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УСПЕШЕН СТАРТ НА МОДУЛ
ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ
170 лекари се записаха на тазгодишния модул по поддържаща квалификация в градовете София, Пловдив и Плевен.
Първите семинари преминаха при засилен
интерес. Ето какво споделят курсисти от трети
модул:

Д-р Надежда Гурянова,

трети модул, София:

Завърших двугодишен
курс по клинична хомеопатия през 2011 г.
Използвайки получените
знания, започнах да
практикувам хомеопатия. В ежедневната ми
практика с различни по
възраст и оплаквания
пациенти се убедих, че хомеопатия не може да се
научи за две години. Чета и препрочитам различни учебници и справочници по хомеопатия и
изникват все нови и нови въпроси. Посещавам
модули по поддържаща квалификация, за да
търся отговори на въпросите, които ме интересуват. Смятам, че винаги има какво да се научи…
Първият семинар за тази учебна година в София
бе посветен на две интересни теми: „Големите
отрови в хомеопатията“, блестящо поднесен от
д-р Загорчев, дългогодишен токсиколог и
„Еволюция на хомеопатичната реактивност“,
задълбочено представена от д-р Енев. Семинарът
бе различен, по-провокативен и ме накара
цялостно да преразгледам подхода си при създаване на терапевтични схеми в практиката.
Очаквам с интерес следващите семинари.

70 лекари на 3-ти цикъл в София

Д-р Сабри Льотев,
трети модул, Пловдив:

Работя като ОПЛ в гр. Кричим.
От около три години се занимавам и с хомеопатия. Записах се на
трети модул, защото контактите с
преподавателите и колегите
хомеопати поддържа и насърчава желанието ми да прилагам все
по-често хомеопатично лечение.
Преди няколко месеца мой близък претърпя
злополука и постъпи в хирургично отделение с фрактура
на рамото и плеврален излив. През целия болничен
престой приемаше само хомеопатични лекарства Arnica
мontana, Bryonia alba и Kalium carbonicum на чести
приеми. Болката бързо се повлия и състоянието на
пациента се подобряваше с часове. Тези успехи ме
мотивират да продължавам да се усъвършенствам…
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Семинарите задълбочават и разширяват познанията ми от основния курс. Считам, че тук е мястото на
всички работещи колеги хомеопати, които искат да
развият хомеопатичната си практика.

Д-р Пепа Марчева,
трети модул, Пловдив:

Започнах да практикувам
хомеопатия веднага след
завършването на основния
двугодишен курс. В началото
помагах само на близки и приятели, но успехите ме стимулираха и постепенно разширих
практиката си. В момента съм
частно практикуващ лекар
хомеопат и имам пациенти от
цялата страна. Мнението ми за модул поддържаща
квалификация е, че е абсолютно необходим. По време
на тези семинари лекторите споделят своя богат опит
и имаме възможността заедно да дискутираме различни терапевтични подходи. Припомням си някои позабравени, но надеждни медикаменти и намирам приложението им при много от моите пациенти.
Винаги научавам нещо ново. Освен това контактът с
колегите също ми е много полезен и с радост очаквам
следващите семинари. 

52 лекари на 3-ти цикъл в Плевен

64 лекари на 3-ти цикъл в Пловдив

Отзвук от януарските
професионални срещи:
ПЛЕВЕН

На 19.01.2013 в Плевен се проведе професионална
среща, която събра 50 - лекари хомеопати от
Северозападна България. Избраната тема беше
„Хомеопатия и перименопауза“.
Гост-лекторът, д-р Николай Славов, завеждащ
АГ-отделение в МБАЛ Авис Медика, Плевен, представи
многообразните проблеми в една особена и неизбежна
част от живота на жената-менопаузата. Засегнати бяха
ключови патофизиологични промени в женския
организъм. Обърнато бе внимание на горещите вълни,
безсънието и емоционалната нестабилност, характерни
за тази възраст. Д-р Славов говори за менопаузален
метаболитен синдром, кардиоваскуларния риск и
остеопорозата, които следват от хормоналните
промени в женския организъм. Алопатичната част на
срещата завърши с многобройни въпроси от страна на
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присъстващите лекари. Засегна се ползата от
приложението на нашумелите ваксини срещу рак на
маточната шийка.
Д-р Славов сподели професионалното си мнение от
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необходимостта на тези ваксини за намаляване на риска
от това коварно заболяване.
Заслужени аплодисменти получи д-р Райна Томова от
ЕШКХ. Тя за пореден път демонстрира своя клиничен
опит за успешно прилагане на хомеопатията при
решаване проблемите, свързани с перименопаузата.Тя
разгледа подробно симптоматичните медикаменти. Д-р
Томова умело подчерта и необходимостта от повлияване
на терена при тези жени и наблегна на чувствителните
типове, успешното хомеопатично лечение.
Д-р Томова представи свои случаи, чието хомеопатично
повлияване, назначена терапия и проследяване обсъдиха
заедно с лекарите в залата. По мнение на присъстващите
колеги хомеопати, това бе една успешна и ползотворна
професионална среща.

Стара Загора
В красивия град на липите, на 19.01.2013 г. за първи
път се проведе професионална среща на лекаритехомеопати от Югоизточна България. Срещата протече
при засилен интерес и в нея взеха участие над 60
лекари-хомеопати от Стара Загора, Сливен, Димитровград,
Казанлък, Пловдив и Пазарджик.
Модератор на срещата беше д-р Иван Енев, ЕШКХ , а
гост-лектор доц. Евгения Христакиева, Ръководител на
Клиника по кожни и венерологични заболявания към
УМБАЛ Стара Загора.
Тема на срещата беше „Лечение на екземи“. Доц.
Христакиева запозна аудиторията със съвременните
виждания за диагностика и лечение на екземите, ролята
на наследствените фактори и факторите на околната
среда в нейната етиология и патогенеза, еволюцията,
съвременните тенденции в лечението. Очертани бяха и
трудностите, с които се сблъскват практикуващите лекари
в конвенционалното лечение.
През втората част на срещата д-р Енев представи
няколко клинични случая на хронична екзема, като
подробно разгледа мотивацията за изписваното
хомеопатично лечение. Голям интерес предизвика
представянето на клиничен случай на екзема при
пациент, боледувал от листериоза, усложнена с
пневмония, инфаркт и срив на имунитета.

Професионална среща Стара Загора
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ВАРНА
Необичайно снежната за морския бряг съботна утрин
на 26.01.2013г. събра в голямата аудитория на МУ Варна
50 лекари от североизточна България. Интересът бе провокиран както от темата „Възможности на хомеопатията
при лечение на аденоидни вегетации и отити“, заради
високата честота на пациентите с тези оплаквания, така и
от двамата лектори, винаги топло приветствани в хомеопатичните среди.
Д-р Николай Сапунджиев, дм, гл. асистент към УНС по
УНГ, Катедра по НХ, УНГ и ОБ на МУ, Варна, представи
практическите насоки за ориентация в диагнозата и
съпътстващата патология, онагледени с многоброен
снимков материал от личния му архив. Акцентирано бе
на функционалната диагностика и метода на
тимпанометрията, диференциалната диагноза и
лечението с оперативно отстраняване на фарингеалната
хиперплазия.

Професионална среща Варна

Д-р Загорчев, ЕШКХ, продължи семинара като
обоснова необходимостта от екипна работа на лекаря
хомеопат с УНГ- специалист за прецизиране на диагнозата,
показанията за консервативно и хирургично лечение,
както и определянето на подходяща хомеопатична
терапия.
Патофизиологията и клиничните прояви на
фарингеалната
хиперплазия,
симптомите
на
възпалението, както и усложненията бяха разгледани в
тяхната значимост за подбор на медикаментите. Очертаха
се целите на хомеопатичното лечение - прекъсване
действието на процесите водещи до патологичната
хипертрофия на аденоидите. Демонстрирани бяха
разпределението на пациентите по възрастови групи,
анализа на най-често използваните симптоматични и
теренни медикаменти, клиничната оценка на резултатите
от хомеопатичното лечение.
Анатомичната близост на аденоидните вегетации до
отворите на Евстахиевата тръба е логична предпоставка
за възпаление на средното ухо.
В заключение бе очертано мястото на хомеопатичната
терапия при аденоидните вегетации и асоциираните
хронични отити, критериите за продължителността на
хомеопатичното лечение и приноса на тази терапия за
повлияване на оплакванията и намаляване необходимостта
от честа употреба на антибиотици в есенно-зимния сезон.

ACTA HOMEOPATHICA
ПЛОВДИВ

„Кашлицата - индивидуален подход и терапевтичен
алгоритъм“ бе темата на професионалната среща, която
се проведе на 26.01.2013 г. в МУ Пловдив.
Повече от 60 - лекари хомеопати от региона посетиха
срещата.
Доц. Владимир Ходжев, дм, пулмолог, Ръководител
Клиника по пулмология, МУ – Пловдив започна своята
презентация с портрет и кратка справка за известния
писател Джордж Оурел („Фермата“). Той е починал през
1950 г. от туберкулоза и бил известен сред средите на
бохемата през 40-те години, като „кашлящият писател“…
Доц. Ходжев очерта патофизиологичния механизъм,
по който протича кашличният рефлекс, обърна внимание
на локализацията на рецепторите, които първи реагират
на дразненията- в долната част на хранопровода, около
бифуркацията на трахеята и в ларинкса. Лекторът
проследи „порочният кръг“ при хронична кашлица между
кашличен рефлекс и възпалителна реакция, които
взаимно се потенцират.
Доц. Ходжев направи подробна класификация на
видовете кашлица, според давността (остра, подостра,
хронична), според причинителя (вирус, бактерии,
алергени и др.) и съответните терапевтични алгоритми
към всеки вид.
Лекторът подчерта, че в диференциално диагностичен
план редица небелодробни заболявания включват
кашлица в своя симптомокомплекс- муковисцидоза,
сърдечна
недостатъчност,
ГЕР,
неврологични
заболявания. Той разказа интересни случаи на деца с
упорита кашлица, погълнали чуждо тяло, на жена с чисто
психогенна кашлица и др.
Кашлица, като страничен ефект, имат и редица
медикаменти за различни
хронични сърдечни
заболявания, за което лекарят активно да разпита болния.
В заключение доц. Ходжев изтъкна мястото на
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хомеопатичното лечение като добър терапевтичен метод
при бременни жени, кърмещи майки, малки деца и отчете
холистичния подход на метода към всеки индивидуален
пациент.
Във втората част на семинара д-р Зорка Угринова,
ЕШКХ,
представи
най-честите
симптоматични
медикаменти от Материя медика, които покриват
различни видове кашлица. Тя интерпретира
медикаментите според различната давност на кашлица,
нейният характер и денонощен ритъм, наличие или не на
фебрилитет при пациента и направи интересни
съпоставки между близки по показания медикаменти.
Клиничните случаи, които д-р Угринова представи
илюстрираха богатата гама от медикаменти и за
етиологично повлияване - Penicillinum, Blatta
orientalis, Dulcamara, Pertussinum.
Тя засегна и темата за хроничната реактивност на
пациента и проследи нейната еволюция във времето,
след включването на хомеопатичното лечение.

Професионална среща Пловдив

Изследвания върху високите разреждания чрез термолуминесценция
Проф. Луи Рей
Доктор на науките
Университетски преподавател
Още от откриването си от Самуел Ханеман,
хомеопатията се обръща към техниките на разреждане
на медикаментозните субстанции. Дали въпросните
вещества ще бъдат директно разреждани или пък ще
бъдат микронизирани чрез стриване, те постепенно се
разреждат (най-често в отношение 1:100), с
последователно участие на неутрален разтворител, найчесто вода, като всеки етап се осъществява посредством
механично разтръскване. „Динамизацията“ е необходимо
условие за разреждането. От 1/100 към 1/100, основното
активно вещество намалява бързо, за да достигне, при
14CH, пределната концентрация, фиксирана от числото

на Авогадро. При разреждане 15CH и по-високо, на
теория няма никакви останали следи от първоначалната
субстанция. Така сме длъжни да признаем, следвайки
логиката, че на този етап нищо не отличава едно високо
разреждане от неутралния разтвор, който ни е послужил,
за да го приготвим. В действителност, и ние добре го
знаем, не такъв е случаят с множеството проведени
двойно слепи мултицентрови клинични изследвания,
които от доста години са доказали , че високите
разреждания имат голяма терапевтична сила. Тук
възниква въпросът : „Къде всъщност се намира тя? И
как може тя да „се отпечата“ в използвания разтворител?
На този въпрос искам да отговорим ние, най-вече
без догматизъм, а с цел да изясним точните физични
механизми, които биха могли да позволят „маркирането“
на разтвора по един ясен начин.

ACTA HOMEOPATHICA
Различните „състояния“ на водата
Водата, както знаем добре, въпреки своята проста формула, е едно тяло, което показва цяла една
съвкупност от забележителни физични свойства,
които я отличават от близки по състав вещества или
такива със сходна конфигурация. В основата й са
„водородните връзки“, които, със стотици милярди,
структурират течността, образувайки сложна мрежа,
въпреки динамичната продължителност от порядъка на
пикосекунди. Следователно водните молекули се намират
в многообразна мрежа, където са едновременно свързани
и свободни, образуващи един вид „гел“, безкрайно подвижен, чиято форма може да бъде променяна, но тези молекули статистически притежават точно определени средни
свойства. Някои автори (Мишима и Стенли) също мислят,
че в този свят на постоянно променящи се интермолекулярни връзки, могат да съществуват съвместно няколко
различни „категории“ вода, имащи собствени характеристики. Тази хипотеза дава основание на Хосе Тейксейра да
възкликне: „Водата е шизофренична!“
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При високите разреждания, също както при Кант, не
съществуват така да ги наречем „априорни форми“ на
първоначално въведеното вещество. Както трайната
памет се появява в проблясъка на мисълта, водната структура запазва спомена за своите предишни състояния в
моментната обърканост на своите вътрешни движения.
Именно този „знак“ се стремяхме да открием във високите разреждания.
Как да изследваме един флуид с постоянна
динамика?
За тази цел, ние искахме да преодолеем термичното
раздрусване, запазвайки мрежите в постоянно променящи се, неподвижни структури, които обаче запазват следите. Преобразувайки водата в лед, посредством замразяване, ние се надявахме по този начин да запазим специфичните следи на течността, твърда форма, която е по-подходяща за наблюдения. В това ново, твърдо тяло ние вярвахме, че се намират, в състояние на въвеждания, тези първоначално настъпили промени чрез добавяне на външна
активна субстанция.
За да се опитаме да ги локализираме и, ако е възможно,
да ги идентифицираме, след серия неуспешни
опити(електрически измервания, определяне скоростта
на разпространение на леда и т.н.), ние най-накрая се
обърнахме към термолуминесценцията.

Когато се променя структурата на водата
Как в такъв случай можем да допуснем, че въвеждането на чужди химични вещества във водата няма да промени нейния баланс? Как можем също да приемем, че като
съчетаем въвеждането на тези вещества във водата със
силно механично движение, генератор на силна турбулентност в една спокойна среда, няма да улесним още
повече разпространението в масата на новите структури?
Но в крайна сметка как да си представим, че след многобройните последователни цикли на разреждане остава
нещо друго, освен характерно за съответния разтворител
подреждане на водните молекули?

Методът на термолуминесценцията
Изследването се развива в три последователни етапа:
1. Трансформиране на разтвора в кристален лед, посредством програмирано замразяване при ниска температура (-196 °C, 77k : течен азот).
2. „Активиране“ на твърдото тяло чрез ирадиация (рентгеново лъчение, гама лъчи, електронни снопове).
3. Постепенно деактивиране на твърдото тяло посредством загряване, един етап, в който ледът излъчва
светлина, чиито интензитет и спектър са характерни за
първоначалното му състояние.
Термолуминесценцията е също един от способите за
термична стимулация, използвани от физиците, също
както и диференцираният термичен анализ, термичностимулираното електронно излъчване, термогравиметрията,
термичностимулираната елетропроводимост и т.н.
Нашата работна хипотеза тогава беше, че се създават
луминесцентни центрове около „липсите на мрежа“, самите
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те възникнали в течността, поради наличието на чужди
вещества/молекули и поддържани от механичната
трансмисия при последователните разреждания.

Резултати от проучванията
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разреждане този феномен може да бъде наблюдаван и
сравнихме високи разреждания (15CH) на литиев хлорид
със същите разреждания на натриев хлорид, като ги
облъчвахме с рентгенови лъчи при 77К. За наша огромна
изненада, установихме, че дори при много малката доза
от 0,4 kGy, термолуминесцентните лъчения бяха различни
(виж фиг. 5). Всъщност, въпреки много високите
разреждания на натриев хлорид и най-вече на литиев
хлорид, предизвикват значително понижение на картина
2, при 166 К. Следователно съществува остатъчен ефект
от присъствието на тези соли в първоначалния разтвор,
дори и когато са „физически отсъстващи“ и найзабележителният ефект е предизвикан от литиев хлорид.
Тези многократно повтаряни измервания имат значителна
изследователска стойност, защото феноменът не е
свързан с отделно облъчване, тъй като получаваме
същите резултати с много по-висока доза гама лъчи (виж
фиг. 6 и 7).

Нашите изследвания, проведени през последните
десет години, ни насочиха към тежката вода (деутериев
оксид) и към високите разреждания, които лаборатории
„Боарон“ извършват с тежка вода. Всъщност, също както
повечето физици, които работят върху водата, така и ние
предпочетохме тежката вода, защото движенията, свързани с либрацията, дават много по-интензивни сигнали,
предвид твърдостта на връзките кислород-деутерий. След
това въведение, когато говорим за „вода“, ще се има предвид „тежка вода“.

Заключение

Първи изследвания
В първата серия от опити, ние изследвахме термолуминесцентното лъчение на чиста вода, облъчена с гама лъчи
при 77К (-196 °C: течен азот) и постепенно затоплена.
Общият светлинен интензитет и спектърът на излъчванията са имервани при различни дози и показват две основни картини, показващи около 120К и 166К (виж фиг. 1 и 2),
чиято стойност варира в зависимост от получената доза
(виж фиг. 3) Картината с 166 К изглежда свързана с кристална решетка и изглежда зависи от съдържанието на
изходната течност с водородна връзка. Впрочем съществува аналогична картина с формамид. Искахме да изследваме и ефекта на литиевия хлорид, чието разрушително
действие върху водородните връзки е добре известно, и
установихме, че едно слабо съдържание на LiCl (0.1M) е
достатъчно, за да изчезне всичко от картина 2 (фиг. 4).
Тогава пожелахме да видим до какво ниво на

Изглежда ни основателно да кажем днес, че приготвянето на хомеопатични разреждания чрез последователно
разреждане/динамизация, предзвиква важни постоянни
промени в първоначалната течност, дори когато „теоретичната концентрация“ на разтворените вещества е неизмерима.
Затова смятаме, че не е допустимо да се твърди, че
структурата на високите разреждания е идентична с тази
на използвания разтворител. Приготвянето на хомеопатични лекарства чрез метода на тези разреждания, почива
на солидна основа. 
Превод от „ Recherche en homéopathie ,résultats,
publications, commentaires“, éditions Boiron
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Позиция - отворено писмо
Скъпи колеги,
Уважаеми преподаватели,
Казвам се д-р Дафина
Ангелова, работя като общопрактикуващ лекар в Бла
гоевград, имам защитена специалност по Детски болести и
специализирам Обща медицина.
Завърших двугодишното си обучение по хомеопатия през 2011
година.
Пиша ви това писмо, за да
изразя подкрепата си към всички вас за достойния начин, по
който реагирахте в средствата
за масова информация на нападки към хомеопатията
от хора с ограничено и догматично мислене.
Мисля, че това, че не познаваш нещо, не е основание да
го отхвърляш, а още по-малко да го нападаш. Лично в моя
досегашен опит се е оказвало, че когато съм си правила
труда да се запозная с нещо, на което съм гледала скептично, често съм откривала нещо, което е обогатявало
както моите познания, така и моята душевност.
Така стана и с обучението ми по хомеопатия. Много
години преди това гледах на това познание с недоумение
и смятах, че с него се занимават мои колеги, които търсят лесни за научаване и прилагане методики в лечителството. Вероятно така са смятали и други мои колеги,
преди да започнат обучението си по хомеопатия.
Но в един момент от своето развитие човек става
готов за определени идеи.
По време на двугодишното си обучение имах щастието да се срещна с уникални хора, будни личности и търсещи умове в лицето на нашите преподаватели, които
общуваха с нас по такъв отговорен и професионален
начин, който не отстъпваше по достойнства на цялото ми обучение по медицина и последващите специализации.
Нещо повече, в нашето обучение по хомеопатия никога не се отричаха познанията ни, трупани в досегашното ни обучение и практика, напротив новото познание
се надграждаше върху досегашните ни познания и се хармонизираше с тях.
Разбира се, не беше лесно в началото, за да се разбере
хомеопатията се изискваше да обърнеш в известна степен някои мисловни модели, други да се усъвършенстват,
но целия този процес никога не е бил процес на отричане,
а напротив - на разширяване и обогатяване. Благодарение
на обучението си по хомеопатия най-вече развих способности за индивидуален подход при работата с моите
пациенти.
Смея най-отговорно да заявя, че използвайки хомеопатията здравето на пациентите в моята практика се
подобри, особено при децата и най-вече при често боледуващите деца.

Както и че бях щастлива да усетя благодарността
на моите пациенти и техните близки за това.
За което едно голямо Благодаря за вашата всеотдайност, последователност и търпение по време на нашето обучение!
Уважаеми преподаватели,
С голямо удовлетворение посещавам и формите на
поддържаща квалификация, където между досегашните
ми познания се изграждат нови връзки.
Вероятно, когато човек тръгне по пътя на непрекъснатото усъвършенстване на мисленето си, спирането е
невъзможно.
Поздравявам ви за смелия и отговорен начин на реакция на нападките, благодаря ви за информацията, която
ни изпращахте, с която запознах и мои близки хора.
Искам да завърша писмото си с една мисъл на Ганди за
постоянството: „Първо те игнорират, след това ти се
присмиват, после воюват с теб... и накрая ти побеждаваш!” Понякога яростните нападки са само още едно
доказателство,че си на прав път...
Но войната се прави от две страни, именно за това
ние няма да воюваме, но ще постоянстваме в усилията
си да придобиваме нови познания и умения, за да реализираме заложения в нас потенциал на лечители!
До нови срещи през следващите години!
Ваш колега и ученик: д-р Дафина Ангелова

XII – тата Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие ще
се проведе в Курортен комплекс Албена, Конфе
рентна зала на хотел Добруджа, от 31 май до
2 юни 2013 г.
Темата на конференцията ще бъде: „Приносът
на клиничната хомеопатия в педиатрията“.
Всички желаещи да участват в конференцията с
доклади, научни съобщения и клинични случаи,
могат да изпратят до 29 февруари 2013 г.:
 Заглавие на темата
 Резюме в word-формат до 600 знака
на e-mail адрес: albenaconf@gmail.com
с копие до bmhobg@gmail.com
Комисията към Организационния комитет на
Конференцията ще отговори на авторите на одобрените теми за доклади и постерна сесия до
31 март 2013 г.
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ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО
Доц. д-р Мария Орбецова, дм
ръководител катедра по ендокринология, МУ-Пловдив
С термина “гуша” или „струма” се обозначава увеличаването на обема на щитовидната жлеза. Увеличените размери се установяват с палпация и се класифицират в
няколко степени. У нас понастоящем е възприета тристепенната скала на СЗО:
І-А степен: Жлезата не се вижда, но се опипва. Всеки
лоб е по-голям от крайната фаланга на палеца.
І-Б степен: Жлезата се вижда добре само при извиване
на шията назад.
ІІ степен: Гушата става видима и при нормална позиция
на шията.
ІІІ степен: Гушата се вижда и от разстояние, изпъква
значително напред.
Видове гуша
При равномерно нарастване на щитовидната жлеза
се оформя дифузна струма, а когато в нея се образуват
и възли се говори за нодозна струма. Ако се касае само
за нарастване на размерите на жлезата, т.е. за обикновена гуша, функцията на жлезата по правило не е засегната
и при изследване щитовидните хормони се оказват с
нормални нива. Тогава може да се появят оплаквания
само вследствие нарастване на жлезата и притискане на
някои околни структури.
Когато гушата се явява един от признаците на заболяване на щитовидната жлеза с промяна на нейната активност, оплакванията и симптомите ще се обуславят и от
хормоналните отклонения. На табл.1 е представена класификацията на възпалителните заболявания на щитовидната жлеза и техните форми.
Класификация

Форми/синоними

Остър тиреоидит

Бактериален, гноен тиреоидит

Подостър вирусен
тиреодит

Грануломатозен тиреоидит,
Тиреоидит на Де Кервен

Подостър
автоимунен
тиреодит

Лимфоцитарен тиреодит
1.) Следродов
2.) Спорадичен безболков «тих»

Хроничен
автоимунен
тиреодит

Лимфоцитарен тиреодит на
Хашимото

Инвазивен,
фиброзен
тиреоидит

Струма на Ридъл
Тиреодит на Ридъл

Ятрогенен
тиреоидит

1.) Лъчев (пострадиационен)
2.) Лекарствено индуциран
(Interferon, Amiodaron)
3.) Посттравматичен

Хроничен лимфоцитарен тиреоидит (тиреоидит
на Hashimoto)
Тиреоидитът на Хашимото е автоимунно заболяване
с хронично протичане, увеличена плътна щитовидна
жлеза в резултат на лимфоцитна инфилтрация, високи
титри на циркулиращите антимикрозомални /МАТ/,
антипероксидазни /ТПО/ и антитиреоглобулинови антитела /ТАТ/. Това е най-честото възпалително заболяване
на щитовидната жлеза и най-честата причина за хипотиреоидизъм. Най-често се касае за еутиреоидно състояние, при 20% - хипотиреоидизъм, в 30% от случаите е
субклиничен хипотиреоидизъм , при 5% се развива
тиреотоксикоза /Hashitoxicosis/ и при 3% тиреоид-асоциирана офталмопатия /ТАО/. Тиреоидитът на Хашимото
е една от най-честите причини за спорадична гуша при
деца. В около 95% се среща при жени на възраст 30-50 г.
Честотата нараства експоненциално след 50 годишна
възраст.
Съществува генетична предизпозиция към заболяването. То се унаследява по доминантен път и се асоциира с други автоимунни заболявания като лупус еритематодес, ревматоиден артрит, пернициозна анемия, захарен диабет и синдром на Sjögren. Рядко, но сериозно
усложнение е тиреоидният лимфом, който се среща
най-често при жени на възраст 50-80 г. и остава ограничен в щитовидната жлеза. Обикновено протича безсимптомно, а някои болни имат чувство на пълнота и
напрежение в областта на щитовидната жлеза. По-рядко
има спонтанна или палпаторна болка.
Физикалното изследване установява обикновено
нискостепенна струма, плътна, с гладка повърхност, с
напречна /подковообразна/ форма. С времето формата
на жлезата се променя, очертанията стават неравни, а
консистенцията плътна. Рядко се наблюдава компресивен синдром. В детска възраст струмата е дифузна с
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гладка или леко неравномерна повърхност.
Клиничната картина при хипотиреоидизъм включва богата констелация от симптоми: различно изявена
струма, лесна умора, мускулна слабост, зиморничавост,
констипация, увеличение на теглото, жълтеникава,
груба, студена кожа, намалено, изпотяване, косопад,
парестезии, миалгии, артралгии, забавена мисловна
дейност, намалена концентрационна способност, сънливост до летаргия, забавени рефлекси, атаксия, микседем,
периорбитални отоци, брадикардия, понякога хипертония, перикардни, перитонеални, плеврални и ставни
изливи, хиперлипидемия, менорагии и инфертилитет.
При липса на контрол върху функцията на жлезата
могат да настъпят редица усложнения дори при субклиничен хипотиреоидизъм: левокамерна дисфункция,
миокарден инфаркт, ИБС, хиперлипидемия, аортна атеросклероза, хиперхомоцистинемия, депресия; тревожност или нарушения в когнитивната функция.
Най-съществено за диагнозата са високи титри в
серума на тиреоидни антитела /ТПО, МАТ, ТАТ/. Трябва да
се има предвид, че ниските титри на антителата не
изключват диагнозата на фона на нормални стойности
на СУЕ и левкоцити. Най-често на ехография се установява уголемена нехомогенна жлеза с дифузна или огнищна
хипоехогенност, понякога зони на хиперехогенност. В
съмнителни случаи /псевдовъзли или доминантен
нодул, отрицателни тиреоидни антитела/ се налага провеждане на ТАБ за диагностично уточняване и изключване на малигнен процес.
Радиойодкаптацията няма диагностична стойност –
може да бъде понижена, нормална или повишена в зависимост от степента на фоликуларна деструкция.
Сцинтиграфията има малка диагностична стойност. Тя
показва неравномерно натрупване (петниста сцинтиграфия) на изотопа.

При Хашитоксикоза основни симптоми са: нервност, лесна възбудимост, промени в настроението, безсъние, палпитации, тахикардия, непонасяне на топлина,
повишено изпотяване, тремор, загуба на тегло, промени в
апетита, чести дефекации, адинамия, мускулна слабост,
струма, претибиален микседем /базедова болест/, олиго-
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менорея, аменорея, нарушен фертилитет, промени в зрението, фотофобия, инекция, хемоза, екзофталм, диплопия.
Лечение на хроничен лимфоцитарен тиреоидит
(тиреоидит на Hashimoto)
При липса на симптоматика и струма с малки размери
не се налага медикаментозно лечение. При данни за
хипотиреоидизъм се прилага лечение с левотироксин, а
при Hashitoxicosis се прилагат тиреоистатици, обикновено в по-ниски дози, поради склонност към развитие на
медикаментозен хипотиреоидизъм. По същата причина
радиойодтерапия се прилага рядко. Хирургично лечение
се провежда при нодозни варианти, компресивен синдром и съмнение за карцином на щитовидната жлеза.
Основна цел при лечение на хипотиреоидизъм е
постигане на пълна компенсация нормализиране на
тиреоидните хормони и TSH до отзвучаване на клиничните
симптоми. Средство на избор е L-thyroxin (таблетки от 25,
50, 100 mг) сутрин на гладно 2 часа преди прием на други
медикаменти. Трийодтиронинът не е подходящ за
поддържаща терапия поради бързо изчерпващ се ефект.
Комбинирани препарати, съдържащи Т3 се прилагат
при намалена конверсия на Т4 на периферно ниво –
високостепенно затлъстяване, гладуване, паренхимни
увреждания на черния дроб и бъбреците, хипоксия и
хипотермия.
Принцип на дозиране на L-thyroxin
Започване с по-ниска доза (около ¼ до ½ от очакваната
оптимална доза). Първоначално покачване с 12.5-25 mg
дневно през 1–2 седмици под клиничен и лабораторен
контрол, основно според стойностите на TSH. Пълна
субституция обичайно се постига на 6-та-8-ма седмица от
лечението. Поддържаща доза е между 100 и 200 mg
дневно. Оптимална доза се достига при нива на TSH
между 0.5-2 mIU/ml в зависимост от възрастта и сърдечносъдовия статус. Контрол на лабораторните показатели
при стабилизирано състояние се осъществява на 6 / 12
месеца.
Заместително лечение при субклиничен хипотиреоидизъм
При всички болни с TSH > 10 mIU/ml. При болни с TSH
> 5 mIU/ml – само при наличие на струма и/или позитивен
титър на тиреоидните антитела. Включването на L-thyroxin
зависи от рисковите фактори за развитие на предсърдно
мъждене, остеопороза, ССЗ, депресия. Нивото на TSH
трябва да се поддържа в граници 0.5-2.0 mIU/ml. Контрол
след стабилна компенсация – веднъж годишно.
При свръхдозиране на L-thyroxin стойностите на TSH
са под 0.5 mIU/mL. Започват проявите на ятрогенна тиреотоксикоза: повишена сърдечна честота и миокарден
контрактилитет, повишен риск от ИБС и МИ при сърдечно
болни, намалена костна плътност /остеопороза/, тревожност, нарушения на съня, раздразнителност и умора.
Тиреостатици
Тиреостатиците се прилагат се от 1940 г. Те инхибират
синтеза на тиреоидни хормони и се използват за
лечение на хипертиреоидизъм и Хашитоксикоза.

ACTA HOMEOPATHICA
Две групи съединения имат тиреостатична активност:
метилмеркаптоимидазоли (Methimazole, Tapazole) и
група на тиоурацила (Propylthiouracil). Използват се
самостоятелно и като допълнително лечение преди
хирургичната интервенция или радиойодтерапията.
Лечението започва с тиреостатици, които могат да
доведат до трайна ремисия, или до подобрение на
състоянието на болните преди провеждане на
радикално лечение. Начална дневна доза за
Methimazole е 30-50 mg, а за Propylthiouracil 200-400 mg. Поддържащите дози са респективно:
5-15 mg/дн. и 50-100 mg/дн. Лечението обикновено
продължава от 1 до 2 години, но е възможен и
по-дълъг период.
Комбиниране на тиреостатици с тиреоидни хормони с оглед избягване на честото коригиране на дозата
и опасността от нарастване на струмата. Ремисиите
варират по продължителност, но рецидивите са чести
– 30-50% при болните с високостепенни струми и
тежки форми на болестта. При болни с лека и средно
тежка форма на заболяването и малка струма обикновено се постига трайна ремисия.
Странични ефекти на тиреостатиците са кожни
обриви, сърбежи и по-рядко артралгии, хепатит и
холостатична жълтеница /Methimazole /.
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Агранулоцитозата се среща в 0,3% при двата класа
медикаменти. Изследването на левкоцитите е необходимо един път седмично.
Проследяване
Болните под тиреостатично лечение трябва да се
проследяват на 4-12 седмични интервали. След
достигане на еутиреоидно състояние дозата се
редуцира и се наблюдават през 3-4 месеца. След
спиране на тиреостатичното лечение болните се
наблюдават през 4-6 седмици в първите 3-4 месеца, а
след това на по-редки интервали.
След спиране на лечението, ако клиничното и
биохимично еутиреоидно състояние персистира,
болният трябва да бъде наблюдаван 1 път годишно,
след това през 2-3 години.
Прегледът трябва да включва контрол на телесното
тегло, пулса, кръвното налягане, палпация на
щитовидната жлеза, състояние на очите. Функцията
на щитовидната жлеза се преценява чрез изследване
на FТ4, а ако още са налице данни за хипертиреоидизъм
и на FТ3. TSH може да остане потиснат в продължение
на няколко месеца, дори след нормализиране на
тиреоидните хормони. Допълнително към лечението
може да се добавят селен-съдържащи лекарства Selenogyn (Selen + Gingko biloba), Cefacel и други. 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА

ПРИ ТИРЕОИДИТ НА ХАШИМОТО
Доц. д-р Людмил Пейчев, дм
ръководител катедра фармакология и лекарствена токсикология МУ Пловдив
При тиреоидит на Хашимото изборът на симптоматичен медикамент и медикамент за повлияване
патогенезата болестта зависи изключително от
функционалното състояние на щитовидната жлеза
на пациента. На диагр.1 е посочено мястото на хомеопатията в съответствие с лабораторните показатели за контрол на тироидната функция (квадратите в зелено).

При еутироиден пациент в ремисия (TSH 0,5 – 2
mlU/ml и нормални стойности на FТ3/FТ4) използването на хомеопатия има за цел да задържи по-продължително пациента в състояние на ремисия. Това
се постига с набор от медикаменти:
- Spongia tosta 5/15 СН по 5 гранули 2 пъти дневно,
при дифузна гуша с уплътнения.
- Badiaga 5 СН по 5 гранули 2 пъти дневно, при
гуша с набелязан екзофталм и тахикардия.
- Lachesis mutus 15 СН по 5 гранули 2 пъти дневно,
при гуша с екзофталм, мраморирано лице, непоносимост към топлина и склонност към логорея.
- Lapis albus 9 СН по 5 гранули 2 пъти дневно, при
дифузно увеличена и еластична гуша, без твърди
възли.
- Bromum 9 СН по 5 гранули 2 пъти дневно, при
дисфункция на щитовидната жлеза, подобряваща
се от морски климат.
- Natrum muriaticum 9/15 СН по 5 гранули 2 пъти
дневно, при дисфункция на щитовидната жлеза в
пубертета, склонност към слабеене и астения.
При пацинент в състояние на субклиничен хипотиреоидизъм (TSH 2-4 mlU/ml и нормални стойности на FТ3/FТ4) могат да се използват следните групи
хомеопатични медикаменти:

ACTA HOMEOPATHICA
- Graphites 9/15 СН по 5 гранули 2 пъти дневно. Това
е най-често използвания симптоматичен и/или теренен медикамент при субклиничен хипотироидизъм.
Подходящ за пациент със склонност към затлъстяване, бледо лице, лунички и розацея. В болестните тенденции преобладават заболявания на кожата, храносмилателната, половата система и кръвта (анемия).
Това са лица, които мислят бавно и трудно взимат
решения, имат прекалена чувствителност и плачливост, неспокойствие и страх.
- Thyroidinum 5 СН по 5 гранули 2 пъти дневно, е
основен патогенетичен медикамент в ниски
разреждания при хипотироидна щитовидна жлеза.
Този медикамент улеснява органификацията на
йодните молекули в щитовидната жлеза и
подпомага субституиращата терапия с L-thyroxin.
- Calcarea carbonica и Calcarea fluorica покриват
белезите на карбоничния, респ. флуорния
конституционален тип пациент. Обичайно
лечението започва с разреждане 9 СН по 5 гранули
един път дневно и след 1-2 месеца продължава с
високи разреждания 15-30 СН по 10 гранули
веднъж седмично.
При данни за хипофункция на щитовидната жлеза
няма подходящи етиологични медикаменти. Освен
споменатия по-горе Graphites в съображение за
теренно лечение идват още:
- Baryta carbonica 15/30 СН, по 10 гранули един път
седмично, в случаите когато има данни за склероза
и индурация на жлезистата и лимфна тъкан водещи до
ендокринен дефицит на щитовидната жлеза, полови
жлези и простата.
- Sepia 15/30 СН, по 10 гранули веднъж седмично.
Използва се при астенични, депресивни индивиди,
които предпочитат самотата, но изпитват страх от нея.
Недоволни от себе си и от другите те са раздразнителни, не понасят да им се противоречи. Дразнят се от
утешение.
При лабораторни и клинични данни за изявен
хипотироидизъм (TSH над 4 mlU/ml и намалени
стойности на FТ4) хомеопатията не може да доведе
до клиничен и лабораторен контрол ако се прилага
самостоятелно. Необходимостта от субституираща
терапия с L-thyroxin e неизбежна.
При пациенти с хиперфункция или
Хашитоксикоза (TSH под 4 mlU/ml и значително
повишени стойности на FТ3/FТ4) хомеопатията
участва като комплементарен терапивтичен метод
към задължителното лечение с тиреостатици –
метилмеркаптоимидазоли (Methimazole, Tapazole) или
лекарства от групата на тиоурацила (Propylthiouracil).
От хомеопатичните лекарства най-често предпочитани за симптоматично и/или патогенетично
лечение са халогенните медикаменти, съдържащи
йод в тинктурата майка, както и някои растителни
поизводни, напр.:
- Iodum 15/30 CH, по 5 гранули 2-3 пъти дневно,
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основен симптоматичен, патогенетичен и теренен
медикамент при усещане за обща топлина, парене в
лигавиците и дразнещи екскреции, палпитации при
най-малки усилия. Главоболие със силно туптене, влошаващо се при престой в топло помещение. Туптене и
пулсиране в артериите по цялото тяло. Усещане за
пристягаща превръзка на главата и болезнено притискане в основата на носа. Чувство на глад и постоянна
булимия.
- Kalium iodatum и Arsenicum iodatum в разреждане 9 или 15 СН по 5 гранули 3 пъти дневно при
гуша с данни за хипертиреоиден синдром, отслабване
на тегло, термофобия, тахикардия, двигателна възбуда
и силно усещане за парене по кожата и лигавиците.
- Lycopus virginicus 9 СН по 5 гранули 3 пъти дневно. Това е „по-нежен“ растителен еквивалент на йодните препарати. Използва се при хипертиреоидизъм с екзофталм и съпътстваща тахикардия – бързи и
силни пулсации в долната половина на гръдния кош.
Общо влошаване от топлина и усилие. Стягане в
ларинкса, термофобия, последици от лечение с тиреоиден хормон.
- Thyroidinum 15CH по 5 гранули 2 пъти дневно.
Това е задължителен патогенетичен медикамент
при хипертироидизъм. Високите разреждания на
медикамента допринасят за използване на по-малки
дози от тиреостатиците и така намаляват страничните им действия.
От медикаментите за етиология на пристъпите
в съображение идват високи разреждания на
Ignatia, Nux vomica, Staphysagria, Gelsemium, а от
теренните медикаменти Sulfur, Sulfur iodatum и
Tuberculinum.
За илюстрация на гореописаните представи за
мястото на хомеопатията при тиреоидит на Хашимото
ще представим няколко клинични случая.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ - 1
12.04.2010 г., Клиника Медикус Алфа Пловдив, Кабинет
по хомеопатия – Доц.д-р Л.Пейчев, дм.
Жена на 36 години след овладян пристъп на
Хашитоксикоза от ендокринолог, която е на поддържащо лечение с Methimazol 30 mg/дн и Propranolol 50
mg/дн.
Повод за консултацията. Желание за лечение с
хомеопатия на емоционалната нестабилност, която й
създава проблеми от половин година.
От анамнезата. Раздразнителна, конфликтна, не
търпи чуждо мнение. Прави скандали в дома и на
работното място с пристъпи на плач, хълцане и сърцебиене, не може да си поеме въздух. Обилно изпотяване от емоции и леки физически усилия. Отслабнала на
тегло. Напоследък се явил лек тремор на пръстите.
Колегите й подигравателно я съветват да отиде на психиатър. Въпреки успокояващото мнение на ендокринолога, жената често се събужда нощем с мисълта, че е
болна от “тежка болест” – тиреоидит на Хашимото.

ACTA HOMEOPATHICA
Обща чувствителност – непонася слънце и топлина,
има усещане за парене на собствените й сълзи, секрети
от носа и влагалището.
От статуса. Щитовидна жлеза – неувеличена.
Сърдечно съдова система – чести пристъпи на
пароксизмална тахикардия, RR 140/85. Леко набелязан
екзофталм.
Параклиника. TSH – 0.4 mIU/ml, FT4 – б.о., ТПО, ТАТ,
МАТ – леко повишени стойности. Ехография на
щитоводната жлеза - нормални размери,
нормоехогенна, няма възлести образования.
Предписано лечение. През 1-я месец тироидния
дисбаланс изисква комбинирано лечение – хомеопатия
плюс конвенционална терапия.
- Lycopus verginicus 9 CH по 5 гранули 2 пъти
дневно. Медикамент със симптоматично и
патогенетично действие, поради тропизъм към
вегетативната нервна система, анамнеза за
тахикардия със силни пулсации, стягане в ларинкса или
в долната половина на гръдния кош, влошаване от
топлина и усилие.
- Arsenicum iodatum 15 CH по 5 гранули вечер
преди сън. Медикамент със симптоматично и
патогенетично действие
- Ignatia 30 СН, по 5 гранули, за етиологично лечение
при пристъп на емоционална нестабилност и плач.
- Sulfur 30 CH, по 10 гранули веднъж седмично.
Медикамент за теренно лечение.
На контролния преглед след 1 месец (18.V.2010)
пациентката е в много добро общо състояние. Сънят е
възстановен. Много рядко е имала емоционални кризи
и кратки пристъпи на сърцебиене. Социалната
адаптация на работното място е значително подобрена.
Лабораторните изследвания показват еутироидно
състояние. Алопатичното лечение остава без промяна.
Хомеопатично лечение остава без промяна като е
намален броя на приемите на симптоматичните
медикаменти.
Контролен преглед след 3 месеца (7.X.2010). Много
добро общо състояние. Емоционално е стабилна, няма
пристъпи на раздразнителност. Няма тахикардия.
Лабораторните показатели показват еутиреоидно
състояние. Ехография на щитовидната жлеза – б.о.
Конвенционалната терапия е спряна. Предписано е
самостоятелно хомеопатично лечение:
- Ignatia 30 СН по 5 гранули при пристъп на
емоционална нестабилност и плач.
- Spongia tosta 5 CH по 5 гранули 2 пъти дневно
(симптоматичен/патогенетичен медикамент).
- Sulfur iodatum 30 CH, 10 гр./седм. (теренен
медикамент).
В продължение на година и половина пациентката е
в трайна ремисия с поддържаща хомеопатична терапия.
КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ - 2
26.03.2010 г, Клиника Медикус Алфа Пловдив,
кабинет по хомеопатия, Доц. д-р Л.Пейчев, дм.
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Данка С. на 25 години с Дг.: Лимфоцитарен тиреоидит
на Хашимото – хипотироидна форма.
Повод за консултацията. Желание да се лекува с
хомеопатия вместо с L-Thyrox поради чести прояви на
предозиране – нервност, безсъние, сърцебиене.
Дозата варира от 100 до 150 µg/дн.
От анамнезата. Намалено либидо, хипоестрогенемия. Продължителен и нередовен менструален цикъл.
Запек. Затлъстяване. При опит да спре лечението с
L-Thyrox става мудна, без инициативна и депресивна.
Съпътстващо заболяване – вроден пролапс на митралната клапа, без клинична значимост.
От статуса: дифузно увеличена щитовидна жлеза II
ст. Ехография: дребни възлести образувания и
уплътнения. Параклиника: TSH 4.7 µIU/mL, FT4 в норма.
Нормални титри на ТАТ и МАТ. FSH в норма, естрадиол
на долна граница.
Коментар. В много случаи с тиреоидит на
Хашимото желанието на пациента да спре конвенционалната терапия изправя лекаря-хомеопат пред
сериозно изпитание. Опитите да се замени терапията, назначена от ендокринолог с хомеопатия в
някои случаи са неуспешни и убезкоражават както
пациента, така и лекаря. Умението в тези случаи е
да се използва хомеопатия за овладяване на коморбидните състояния, които често съпътстват тиреоидита на Хашимото и допринасят за влошаване
качеството на живот на пациента. В други ситуации
се повежда комбинирана терапия – хомеопатия
плюс тиреомиметици, но последните се използват в
субтерапевтични дози така, че да не се проявяват
страничните им ефекти. Подобен подход е използван и в случая с Данка С.
Най-честите коморбидни състояния, при
които терапията с L-thyroxin не може да повлияе, а
хомеопатията постига контрол върху тях, са:
гинекологични проблеми – менструални смущения,
загуба на либидо, галакторея; неврологични състояния
– депресия, намаляване на паметта, сънна апнея и
дневна сънливост; мускулно-ставни оплаквания –
ставни болки, крампи, ревматоиден артрит; други
състояния, от които най-често алопеция ареата.
Предписано хомеопатично лечение
- Thyroidinum 5 CH, по 5 гранули 2 пъти дневно,
основен патогенетичен медикамент.
- Folliculinum 5 CH, по 5 гранули дневно от 7-я до
14-я ден менструалния цикъл. Медикамент с
патогенетично действие при намалено либидо,
хипоестрогенемия и менструални проблеми.
- Graphites 15 CH по 10 гранули в ден неделя –
медикамент за чувствителен тип.
Проследяване. След две телефонни
консултации и контролен преглед на 4-я месец се
постига еутироидно стояние по обективни,
лабораторни и ехографски показатели. Сексуалният
статус е подобрен, обективизирано с контролно
изследване на половите хормони.

ACTA HOMEOPATHICA
Проблемите с дефекацията се контролират с
подходящ хранителен режим и разстителни фибри.
По отношение лечението с L-Thyroxin - дозата е
намелена средно до 75 µg/дневно. В резултат няма
нежелани лекарствени реакции – нервност, безсъние
и сърцебиене.
Контролен преглед (21 декември 2010).
Пациентката споделя, че либидото й е
възстановено, няма гинекологични оплаквания, няма
диспареуния, има добра работоспособност. Жената
свързва постигнатия резултат с добавеното
хомеопатично лечение към субституиращата терпия
с L-Thyroxin.
Назначено е поддържащо хомеопатично
лечение, както следва:
- Thyroidinum 5 CH по 5 гранули 2 пъти дневно.
- Folliculinum 5 CH по 5 гранули дневно за 14 дни
от началото на всеки менструален цикъл.
- Graphites 15 CH по 10 гранули в неделя.
ОБОБЩЕНИЕ
Основна цел на хомеопатичната терапия при
тиреоидит на Хашимото е постигане на
продължителна ремисия в еутироидно състояние –
отзвучаване на клиничните симптоми;
нормализиране на тиреоидните хормони и TSH;
поддържаща хомеопатична терапия съобразно
дисфункцията на щитовидната жлеза. 
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ПРЕДСТОЯЩИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ПО
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на професионалните срещи за лекари хомеопати, които
предстоят:
БУРГАС - 23.02.2013г., събота
Тема: „Алергология - сенна хрема, бронхиална
астма”
Лектори:
Д-р Цветанка Оджакова - клиника по алергология
при МБАЛ “Света Марина”, Варна
Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: хотел “Аква”
ВАРНА - 24.02.2013г., неделя
Тема: “Алергология - сенна хрема, бронхиална
астма”
Лектори:
Д-р Цветанка Оджакова - клиника по алергология
при МБАЛ “Света Марина”, Варна
Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: МУ Варна,
II аудитория, ет. 3
СОФИЯ- 16.03.2013 г., събота
Тема: „Терапевтичен подход при пациенти с
цистити“
Лектори:
Д-р Чавдар Еленков, дм, уролог, Клиника по Урология, УМБАЛ, Александровска, София
Доц. д-р Людмил Пейчев, дм, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: ул. Здраве 2, МБИ София,
зала 2
СТАРА ЗАГОРА-30.03.2013 г., събота
Тема: „Клиничен и терапевтичен подход при деца
с енуреза.“
Лектори:
Доц. д-р Д. Близнакова, МУ Варна, МБАЛ „Света
Марина“, Детска клиника, нефрология
Д-р Антоанета Пандурска, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Зала 2, хотелски
комплекс Верея, Стара Загора

