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ТЕМА
ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Дискусионен клуб
„Клинична хомеопатия“
Дискусионният клуб „Клинична хомеопатия“
е безплатно онлайн събитие, предназначено
за лекари, фармацевти и медицински специалисти, завършили или обучаващи се в
курсовете по клинична хомеопатия, желаещи
да обменят идеи и клиничен опит за приложението на клиничната хомеопатия при различни здравни проблеми.

Срок за записване в събитието: 18.11.2021 г.
За да се запишете за участие, моля последвайте линка:
https://forms.gle/1qTqoQNy48tAKjkAA

Стрес, тревожност, психоемоционални и поведенчески
проблеми при деца и възрастни.
Възможности на хомеопатията

ДАТА
20.11.2021 г., събота

ЛЕКТОРИ
д-р Мариян Иванов,
вътрешни болести и хомеопатия,
МЦ Фитолек и преподавател на ЕШКХ
д-р Зорка Угринова,
обща медицина, хомеопатичен кабинет,
София, преподавател на ЕШКХ

Програма

На посочения от Вас във формуляра за записване имейл адрес, на 19.11.2021 г. ще получите линк за включване към събитието.

от 9.00 до 12.30
от 14.00 до 15.30

При нужда от допълнителна информация на:
тел.: 0884 05 88 85; 02/968 19 12 (Елизабета
Крумова)
тел.: 0888 148 912 (д-р Райна Томова)

Приканваме Ви да споделите своя опит, да
зададете своите въпроси, да представите
своите интересни или трудни клинични случаи в рамките на дискутираната тема
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ТЕМА НА БРОЯ

Д-р Марио Янакиев
ОПЛ, гр. Хасково
педиатър с 30 годишен стаж
автор на книгите „От Нула“ и „Кодът на детския имунитет“

ЧЕСТО БОЛЕДУВАЩИ ДЕЦА
И ХОМЕОПАТИЯ

Темата „Колко често е нормално да боледуват
децата ни“, се обсъжда непрекъснато. През моята вече 30-годишна практика непрекъснато сме
формулирали различни отговори. Непрекъснато
сме давали най-причудливи обяснения за различията през годините.
Разбира се, за това колко често ще боледува детето отговарят различни фактори: възраст, хранене, интелектуалното ниво на родителите, посещението на ясла /детска градина/, индивидуална
особеност на имунитет, хронични заболявания и
т.н.
Считам, че за по-честото боледуване на детето са
отговорни родителите. Всяко семейсто по свой
начин имат критично отношение към болестите.
Какво е характерно за „новите родители“? Имам
една хубава и една лоша новина. Хубавата е, че
в отглеждането на детето активно се включват
вече и бащите. Този „феномен“ не бяхме го срещали допреди 20 години. „Лошата“ е,че в кабинета родителите ни затрупват с всевъзможни теории за причината на болестта на детето, но рядко
попадат в целта.
Нека да бъдем конкретни. Според новите критерии, често боледуващо дете във възрастта от 1 до

8 години е това, което се разболява всеки месец.
Ако посещава ясла или градина – една седмица
е в колектива, 2-3 седмици е болно и се лекува
вкъщи.
Ще се спра на най-честата патология при децата
в посочената възраст. Това е възпалената трета
сливица. Твърдя, че при 80% от тях, кашлицата,
секретите и запушеното носле се дължи на аденоидита. За тази патология спомага и непрекъснатият контакт с болни деца.
За съжаление ние лекарите, не разполагаме с
обективни методи на изследване за да я докажем. Консултациите с УНГ специалисти почти винаги са неубедителни. И в крайна сметка за диагноза и терапия разчитаме на нашия клиничен
опит.
Хомеопатията е много добра възможност за терапевтично повлияване на аденоидита. В дългогодишния си опит аз използвам 3-4 лекарства. Те
са Agraphis nutans 5CH, Pulsatilla 30CH (при момичета), Calcarea phosphorica 9-15CH (при момчета), Tuberculinum 15CH – два пъти месечно,
Aviare 15CH – един път седмично, когато детето
страда от чести отити, Thuya occidentalis 15CH и
др.
Резултатите са поразителни. Профилактичният
курс е дълъг – от „Димитровден до Великден“.
Винаги включвам и билкови препарати, които
повишават общия имунитет на детето.
Колегите винаги се интересуват по каква схема
се приемат медикаментите. Кога се почива? Винаги, когато детето приема продължителна профилактична схема се нуждае от почивка. Аз съм
възприел следната тактика. През първия месец
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ТЕМА НА БРОЯ

профилактичните препарати се приемат всеки
ден, а през втория и третия – всеки ден, без събота и неделя.
Ще споделя своя опит и с медикамента Rhus
toxicodendron 9CH. Използвам го много често
при острите детски инфекции. Особено е ефективен при херпеси, афтозни стоматити и ентеровирусите. Нещо повече – около 30% от COVID
инфекцията при децата протича с диспептични
симптоми – гадене, повръщане и болки в корема. Именно при тях Rhus toxicodendron 9CH има
впечатляваш ефект.
Ще ви представя и един мой случай:
Наскоро в кабинета една майка ми доведе сина
си. Момчето е с гнойна ангина от три дни. Въпреки започнатата антибиотична терапия температурата не спада. При прегледа детето беше
интоксикирано и бледо. Нямаше сила…. В погледа на майката се четеше, че желае „по-серизоно лечение” (инжекции). Реших да продължа
започната терапия и добавих два хомеопатични препарата, които да се редуват през 1 час
- Pyrogenium 9CH и Mercurius solubilis 9CH. Със
свито сърце очаквах контролния преглед, насрочен за следващия ден.
Отдъхнах си, когато видях на сутринта детето
да кара весело колелото си в добро здраве.
Това е един пример за доброто съчетание на
двата метода на лечение.
Антибиотик е задължителен при стрептококо4 ACTA HOMEOPATHICA|8/2021

https://www.facebook.com/drmarioyanakiev/

ва ангина, за да се избегнат познатите усложнения от страна на сърцето и ставите. Хомеопатията обаче е този пусков механизъм, който
стимулира защитните механизми на организма и довежда лечението до успешен край.
Примери могат да бъдат посочени и при други болести:
При онкологични заболявания – Химиотерапия
и Thuya occidentalis.
При пациенти с астма – Кортикостероиди и
Arsenicum album, Thuya occidentalis.
При кървене – кръвоспиращи и Arnica montana.
Няма абсолютни терапии, има най-подходящата комбинация за съответния организъм и съответната болест.

НА ФОКУС

Д-р А. Пандурска
асистент в Катедра Фармакология и токсикология – ФФ,
Медицински Университет,
Плевен, ЕШКХ

ТУБЕРКУЛИНИТЕ В
МАТЕРИЯ МЕДИКА
ЧАСТ 1

Tuberculinum
Tuberculinum е биомедикамент, непреработен
тубелкулин от култури на човешки и говежди
щам Mycobacterium tuberculosis. Продуктът се
нарича още Т.К. (туберкулин на Кох).
Основните тропизми на Tuberculinum:
• Лигавиците на дихателната система, стомашните и пикочо-половите пътища
• Лимфната тъкан (аденопатии)
• Кожата (алергични реакции)
• Нервната система (главоболие и непостоянно
поведение)
• Общото състояние (отслабване и загуба на тегло)
• Много стойностен признак е силно променливия характер на симптомите!
Туберкулиновата реактивност включва:
• Редуване на хиперсекреция и сухота на лигавиците
• Честа тенденция към възпаления и нагнояване,

най-вече на лигавиците на горните дихателни
пътища
• Рецидивиращи ринофарингити, придружени
с хипертрофия на тонзилите, аденоидни вегетации, хронично увеличени шийни лимфни възли.
• Склонност към епистаксис.
• Неспецифичен ентерит
• Диарични изхождания траещи седмици без
установяването на патологичен причинител.
• Продължителната диария води до анемия, изтощаване, малабсорбция и малдигестия
Aviare
Касае се за най-мекия и най-податливия на
прилагане туберкулин. Приготвя се от суров
стерилизиран птичи (кокоши) туберкулин
(Mycobacterium avium). Създаден и въведен от dr
Cartier от Paris 1986 г. в Essays et Communications,
като средство за грипен бронхит с клиника, подобна на тази на туберкулозата.
Основните характеристики са:
• Крехкост на дихателната система с рецидиви
при излагане на влажен студ.
• Рецидивиращи ринофарингити в детска възраст. При децата е налице склонност към поява
на астма и аденопатии.
• Рецидивиращи отити със затегнато протичане,
продължително отделяне на гноевиден секрет,
трудно затваряща се перфорация на тъпанчевата мембрана.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разгледаните туберкулинови медикаменти са
подходящи за теренно лечение при често боледуващи деца с туберкулинова реактивност. Дозировката най-често е 15СН, по 10 гранули седмично за периода октомври-март.
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Д-р Радослав Георгиев
Лекар в МБАЛ Тракия ЕООД,
АГ отделение, гр. Стара Загора

Аз съм на 28 години и работя на 5 места, защото считам, че в момента хората имат нужда от
медицинско съдействие и адекватно лечение,
повече от всякога. Наш дълг е във времена на
пандемия и извънредно положение в държавата да помагаме за онова, за което се клехме с
Хипократовите думи.
През последните години пациентите все по-често започнаха да се търсят алтернативни или допълващи лечения към конвенционално-познатите методи на лечение. Хомеопатията намери
широко приложение в България едва през последните 20 години, но тя самата е започнала
своето начало още през 18 век от немския лекар – Самуел Ханеман. Като един лекар, който
виждаше и чуваше от пациенти за лечение с хомеопатия, нямаше как да пропусна и да остана
невеж и тесногръд към възможността да усвоя
този метод, който няма нежелани лекарствени
реакции, при който няма предозиране, който
внася енергия в организма. Разредените хиляди
пъти вещества подпомагат здравето на пациенти от различна възраст- от кърмачета до третата
възраст. Това лекарство има съответно разреждане/концентрация/ и от анамнезата, снета на
пациента се търси ПОДОБИЕ. Именно то е ключът към правилно подбраното лекарство.
Предвид гореизложеното, съчетано с доволни
пациенти и малко информация от интернет взех
решение по покана на д-р Анна Тетерекова, да
се гмурна към една непозната досега материя,
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написана и наречена от хомеопатите – Материя
медика. Вече втора година се обучавам и си давам сметка колко правилен и навременен избор съм направил. И сега като знам от какво се
състои курса, как протича и какви хора га водят,
освен че бих се записал пак, бих го препоръчал
и на други колеги с широк мироглед и готови да
излязат от рамките на традиционната фармакологията.
Живеем в интересни и трудни времена, животът
вече не е същият и то по цялото земно кълбо.
Една пандемия наречена Ковид-19 въведе Новата реалност. Това засегна и всички форми на
обучение, нямахме възможност да проведем на
живо цялото обучение, което беше несравнимо
с неговият онлайн вариант. Как да подкрепя онлайн обучение като дори психологията казва, че
над 50% от общуването е невербално и което
е доказало по-трайна памет при комуникация.
Не подкрепям, но закона е закон и трябва да се
спазва.
Що се отнася до колектива и лекторите….. няма
думи, които съществуват да опиша колко успешни, позитивни и енциклопедични хора са
преподавателите на ЕШКХ, усмихнати и сякаш
различни, отворени към нови хора и възможности. Все пак голяма част от колеги отричат
хомеопатията, а те й са се отдали изцяло. Тези
хора внасят спокойствие, доверие и ни предразполагаха. Толкова умело боравеха със словото,
че лекциите са като приказка от 1001 нощ. Увлекателно представяне на материята, за снемане
на анамнеза при пациентите, за произхода на
лекарствата, за техния тропизъм и нов поглед
към определени остри и хронични нозологии.
Преподавателите имат различно отношение
към пациентите си и към студентите спрямо
университетското преподаване, въпреки че част
от тях са лектори и там. Готови са да ни помагат,
да ни изслушат, да отговарят на въпросите ни,
да предоставят координатите си. Това означава
да си добър преподавател и хуманен лекар, готов да помогнеш на колега или пациент.

ГОСТ НА БРОЯ

Бих препоръчал повече клинични случай да се
публикуват в интернет специализираните места,
от началото до края на лечението и снимков материал с приложеното лечение, което редица колеги би улеснило при среща с подобни симптоми
и пациенти от практиката им.
Клиничната хомеопатия се практикува от магистри-лекари, за да знаем кое лекарство да
подберем, ние трябва да знаем кой орган как
функционира и когато страда в диференциално
диагностичен план за какви болести и причини
може да мислим. Хомеопатията е холистичен
метод, който обхваща всички органи и системи,
което от своя страна поддържа познанията във
всяка специалност на медицината. По време на
обучението виждаме от един по-различен ъгъл
как може да се повлияе болестта и състоянието
на пациента като цяло.
Познанията ми не само се обогатиха, но те се
надградиха, защото да си лекар по хомеопатия е препоръчително да имаш мислене отвъд
стандартното и добра памет, защото тази наука
е лавина от познания. Когато си пробвал всичко
и нищо не е помогнало на пациента от стандартното лечение, често пъти идва ред на хомеопатията и противно на очакванията наблюдаваме подобрение и резултат от лечението с нея. Сама по
себе си не изключва конвенционалното лечение,
напротив дори го допълва, но тук трябва ясно да
се каже, че има диагнози, на които не би могло
да се помогне с хомеопатия.
В ежедневната ми практика се срещам основно с
остри състояния и бих препоръчал хомеопатия на
готовите да се лекуват с нея. За хроничните (сикотични пациенти) е необходимо по-дълго време,
както за подбора на точното лекарство, така и за
проследяване на състоянието му. И независимо
кой в коя патология ще се разпознае, най-важна
максима в медицина е, че здравето и благополучието на пациента са над всичко.
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ОТ ПРАКТИКАТА

Д-р Гергана Цветкова
ОПЛ, гр. Самоков

довни и много често има периоди на разстройство.
Майката го определя като умен, спокоен и
много подреден. У дома непрекъснато чисти и
подрежда. По време на прегледа поиска да му
измият ръцете. Търси компанията по-скоро на
възрастните и най-добре си играе сам…

КЛИНИЧЕН ПРЕГЛЕД
Вътрешен статус – б.о., тегло 14 кг.
Анализ на случая:
Слабичък, боледуващ, с чувствителен стомах и
много подреден и чистник, Боян е пример за
типичен малък Arsenicum album. Сравнително
рядък е този чувствителен тип в детска възраст.
Анамнезата предполага обаче по-скоро туберкулинова реактивност.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Боян С., 4 години
Първи преглед: 30.11.2017
Повод за консултация: често боледува и увеличена трета сливица.
Анамнеза: От месец септември Боян посещава
детска градина и оттогава често боледува. Два
пъти вече е пил антибиотик.
Според родителите най-упорити при него са хремите, два пъти бил с ларингит с пресипване на
гласа. Пускани са микробиологични изследвания на носен и гърлен секрет – остават без растеж. Детето е консултирано с УНГ-специалист –
налице е увеличена трета сливеца, 2-ра степен.
В момента на прегледа детето е без оплаквания.
Минала анамнеза: Детето е родено от първа
бременност. Доносен с т. 3150, р. 49 см. Кърмен
е до 10-тия месец, захранен на 5-тия месец.
НПР- б.о.
Капризен на храна. Предпочита сладки храни,
не обича месо, предпочита зеленчуци. Най-много обича спагети, макарони и консумира много
плодове. Изхожданията по голяма нужда са ре8 ACTA HOMEOPATHICA|8/2021

ЛЕЧЕНИЕ
Calcarea phosphorica 9СН и Silicea 15СН редуване по 5 гранули през ден сутрин.
Arsenicum album 15 СН по 10 гранули в неделя.
Обсъждане на медикаментите:
Calcarea phosphorica тук е по-скоро медикамент
за хронична реактивност, а
Arsenicum album като медикамент за чувствителен тип.
Контролен преглед: 17.01.2018 г.
За изтеклия период детето се е разболяло само
веднъж, но тежко, с ангина, пуснати ПКК и CRP90. Лекуван е с антибиотик.
Сега от два дни детето е отново със запушен
нос, задна хрема, болка в гърлото и подути шийни лимфни възли, суха кашлица. Поддържа температура до 38˚С.
Изписано лечение за няколко дни:
Ailanhtus glandulosa 9 CH, Mercurius solubilis 9
CH, Pyrogenium 9 CH по 5 гранули да се редуват
през един час.

ОТ ПРАКТИКАТА

Детето е доведено отново в кабинета на
15.02.2018 г. Според родителите бавно се оправя с хомеопатия, когато е болен… Тук е мястото
да споделя, че таткото също е чувствителен тип
Arsenicum album – подозрителен, недоволен,
критикуващ.
В момента на прегледа Боян е отново с червено
гърло и хърка нощем и температура 38.5˚С.

15CH, Capsicum anuum 9CH.
Преценявам, че Calcarea phosphorica не ми покрива туберкулинизма.
Променям основната схема на:
Arsenicum album 30CH и Phytolacca decandra 9CH
да се редуват през ден по 5 гранули, сутрин.
Тuberculinum 15CH по 10 гранули всяка неделя.

Изписано лечение за няколко дни:
Phytolacca decandra 9 CH, Mercurius solubilis 15
CH, Hepar sulfur 9 CH по 5 гранули да се редуват
през един час.

Интересно е, че Боян не спря рязко да боледува, но боледуваше все по-рядко с характерната
периодичност и редуване на патологиите, и ги
караше все по-леко. Към момента приема само
Arsenicum album 30CH, по 10 гранули на първо
число.

След два дни детето няма температура. Продължаваме лечението на разредени приеми през
два часа. След два дни детето е с болка в ухото.
Изписваме: Belladonna 9CH, Arsenicum album

След този случай при деца, боледуващи по туберкулинов път, предпочитам Tuberculinum 15CH
като медикамент на избор за хронична реактивност и резултатите са много добри.
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КУРСИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ

Д-р Петя Дошкова
втори модул,
гр. Стара Загора

Работя като общопрактикуващ лекар в гр. Стара
Загора от самото начало на реформата, от 2000
година. Придобих специалност Обща медицина
през 2003 г. В практиката ми има пациенти от
всяка възрастова група – от кърмачета до хора
над 65-годишна възраст. Срещам се с разнообразна патология.
Интересът ми към хомеопатията датира още от
времето, когато тя за първи път навлезе в България. Беше нещо ново, алтернативно и съвсем непознато. В началото използвах основно
Oscillococcinum и комбинираните хомеопатични
продукти като Quietude, Sedatif PC и др. както за
себе си, така и за мои близки и пациенти и бях
доволна от резултата.
Колегите ми, които бяха изкарали курсовете по
клинична хомеопатия, споделяха своя опит и
задоволство от приложението на монопрепаратите. Родителите на често боледуващите деца
търсеха алтернативно лечение и започнаха да
посещават лекари хомеопати. Ефектът беше значим – боледуванията на децата се разредиха,
родителите бяха по-спокойни и уверени в лечението. Броят на пациентите, които прибягваха до
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хомеопатично лечение, значително се увеличи,
а аз не можех да отговоря на техните потребности.
Затова използвах възможността, че през 2020 г.
за първи път беше организиран курс и в гр. Стара Загора.
Считам, че с тези знания бих била полезна на
себе си, на близките си и на пациентите си. Бих
използвала препаратите за остра и най-често
срещана патология в детска възраст – хрема, кашлица, отит, профилактика на честото боледуване, алергични състояния, алтернативно лечение
при бременни и кърмещи жени, повлияване на
функционални нарушения при възрастни.
Считам, че хомеопатията е част от холистичния
подход който трябва да имаме в общата медицинска практика, тя ни помага и ни дава неограничени възможности за индивидуален подход
към пациента!

КУРСИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ

Д-р Жулиета Христова
втори модул,
гр. Стара Загора

Завърших Медицина през 2020 г. В МУ Пловдив.
В момента специализирам Клинична лаборатория към Тракийски университет, гр. Стара Загора.
Работя в Клиничната лаборатория на МБАЛ Хасково АД и в Клиничната лаборатория на ДКЦ 1,
Хасково.
Винаги съм имала интерес към клиничната хомеопатия… Няма да забравя увлекателните лекции
на проф. Пейчев още в студентския ни курс. Той
ни разказваше за силата на хомеопатията, като
нежна медицина, която няма странични ефекти
и е ефективен метод за профилактика и лечение.
Мои колежки са ми споделяли колко интересен
и полезен е двугодишният курс на обучение към
ЕШКХ. Бях много впечатлена и реших моментално след като се дипломирам, да се запиша. Личната ми причина е, чистия интерес към тази толкова коментирана наука, а водещото е, че искам
да помагам на пациентите си. Радвам се, че чрез
хомеопатични средства мога да им помагам без
да вредя.
Днес, когато стартира втората година от обучението ми мога да кажа, че съм изключително
впечатлена! Впечатлена съм най- вече от подхода
на преподавателите. Целият екип е невероятен.

Всеки от тях отговаря на всички въпроси, които
задаваме и се старае по увлекателен начин да
преподаде материала. Посещавала съм различни курсове и семинари и мога да твърдя, че не
всеки преподавател го умее... но екипът на ЕШКХ
се справя перфектно! Всички колеги споделяме
мнението, че след лекциите и практикумите излизаме заредени не само с нови и интересни знания, но и с много положителни емоции.
Материята, която изучаваме е невероятно интересна. Някак си, излизаме мотивирани, с жажда
за още знания, с желание да четем още и още...
Много добро впечатление ми прави, че преподавателите дават интересни примери от практиката
и от живия живот.... Хомеопатията в действие, не
само на книга! Също така ме впечатлиха и колегите, които във всяка лекция или практикум разпознаха свои близки или пациенти. Това е гаранцията, че много хора биха намерили решението или
поне корена на проблемите си. Изключително
съм доволна, че получих всичко необходимо, за
да навляза в дебрите на тази безкрайно интересна наука.
В лабораторната ми практика всеки идва с някакъв здравословен или житейски проблем (който
отключва патология) и бих се радвала да мога да
му помогна и да му бъда полезна... а не само да
цитирам показатели и стойности. Семейството и
приятелите ми също понякога имат нужда от хомеопатични рецепти и съвети. Повечето ми приятели имат малки дечица, възрастовата група, в
която хомеопатията има доказан ефект.
Препоръчвам горещо курса на моите колеги, защото считам, че в нашата динамична професия
нито едно знание не е излишно.
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2021 г.
Уважаеми колеги,
При подновяването 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

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;
3. Декларация съгласие за съхранение на
лични данни.

Членският внос 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: Трите имена на
членуващия/кандидата и чл. внос 2021 г.
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