всички, които сега стартират в
хомеопатията, за да се ориентират по-лесно в лабиринта от
симптоми и предлагани показания на медикаментите, но тя
е и за опитни хомеопати, които ще открият в нея някои
идеи, които да подхранят собствените им разсъждения,
както и за фармацевти, които проявяват любопитство към
хомеопатията.
Д-р Франсоа ШЕФДЬОВИЛ беше гост и лектор на XVII-та
конференция по клинична хомеопатия и раздаде автографи. Книгата можете да закупите от линка:
http://iztok-zapad.eu/books/book/2163/хомеопатия.-практическа-материя-медика-с-някои-общи-разсъждения-д-р-франсоа-шефдьовил
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АКТУАЛНО ЗА СЕЗОНА

10 незаменими хомеопатични
продукта за лятната аптечка
Д-р Райна Томова
Специалист по
вътрешни болести и клинична хомеопатия
ЕШКХ; хомеопатичен
кабинет, София
Така дългоочакваният сезон
на почивките е вече тук. Какво
можем да препоръчаме за лятната аптечка на нашите пациенти, така че те да се
чувстват подготвени да реагират на най-често срещаните проблеми в този сезон? Ясно е, че когато човек
тръгва на ваканция, аптечката трябва да се ограничи
само до най-необходимото. Затова в нашето предложение за лятна аптечка сме подбрали само 10 хомеопатични продукта - основно медикаменти, които имат
повече от едно поле на действие и покриват едновременно два или повече от възможните летни проблеми,
както и такива, които са незаменими за сезона на
почивката.
- Belladonna 15 СН – покрива много от възможните
оплаквания в хода на една лятна почивка: евентуален
фебрилитет, възпалено гърло, възпаление на ухото,
слънчево изгаряне или претопляне. При всички тези
състояния се приемат по 5 гранули, толкова по-често,
колкото по-изразени са симптомите. При слънчево
изгаряне и възраст над 2,5 год., върху зачервените
участъци може да се използва Хомеоплазмин маз,
която ще доведе до бързо облекчаване на възпалението. Тази маз е подходяща още при подсичане, охлузване, протъркване на определени участъци от кожата,
без нарушаване на нейната цялост.
- Ledum palustre 9 CH – 5 гранули на ден е подходяща профилактика на ухапванията от комари и бълхи,
когато почивката е в район с повишена концентрация
на насекоми.
- Apis mellifica 30 СН – приложим е при всички
видове алергични обриви, включително и при силна
кожна реакция след ухапвания от комари, както и при
прояви на алергичен ринит. Дава се начесто (пи ухапване от комар, заедно с Ledum palustre 9 СН), като приемите се разреждат при подобрение.
- Arnica montana 9 CH - незаменим медикамент при
всички видове травми (нараняване на меките тъкани,

изкълчване, счупване и т.н.). Приема се веднага след
травмата - няколко пъти по 5 гранули през 10 мин.,
след което на всеки час по 5 гранули в първия ден. В
следващите няколко дни, приемите се разреждат, в
зависимост от подобрението (3-6 пъти на ден по 5 гранули). Приложението на този медикамент намалява
риска от кръвонасядане, намалява клетъчната апоптоза и ускорява възстановяването на тъканите. Добро
допълнение, подсилващо ефекта на Arnica montana, е
Арнигел - прилага се локално, при наранявания без
нарушена цялост на кожата и при възраст над 1 год.
Тези два продукта трябва непременно да присъстват в
аптечката ако пътуваме с малки деца или предвиждаме активно спортуване по време на ваканцията.
- Arsenicum album 9 СН – при поява на разстройство. Приемат се по 5 гранули след всяко диарично
изхождане. Измежду многото медикаменти, които
можем да използваме при този вид оплаквания,
избрахме Arsenicum album заради неговата многопластовост. Той успокоява чревната лигавица, особено подходящ е когато подозираме консумация на
несигурна или не особено прясна храна (случва се
често по време на път), но можем да го използваме и
при отити (проблем, който нерядко съпътства къпането във водни басейни).
Добре е в лятната аптечка да има и Ipeca 9 СН, която
да се използва при гадене и/или повръщане (в хода на
гастроинтестинален синдром или на по-трудно повлияваща се кинетоза) - по 5 гранули, според ритъма на
оплакванията, вкл. и на всеки 20-30 минути, ако е
нужно.
През лятната почивка е добре да предвидим място
в аптечката и за Хомеоптик – с него ще успокоим раздразнението на очите, предизвикано от слънцето,
вятъра, морската вода или прекарването на повече
време пред компютъра в игри или сърфиране.
- Кокулин също е важен компонент от аптечката
при предвидени по-дълги пътувания - за профилактика и овладяване на кинетоза. Разбира се, той може
да бъде заменен и от индивидуално подбрано хомеопатично лекарство (тук може да Ви помогне справка с предходния брой на Акта хомеопатика, където
темата за прилошаване при пътуване е разгледана
подробно).
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Раково болният пациент
е едно „бойно поле“

В края на този месец предстои участие на трима представители на Европейска школа по клинична хомеопатия във Втората
конференция на Международното дружество за поддържаща
хомеопатична терапия в онкологията. Българските представители (проф. Пейчев, д-р Загорчев и д-р Томова) участват в подготовката на дискусиите с материал, свързан с полиморбидността на злокачественото новообразувание и приносът, който
хомеопатията може да има след приключване на активната
терапия на рака. Представяме Ви накратко техните разсъждения по темата. След приключване на конференцията, в следващите броеве на Акта хомеопатика, на Вашето внимание ще
бъдат предоставени постигнатите при тази международна
среща консенсуси за поддържаща хомеопатична терапия на
онкоболните във всеки един стадий от заболяването и етап от
лечението, както и след приключване на активната терапия – за
по-бързо възстановяване и връщане към нормалния живот на
оздравелите и палиативна терапия на тези, при които лечението на основното заболяване е претърпяло неуспех.
Раково болният пациент е едно „бойно поле“ от възникването на болестта до и след нейното излекуване (или неуспех на
лечението), като възпалителният процес играе водеща роля в
разгръщащата се нова полиморбидност. Полиморбидността на
злокачественото новообразувание е резултат от злокачествения процес, провежданата химио- и лъчетерапия, оперативното лечение и др. Възпалителният процес тук е специфичен и
различен от възпалението, генерирано от левкотриени и
простагландини. Става дума за специфичен път на възпалителната реакция, отключващ се от преминаването а NF-kB от
цитоплазмата в ядрото на клетката и отключването на интерлевкинов отговор с превалиране на проинфламаторните
интерлевкини. Този проинфламаторен интерлевкинов отговор
лежи в основата на т.нар. раково свързани синдроми (Cancer
related syndromes – CRS) – астения, кахексия, невропатична
болка. Тъй като вече са доказани взаимовръзките между ЦНС,
вегетативната нервна система, ендокринната и имунната системи - т.нар. PNEI система, в която сигналите протичат двупосочно, можем да допуснем, че и депресивният синдром, свързан с
ЦНС, е резултат от този убикватерен възпалителен процес.
CRS демонстрират факта, че страданието на пациента обхваща целия организъм – на умствено, емоционално и физическо
ниво. Именно в този холистичен аспект на CRS е и мястото на
хомеопатията, защото тя предлага хомеопатични медикаменти,
чиято патогенеза покрива основните симптоми на раковоболния пациент: слабост/астения, ракова болка, депресия.
Аrnica montana (NF-kB)
Arsenicum album
Ignatia amara
Plumbum metallicum
Kalium carbonicum
Natrum muriaticum
Natrum sulfuricum
Radium bromatum
Silicea

Thallium metallicum
Thuya occidentalis
Към тях могат да бъдат добавени и други медикаменти,
покриващи 2 от разглежданите 3 основни симптома:
Слабост/астения

Ракова болка

Causticum

Causticum

China rubra

China rubra

Phosphorus

Phosphorus

Stannum metallicum

Stannum metallicum

Депресия

Phosphoricum acidum

Phosphoricum acidum

Psorinum

Psorinum

Sepia officinalis

Sepia officinalis

Nitricum acidum

Nitricum acidum

Обичайната дозировка на избраните медикаменти е 2-3
пъти дневно по 5 гр. в 9 – 15 СН.
Всички представени медикаменти позволяват продължително лечение, без странични ефекти, което е много ценно
предвид факта, че множество автори посочват персистиране на
цитираните симптоми до 5 години след овладяване на основния злокачествен процес.
Измежду всички цитирани хомеопатични препарати, бихме
искали да подчертаем специално ролята на Arnica montana не
само, защото покрива основните симптоми, съпътстващи живота на раковоболния пацинет, но и защото вече се появяват
публикации, свързващи Arnica montana с модулиране на действието на белтъка NF-kB, играещ ключова роля в раково-индуцираното възпаление.
В периода след приключване на активната терапия против
рака в съображение могат да влязат и медикаменти от още 2
групи:
 ОБЩОУКРЕПВАЩИ ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ
ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Те се прилагат в периода след проведена имуносупресивна терапия (химио- или лъчетерапия) с цел подпомагане на възстановяването на имунната защита и за детоксикиране на организма от проведеното лечение.
Arsenicum album – карциномно болни със землист цвят на
кожата, загуба на апетит, отслабнали на тегло, изтощени, с анемичен синдром.
Phosphorus – профилактика на кръвоизливи и други усложнения от химиотерапия или лъчелечение при раково болни.
Lycopodium clavatum – подобряване функцията на органите с метаболитна и екскреторна функция преди и след химио
или лъчетерапия.
Badiaga – твърди, уплътнени аденопатии с болезнен инфилтриран периаденит в зоната около тумора.
Carbo animalis – профилактика на лимфоидни разраствания след неопластична операция. Неоплазмени аденопатии.
 ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОДУКТИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ
Те се прилагат едновременно с медикаментите от първа група.
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Бял дроб
Carbo animalis – рак на белия дроб със задух, гнойна експекторация, цианоза, парещи болки в гърдите.
Храносмилателна система
Condurango – карцином на хранопровода или стомаха.
Carbo animalis – скирозен рак с крамповидни болки, диспнея, разпъване на стомаха, парещи или застойни оригвания и
временно облекчение от приемане на храна. Силно увредено
общо състояние, студена кожа, силни прилошавания, нощно
изпотяване с тежък гастрит.
Sulfuricum acidum – профилактика на ерозиите на лигавиците в храносмилателната система след химиотерапия.
Черен дроб
Hydrastis сanadensis – разязвяване и ретракция на карциноми на черен дроб.
Лимфна тъкан
Carbo animalis – профилактика на лимфоидни разраствания след операция на неоплазма. Неоплазмени аденопатии.
Простата
Clematis erecta – функционални смущения, резултат на
хипертрофия на простатата (аденом или карцином).
Матка
Carbo animalis – генитален синдром при предполагаем карцином: гнойно бяло течение, уплътнена, уголемена матка, кръвоизливи и други.
Млечни жлези
Carbo animalis – рак на гърдата: хиперваскуларизирана
язва, аденопатии, парещи болки.
Кожа
Carbo animalis – кожа със скирозни индурации.
Кости
Symphytum – костни тумори

ЖИВОТ БЕЗ БОЛКА И СИНИНИ!

При контузии,
натъртвания,
мускулна умора
Хомеопатичен лекарствен продукт без лекарско
предписание. КХП24120/06.11.2013.
Не се прилага под 1 годишна възраст!
За пълна информация:
Боарон БГ; 1408 София, ж.к. Южен парк,
бл. 28, вх. А, ап. 6; тел. 02 963-09-06, факс: 02 963-45-00
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
В БМХО ЗА 2018 ГОДИНА
Уважаеми колеги,
При подновяване на годишното членство ще получавате редовна информация за предстоящи събития в
областта на Клиничната хомеопатия, преференциална
Такса участие на ежегодната Конференция по Клинична
хомеопатия, както и достъп до множество интересни и
полезни материали в секция „Само за членове“ на сайта
на БМХО (www.bmho.bg).
Членският внос за 2018 год. е в размер на 30.00 лв., които можете да внесете по банков път.
Данни за банковия превод:
Име на получателя:
БМХО
Име на банката:
Първа инвестиционна банка
IBAN:			BG58FINV91501214928641
BIC:			FINVBGSF
Сума за внасяне:
30.00 (тридесет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2018 година
След заплащане на членския внос по банков път, моля,
изпратете на адреса на БМХО:
гр. София 1408, ж.к. Южен парк, бл.29, вх.Б, офис 1 за
БМХО следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail.

Традиционна част от програмата
на Националните конференции по
Клинична Хомеопатия е и галавечерта с маскен бал.
Тази година трупа от непрофесионални актьори – служители в Боарон България, преподаватели от ЕШКХ, както и
някои други самодейци изнесоха представление по мотиви
на детските приказки и юношески романи.
Цялото представление можете да видите на този линк:
https://vimeo.com/272512719/45d95acb38
Бяха представени Снежанка и седемте джуджета, Спящата
красавица, Магьосникът от Оз, Червената шапчица, Тримата
мускетари, Алиса в страната на чудесата и други любими
истории.
Музикалният съпровод беше осигурен от дуета Лина и
Михаил Шишкови (Михаил Шишков е известен композитор
на музика за театрални постановки, лауреат на награди и
номиниран за награда Аскеер през 2018 година).

