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XII-та национална конференция по клинична 
хомеопатия с международно участие – 

„Приносът на хомеопатията в педиатрията“, 
31 май – 2 юни 2013 година.

Краен срок за записване за участие –  
10 май 2013 година.

Формуляри за регистрация можете да изтеглите 
от сайта на Българска медицинска хомеопатична 

организация – www.homeopathybg.org, 
в секция „Новини“.

Телефони за информация: 02-9632091; 02-9630906
До скоро в Албена!

Какъв е вашият професи-
онален път на лекар и от 
колко години практикувате 
хомеопатия? 

През 1975 г., след защитата 
на докторската си дисертация, 
открих кабинет по обща меди-
цина в гр. Лион, като в практи-
ката си използвах алопатични-
те методи на лечение. Бях неу-
довлетворен от задължението 
доста често да предписвам 

антибиотици или анксиолитици, лечебно поведение, 
което наистина не ме удовлетворяваше. Поради тази 
причина през 1976 г. се записах в курсовете на една 
хомеопатична школа, които съвсем не ме заинтересува-
ха, защото се разказваха чудни истории за „чудотворнo“ 
изцеление и като резултат спрях да ги посещавам. 

Две години по-късно отново се записах, с моя прия-
тел д-р Даниел Бертие, в друго училище, основано през 
1972 г. от четирима френски лекари, сред които и д-р 
Жак Жуани, който се превърна в мой главен наставник. 
Това бе Центърът  за обучение и развитие на хомеопати-
ята (ЦОРХ) с  преподаване на клинична хомеопатия, 
който впоследствие се превърна в международно учи-
лище. Като допълнение към редовните занимания, през  
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март 1979 г. се записахме в едноседмичен семинар, 
който допринесе за ентусиазма ни да практикуваме този 
терапевтичен метод. През 1980 г. смених местоположе-
нието на моя кабинет с цел да практикувам основно 
клинична хомеопатия, с акупунктура и алопатия, когато 
е необходимо, което продължи до пенсионирането ми 
на 1 октомври 2011 г. 

вие сте координатор на книгата „хомеопатия – 
лекарствените взаимотношения“. разкажете ни 
малко за процеса на създаването на тази книга.

От 1982 г. публикувах поредицата от статии във френ-
ски хомеопатични списания, като през 1984 г. съвместно 
с д-р Жан-Жак Ола написахме обширна статия „Истори-
ческо и критическо изследване на източниците на Хоме-
опатична Материя Медика“. Тя представляваше продъл-
жение, допълване и корекция на Лекция 2-ра на д-р 
Ричард Хюз, публикувана през 1893 г. в книгата „Наръч-
ник по фармакодинамика“. Д-р Ричард Хюз бе по това 
време водеща фигура на английската хомеопатия, страс-
тен привърженик на достоверността на текстовете в 
Материя Медика. След основаването на Института Боа-
рон през 1986 г., моят наставник д-р Жак Жуани, който 
вече бе започнал да публикува статии върху достовер-
ността на десетина лекарства, ме покани да се присъе-
диня заедно с други френски лекари към току-що създа-
дената и председателствана от него комисия за „Досто-
верност на патогенезите“. През 1987 г. моят наставник 
ми отстъпи мястото си като ръководител на комисията, 
длъжност, която заемах до 2005 г. През следващите пет 
години преведохме на френски език, с наши коментари 
по отношение на достоверността, основното от 12 тома 
на „Енциклопедия на чистата Материя Медика“ от Т. Ф. 
Ален, в която фигурираха всички симптоми на лекар-
ствата с имената на  експериментаторите и използвани-
те експериментални дози, което позволи да се внесе 
яснота относно достоверността на някои от текстовете. 
Като резултат от целия труд в специализираната хомео-
патична преса бяха публикуваха няколко статии. През 
1992 г. седемте членове на Комисията, шестима лекари и 
един фармацевт, предложиха да се използва този труд за 
основа на книгата „Лекарствени взаимоотношения“, 
написването на която продължи 5 години. Книгата бе 
издадена през 1998 г. и включваше разработки върху 22 
медикамента, (още десетина други бяха публикувани 
впоследствие в списанието на ЦОРХ), взаимовръзките 
им с над 200 други лекарства, като този съвместен усър-
ден труд имаше за цел да се внесе достоверност, преце-
нена колективно от авторите. Тогава комисията реши да 
се преименува от „Достоверност на патогенезите“ на 
„Достоверност на Материя Медика“. След тази книга си 
поставихме нова цел - разработването на книга за цен-
ностите, които правят хомеопатията неповторима, а 

именно - етиологични признаци, модалности, усещания, 
желания и непоносимости, както и ключовите симпто-
ми. Работихме върху този проект в продължение на 
около 5 години - до 2004 г., в резултат на което бе публи-
кувана книгата „Хомеопатично мементо“. 

вие сте дългогодишен лектор по клинична хомео-
патия. имате голям принос за обучението на българ-
ските лекари и сте един от най-уважаваните пред-
ставители на френската клинична хомеопатия. 
Какви са вашите впечатления от българските лека-
ри, от практикуваната в България хомеопатия, изоб-
що от България?

Паралелно с работата ми в кабинета и вълнуващата 
работа в комисията, се присъединих към преподавател-
ския екип на ЦОРХ през 1987 г. и до сега водя лекции във 
Франция и в още десетина страни. През последните 20 
години съм пътувал около четиридесет пъти до Полша, 
също толкова до Тунис, както и до много други места. 
Осемте или деветте семинара, които съм водил в Бълга-
рия, винаги са ме карали да чувствам топлия прием на 
българските лекари, с които съм работил. 

Впечатлен съм от владеенето на 2 или 3 чужди езика 
от тези лекари, съчетани, разбира се, със задълбочени-
те им познания по медицина и клинична хомеопатия, 
която според мен е единствената разумна хомеопатия 
в наше време. Впечатлен съм също и от заеманите от 
тях длъжности в медицински заведения. Поради всич-
ките тези причини обичам да идвам в България. Що се 
отнася до самата България, познавам я малко, много 
малко време остава покрай семинарите, но пазя хуба-
ви, скъпи спомени от София, от една много стара черк-
ва в подножието на планината, от Варна и, разбира се, 
от Пловдив, където последния път бях придружен от 
моята съпруга. 

Българските лекари с нетърпение очакват въз-
можността да се срещнат с вас отново в България, по 
време на конференцията по клинична хомеопатията 
тази година в Албена, за да почерпят от вашия богат 
опит и ерудиция в областта на клиничната хомеопа-
тия. управителния съвет на Българска медицинска 
хомеопатична организация възнамерява да ви 
номинира за почетен член. Ще ни окажете ли чест, 
приемайки такава номинация? 

Ако Българска медицинска хомеопатична организа-
ция има желанието да ме награди със званието „почетен 
член“, то аз съм този, който се чувства много поласкан, 
въпреки че смятам, че не съм достатъчно квалифициран 
за това. Бих приел с удоволствие такава чест, като спо-
мен за прекрасните моменти, които съм прекарал в 
България с членовете на тази Организация. 

София-Лион, 29. 03. 2013 г.
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Д-р Ивайло Димитров,  
психиатър, Бургас

Наркотиците са част от циви-
лизацията, културата и митовете 
на нашето време. Те присъстват в 
живота ни, независимо дали при-
емаме съществуването и остро-
тата на проблема и му отделяме 
необходимото внимание. Те про-
никват навсякъде и независимо 
от социалния статус и образова-
ние, никой не е предпазен от 
сблъсък с тях!  

Всеки лекар се среща с нарко-
тиците, употребата на наркотици 
или проблемите, свързани с наркотиците. Затова добре е 
да имаме сериозно и адекватно отношение по въпроса. 
Най-добрият начин за постигане на това е да научим кол-
кото се може повече за наркотиците, откъде идват, кой ги 
употребява, защо хората ги употребяват, какви рискове 
има и как проблемите могат да бъдат предотвратени. 

Наркотиците са вещества и лекарства от естествен 
или синтетичен произход, които са способни да проме-
нят психическото и физическото състояние на организма 
в широк диапазон, от сън и пълно обездвижване, до 
еуфория и възбуда. При многократна употреба могат да 
доведат до психическа и/или физическа зависимост. 
Наркотичните ефекти на различните вещества се опреде-
лят по-точно на основата на химическата им структура и 
биологичните механизми, предизвикващи промени в 
човешкия организъм.

Разпространението на това заболяване днес е с харак-
теристиката на социален взрив и катастрофа. Като отче-
тем, че и членовете на семейството също взимат участие 
в този проблем, то числото на хората, които непосред-
ствено страдат от наркотиците се увеличава многократ-
но. Наркотици се приемат във всички социални групи. 
Постоянно расте числото на младите хора пристрастени 
към наркотиците, а тяхната средна възраст (15-18 г.) 
постоянно се снижава. Вече не е рядкост да се срещне 
този проблем на 9-11 г. При по-зрелите хора – на възраст 
около 30-40 г. този проблем се среща по-рядко. За съжа-
ление, една от причините за това е, че не много от тези, 
които са започнали от ранни години доживяват до тази 
възраст.

нас не са ни учили в университета как да се държим 
с тези пациенти, нито как да им помогнем. Много от тях 
– деца и млади хора, които изглеждат напълно добре, не са 
загубили семейството си, нито работата си, нито интели-
гентността си, често те са много симпатични в общуването 

си, правят впечатление на напълно „нормални”, даже много 
надарени, едва ли не гениални. Погледнати отстрани те 
едва ли могат да бъдат отличени от останалите хора. 
Техните „различия” се разкриват само в по-близко общува-
не, най-вече в семейството, откъдето проблемният човек, 
тайно или явно, изнася всичко, което му попада под ръка и 
продава, когато се нуждае от пари за поредната доза нар-
котик и където той донася само мъка, страдание, даже 
смърт. 

Какви наркотици се употребяват най-често и по 
какви признаци можем да определим, че човек в момента 
се намира под действието на някои от тях или е в състоя-
ние на абстиненция?

КлАСиФиКАция нА нАрКотичните веЩеСтвА:
1. оПиАти и ДеПреСАнти - Към тях се отнасят: препа-

рати на мака - морфин, кодеин, хероин, а също така синте-
тични вещества, съдържащи опиум - метадон. Също така 
тук фигурират алкохола, както и лекарствени препарати, 
които се продават в аптеките и барбитуратите (фенобар-
битал-луминал, барбамил, нембутал, паркопан), транкви-
лизаторите, а също бензодиазепановите препарати: 
седуксен, реланиум, валиум, нитрозепан, радедорм, диазе-
пан, ривотрил и др.). Тези вещества действат по различен 
начин, но общо взето към всички тях може да се отнесе 
намаляване на активността на нервната система (НС), сън-
ливост и затруднена дихателна дейност.

Признаци за употреба: умерените дози предизвикват 
отпускане, лека еуфория, понижаване на чувствителността 
към болка, забавяне на движенията, вялост, инертност. 
Характерен признак са точковидните зеници, много силно 
свити и без наличието на светлина. Правят впечатление 
също така влажните очи, постоянно течащият нос, посто-
янната жажда (при отсъствие на глад). Също така явен 
признак за употребата на наркотици е наличието на игли, 
спринцовки, следи от убождане (при системна употреба - 
във вид на „пътечка” по хода на вените на сгъвката на 
лакетната става, въпреки че могат да се бодат не само в 
ръцете, но практически навсякъде по тялото).

При употребата на големи дози се забелязва изразена 
еуфория, дишането се забавя, чести са т.нар. „задрямва-
ния”. При редовна употреба човек много силно отслабва. 
При абстиненция: (т.е. при прекратяване употребата на 
опиеви препарати) зениците са разширени, дишането и 
сърдечната дейност се учестяват, човек се поти по-обил-
но, има хрема, повишава се кръвното налягане, по-често 
се прозява, появяват се стомашно-чревни колики, болки 
по цялото тяло и в ставите, разстройство, гадене и повръ-
щане.

2. ПСихоСтимулАнти – Към стимулaнтите се отнасят 
такива вещества като кокаин (и неговото опасно произ-

терАПия нА нАрКотични зАвиСимоСти 
По нов метоД, СЪчетАвАЩ 
хомеоПАтичнА и ПСихотерАПия

Д-р Ивайло Димитров 
ще представи клинични 
случаи по тази тема на 

конференцията в Албена
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водно крек), а също така и ефедрин и неговите производ-
ни ефедрон и первитин (на наркомански жаргон те често 
се назовават „бяло”). Към стимулантите се отнасят също и 
амфетамин и метамфетамин, а също така и някои антиде-
пресанти, средства за понижаване на апетита, кофеин, 
теофилин и никотин. Всички тези вещества предизвикват 
активиране на дейността на нервната система, довеждаща 
до свръхчувствителност и свръхвъзбудимост.

Признаци за употреба: умерени дози стимуланти пре-
дизвикват кратък период на силна еуфория, повишаване 
на кръвното налягане и честотата на пулса, безпокойство 
и рязко увеличаване на сексуалното желание. След пери-
ода на приятно самочувствие настъпва депресия. При 
големи дози и дълго злоупотребяване със стимуланти се 
забелязват разширение на зениците, смешно, нелепо и 
странно поведение, силно учестен пулс, повишаване на 
температурата, побеляване на кожата, сухост. При предо-
зиране възникват некоординирани движения, тремор, 
спазми, силна тревога, понякога преминаваща в делириум 
и халюцинации. 

При абстиненция: силна сънливост, повишен апетит, 
силна възбудимост и депресия.

3. хАлЮциноГени - Това са странни вещества, спо-
собни при приемане дори в малки дози да изменят съзна-
нието и да предизвикат халюцинации. Тези вещества са 
известни от древни времена. Още на индианците в Южна 
Америка е бил известен кактусът пейот, който се е считал 
за „божествено” растение и се използвал от шаманите. 
Ацтеките използвали друго растение - гъбата псилоцибе 
(„божествената” гъба). През 1943 г. в лабораторията на 
Швейцарска фармацевтична фирма било получено синте-
тично вещество, производно на лизергиновата киселина 
ЛСД, което имало много по-силно действие от веществата, 
които се съдържали в растението. Счита се, че това веще-
ство не предизвиква физическа зависимост, но психоло-
гичното привикване към него е много силно. Продава се 
от дилърите във вид на пропити с ЛСД квадратчета, от 
тънък цветен картон. Често тези, които предпочитат халю-
циногените използват други легално или почти легално 
достъпни лекарства: вещества, които съдържат атропин и 
др. психоактивни вещества. Популярни са също и сред-
ствата за медицинска наркоза (кетамин и калипсол). Под 
влиянието на халюциногените се оформя цяла субкултура, 
която притежава съответната музика и изкуство.

Признаци за употреба: необикновена веселост, силно 
разширяване на зениците, зачервено лице и очи, сухост в 
устата и носа, повишен апетит и учестен пулс. При хората, 
които употребяват тези вещества, халюцинации могат да 
възникват и в следващите дни, без да приемат такива 
вещества. Абстиненция: не е рязко изразена, при епизо-
дична и умерена употреба може въобще да отсъства. При 
злоупотреба се появява повишено кръвно налягане и 
учестен пулс, раздразнителност, нарушение на съня и 
понижаване на апетита.

ПЪт нА зАвиСимоСттА
Развитието на зависимост преминава през четири 

основни етапа. Много хора експериментират с наркотици-
те просто, за да разберат какво представляват. Повечето 
от тях прекратяват употребата на първия или втория етап. 
Само малък процент развиват сериозни проблеми със 

семейството, с приятелите, в учението и/или работата, с 
психическото и физическото здраве и продължават в тре-
тия и четвъртия етап. Може да се спре употребата на всеки 
от етапите, стига болният да има необходимата мотивация 
и подкрепа.

експериментиране
Употребата на наркотичното вещество става в компа-

ния. Подрастващите са любопитни и желаят да вземат 
наркотици, за да разберат как въздействат. Любопитството 
и натискът на групата са основният фактор в тази фаза. На 
този етап все още няма проблеми в работата, училището, 
със здравето и финансовото положение. Щом като веднъж 
бъде задоволено любопитството им, те може или да пре-
кратят употребата, или да преминат на втори етап и да 
започнат да се стремят към нея. Ако някой е опитал, това 
не значи непременно, че ще стане зависим, но всички 
зависими са започнали от едно опитване.

Активно търсене
Усещайки въздействието на наркотиците върху своето 

настроение, младите хора включват употребата им в живо-
та си. Създава се среда от хора, употребяващи наркотици. 
Ефектът от веществото вече е познат и започва да се търси 
съзнателно с цел промяна на настроението. На този етап 
човек усеща най-вече положителните ефекти при употре-
бата на наркотици, но за първи път се проявява влияние 
върху финансовото положение, както и върху работата и 
здравето. Забелязва се смяна на приятелската среда и 
занемаряване на задължения на работното място или в 
училището.

Преподчинение, редовна употреба (злоупотреба)
На този етап младите хора употребяват наркотици 

редовно, понякога за да се справят с житейски проблеми. 
Злоупотребата е приемане на психоактивни вещества по 
начин, който се отразява неблагоприятно на здравето, 
израстването, реализацията и цялостното социално 
функциониране на личността. Спада интересът към неща, 
които преди това са били важни и интересни, например 
хобита, спорт, училище, приятели. Започват конфликтите 
в семейството и с други близки хора. Под влияние на нар-
котика попадат в рискови ситуации, последствията от 
които могат да бъдат нежелана бременност, кръвно-пре-
носими инфекции, полово предавани болести, пътни 
злополуки и др. Възможно е младите хора да прекратят 
употребата на наркотици за кратък период, но после я 
подновяват при първия предразполагащ случай. 
Прекратяване на злоупотребата е възможно и без намеса 
на специалист, ако има ясна мотивация и последовател-
ност в противодействията.

зависимост
Това е крайната степен на злоупотреба. Употребата на 

наркотика вече е център в живота на човека и има прио-
ритет пред много естествени и необходими всекидневни 
дейности. На този етап тя вече доставя незначително удо-
волствие или то липсва, защото веществата се взимат с цел 
избавяне от неразположението и от симптомите на отказ-
ването. Физическите, психическите и социалните функции 
са сериозно накърнени. Кръгът от приятели се свежда 
основно до употребяващи. Шансовете за оставане в учили-
ще или в университета, или за запазване на работата са 
незначителни. Започват криминални прояви и проблеми 
със закона. 
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ПРИЗНАЦИ И СИМПТОМИ, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО 
МОЖЕ ДА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПОТРЕБА НА ДРОгА ОТ 
УЧЕНИКА ИЛИ ЗА ДРУгИ ПРОБЛЕМИ

в учението:
Увеличаване на отсъствията или закъсненията за час
Понижаване на успеха
Проблеми с поведението в училище
Негативно отношение към ученето
в обществения живот, в отношението с приятели:
Загуба на интерес към предишни дейности
Отдръпване от приятели и завързване на нови прия-

телства с младежи, които употребяват опиати
Провеждане на странни телефонни разговори със спо-

менаване на опиати
в областта на психиката:
Основни промени в характера- бил е общителен, сега е 

затворен; бил е затворен, сега е общителен; бил е спокоен 
сега е нервен.

Случай на необясними промени в настроението – еуфо-
рия, последвана от напрегнатост и раздразнителност; 
прекалена подозрителност или параноя

Липса на интерес към ученето, спорта и други дейности
Апатия и състояние на „махмурлук”
Повишена разсеяност
в семейството:
Засилване на потайността (да не се бърка с потребност-

та от уединение) 
Понижена отговорност вкъщи
Повишена конфликтност 
Физически промени:
Зачервени очи
Занемаряване на личната хигиена
Загуба на тегло (при употреба на някои опиати)
Нарушения на съня
Отпадналост или свръхактивност
има и различни материални свидетелства, които 

подсказват за възможна употреба на  опиати:
Принадлежности за вземане на дрога
Използване на тамян (вероятно, за да се прикрие 

миризмата на марихуана) 
Необяснимо намаляне на наличните количества спирт-

ни напитки
Изчезване на пари и ценности
Изчезване на предписвани лекарства на членове на 

семейството
Изчезване на лекарства, които се вдишват – инхаланти

В практиката си като лекар се убедих, че често с меди-
каментите, използвани в психиатрията, не се постигат 
задоволителни резултати. Затова започнах да прилагам 
хомеопатична терапия, съчетана с психотерапия. 
Разработих нова система за лечение, която се оказа изклю-
чително ефикасна, евтина и достъпна. 

За десет години по тази система се лекуваха 532 човека, 
като процента на успех е 68% при петгодишна проследяе-
мост на резултата. Това е изключително висок процент, 
като се има предвид статистиката показваща до 9% изле-
куване или доживотна заместителна терапия с метадон, 
неводеща до пълно излекуване. 

В методиката си, с изключение на терапията на алко-

холната зависимост, не използвам медикаменти от алопа-
тичната медицина.

хоД и ПротичАне нА терАПиятА:
І. етап – голямата първоначална победа, която убежда-

ва употребяващия наркотици да приложи тази хомеопа-
тична система за лечение, се състои в това, че в първите 
7-10 дни липсва физическа абстиненция или тя е изключи-
телно слаба. Често сънят се възстановява в рамките на 3 – 
5 дена. Липсват силните абстинентни симптоми с гадене, 
повръщане, телесна слабост, диария, виене на свят и 
пълна липса на енергия. 

При хероинова, опиатна, метадонова зависимост
NUX VOMICA 9 CH – гневни изблици, не понася противо-

речията, свръхвъзбуда и раздразнителност, омраза, 
завистливост, жестокост, прагматизъм, гняв с обиди, физи-
ческа агресия, суицидни намерения. Абстинентен синд-
ром – астения, стомашен и храносмилателен дискомфорт, 
хиперестезия, спазми, комбиниране на наркотици и алко-
хол, неволева еякулация, обилна носна секреция, сърце-
биене;

OPIUM 15 CH - блокира мозъчните рецептори при 
абстиненция, състояние на обнубилация и сомнолентност, 
еуфорична идеация и хиперестезия, суперсензитивност 
на сетивата - зрение, обоняние, слух, допир, декомпенса-
ция в сънливост, отсъстващ вид, липса на сън; 

NUX MOSHATA 9 CH – при сънливост, силно емоционал-
но отчаяние, обнубилация и безразличие: неразбиране, 
загуба на памет, главоболие от противоречие, усещане че 
ще припадне.

При алкохолна зависимост:
LACHESIS MUTUS 15 CH – непреодолимо желание за 

алкохол, при алкохолици с анорексично поведение, гаде-
не, повръщане, стомашни спазми, хепатомегалия с болки, 
припряност, екстроверти, гневни изблици, отмъстител-
ност, ревност, егоизъм, непоносимост към ограничения, 
параноя;

NUX VOMICA 9 CH – гневни изблици, свръхвъзбуда и 
раздразнителност, омраза, завистливост, жестокост, праг-
матизъм. Абстинентен синдром – стомашен и храносмила-
телен дискомфорт, хиперестезия, спазми, купиране на 
епилептиформена гърчова симптоматика; 

ARSENICUM ALBUM 15 CH – декомпенсиран алкохоли-
зъм, тревожност и недоволство от себе си, зиморничавост, 
двигателна възбуда и страх, силна астения, затруднено 
функциониране на черния дроб, кожни проблеми – фурун-
кулоза, абсцеси, отоци по клепачите;

NATRUM MURIATICUM 15 CH – антидепресивно дейст-
вие при редуване на хиперемоционалност и депресия, 
отслабване на тегло, локализирани отоци, главоболие и 
сълзене от очите, агорафобия, парадоксални афективни 
реакции, странене от близки и приятели, безсъние и стра-
хове;

OPIUM 15 CH – помага за превенция на гърчовата сим-
птоматика при алкохолния синдром, делириум тременс, 
алкохолна енцефалопатия, епилептични пристъпи, блоки-
ра мозъчните рецептори при абстиненция, състояние на 
обнубилация и сомнолентност, еуфорична идеация и хипе-
рестезия, суперсензитивност на сетивата – зрение, обоня-
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ние, слух, допир, декомпенсация в сънливост, отсъстващ 
вид, липса на сън.

При зависимост от канабиноиди – марихуана, ган-
джа, хашиш:

CANABIS INDICA – блокира мозъчните рецептори при 
абстиненция, блокира абстинентния синдром, помага за 
възстановяване при слухови и зрителни халюцинации, 
тялото се възприема различно, звуците се възприемат 
като ехо, идващи от далечина, тревожност и подозрител-
ност, стигащи до параноя. Препаратът не е наличен в 
аптечната мрежа в България.

При зависимост от стимуланти: амфетамини, екстази:
ANACARDIUM ORIENTALE 15 CH – доброто срещу злото, 

умствена обърканост, злоба, отмъстителност, параноя – 
срах че е преследван, безчувственост, арогантност, изпада 
в ярост, липса на самоувереност, стигаща до маниакалност

На 1-2 часа х 5 гранули;
AGARICUS MUSCARIUS 15 CH – забавена интелектуална 

дейност, еуфория последвана, от депресия, импотентност, 
епилептоподобни състояния, последици от прием на сти-
муланти;

STAPHYSAGRIA 15 CH – потиснат гняв и ревност, крайна 
обидчивост, стигаща до вманиячаване за отношение, въз-
буда, тикове по лицето и психогенни сърбежи; 

STRAMONIUM 30 CH – люшкане между две крайности, 
светлина и мрак, двигателна възбуда, спазми и гърчове, 
бурен делириум тременс, гърчове, безсъние и нощни 
страхове, несвързана логорея, страхови халюцинации; 

LACHESIS MUTUS 15 CH – припряност, екстроверти, 
гневни изблици, отмъстителност, ревност, егоизъм, непо-
носимост към ограничения, параноя;

HYOSCYAMUS NIGER 15 CH – силна подозрителност към 
света, ревност, ярост до умопомрачение при стрес, страх 
от полудяване, параноя – страх да не бъде отровен, въоб-
азява си че е оскърбен, маниакалност и делириум;

Три пъти дневно х 5 гранули.

ІІ. етап - Период, в който се работи с пациента за психо-
логическа подготовка, за т. нар. „Първа вълна” на психиче-
ската абстиненция, настъпваща между 17 и 25-30 ден. Тук 
наблягаме върху мотивацията за спиране на употребата и 
окончателно прекратяване на употребата на наркотично-
то вещество. Изработваме и „Правилото на 15-те минути”.

NUX VOMICA 15 CH
OPIUM 15 CH
HYOSCYAMUS NIGER 30 CH
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 15 CH
3-5 пъти дневно х 5 гранули

PHOSPHORUS 15 CH – алкохолизъм с чернодробна кон-
гестия, субиктер, токсичен или вирусен хепатит

STAPHYSAGRIA 15 CH
STRAMONIUM 30 CH
LACHESIS MUTUS 30 CH
2-3 пъти дневно х 5 гранули

ІІІ. етап - Следва вторият месец – „Усмихнатият месец”, 
за пренастройка на ценностната система на пациента, 
неговите ресурси за справяне с проблема, възстановяване 

на социалните контакти в семейството и обществото, съз-
даване на цели и проектиране на начини за тяхното пости-
гане. Важно е инвестиране в собственото усещане за ста-
билност и усещане за защитеност.

Медикаментите от индивидуалната схема се използват 
2-3-пъти дневно.

ІV. етап – От края на втория месец до края на четвър-
тия. Този период е доста силно притеснителен за терапев-
та и пациента, защото настъпва „Втората вълна” на психи-
ческа абстиненция. Тези абстинентни вълни се появяват 
много рядко, понякога под формата на сънища. Поради 
постигнатия предишен етап на емоционално равновесие, 
човека е бил убеден, че всичко е приключило. Този етап е 
важен за съзряването на пациента като усещане за носене 
на отговорност върху поведението и окончателното пости-
гане на пълен контрол върху живота.

Медикаментите от индивидуалната схема се използват 
като във втория период.

V. етап - Последните два месеца от терапията наблягам 
на поведенческа и психотерапия, семейна терапия и ресо-
циализацията на пациента в обществото. Всички промени 
се отразяват положително на физическото и психическо 
състояние на пациентите. В края на курса на лечение те 
стават „нови хора”, напълно осъзнали и преодолели про-
блемите си, свързани с наркотичните зависимости. 

Хомеопатичната терапия действа на принципа на подо-
бието и безкрайно малките дози, като се стреми да стиму-
лира организма да реагира адекватно при възникнали 
здравословни проблеми. Така при лечението с хомеопа-
тични лекарствени продукти не се натоварва организма 
на наркоманите с медикаменти със странични ефекти.  По 
този начин се създават условия за по-бързо изчистването 
на организма, с традиционната терапия това става за 5 до 
7 години.  Постепенно пациентът се научава да живее без 
наркотици, психологически подкрепян от лекаря.

Стремежът  е да се възстанови нормалното социално 
функциониране на пациента – с възстановяването на кон-
тактите със семейството, с приятелите и с интегрирането 
му в обществото. Цели се изграждането на едно ново 
самочувствие на пациента. Изключително важно е пара-
лелно да се прилага фамилно консултиране на цялото 
семейството, което също се нуждае от помощ и напътствия 
за справяне с този сериозен проблем. 

Не е без значение и фактът, че себестойността на този 
вид комбинирано лечение е и значително по-ниска от тази 
при другите лечебни методи, прилагани при това заболя-
ване. 

хомеопатичната терапия на наркотичните зависи-
мости съчетана с подходяща мотивационна психоте-
рапия е шанса на милиони млади хора да изживеят 
пълноценно живота си !

Д-р Ивайло Димитров
За контакти: 0888 934 729
Бургас ул. “П. Каравелов”19

E-mail  doctor_ivo @ abv.bg
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„Съвременни аспекти на поведе-
ние при дихателни алергии”, 
теми на професионалните срещи 
във варна и Бургас

През месец февруари, в два поредни дни, хомеопа-
тичната общност от източна България бе поканена на 
професионална среща на тема „Съвременни аспекти 
на поведение при дихателни алергии”. Семинарната 
зала в х-л „Аква” в гр. Бургас и академичната аудитория 
на МУ- Варна събраха повече от 70 лекари на поредния 
научен форум за обогатяване на клиничната техника в 
алопатичната и хомеопатична практика на активните 
членове на БМХО.

Д-р Цветанка Оджакова, дм, специалист вътрешни 
болести и алергология при МБАЛ „Св. Марина”, гр. 
Варна бе първият лектор на срещата. Лекцията започ-
на с интересен исторически обзор на патологията и 
констатацията, че сведения за алергични реакции 
съществуват от древността, но през последните някол-
ко десетилетия се отбелязва рязко увеличение в често-
тата им. Като причина за този факт се изтъква урбани-
зацията, по-продължителният престой в затворени 
помещения, постоянното излагане на битови алерге-
ни, появата на все по-нови и по-агресивни такива, 
както и стресовият начин на живот. 

Алергичният ринит бе посочен като най-честото от 
всички алергични заболявания. Изтъкна се и съчетава-
нето с други алергии, най-тясно с  бронхиалната астма 
- заболявания, свързани посредством общата и за 
двете дихателна система. В много случаи те протичат 
едновременно, имат общи провокиращи фактори и 
обща възпалителна каскада при излагане на алергени.

Акцентът бе поставен на световните препоръки за 
поведение при алергичен ринит и астма, дадени в кон-
сенсусните документи ARIA и GINA.

Алергичният ринит клинично се дефинира като 
симптоматично разстройство на функцията на носа, в 

ПроФеСионАлни СреЩи 
Варна - 24. 02. 2013

резултат от IgE- медиирано възпаление на носната 
лигавица след алергенна експозиция. Класификацията, 
приета през 2001 г., използва симптоми и показатели 
за качеството на живот. В зависимост от продължител-
ността на симптомите се подразделя на „интермитен-
тен” и „персистиращ”, а по отношение на тежестта - на 
„лек” или „умерен – тежък”.

ARIA Guidelines: Препоръки за лечение на алерги-
чен ринит

В следващата част от изложението д-р Оджакова се 
спря на астмата като хронично възпалително заболя-
ване на дихателните пътища, в което участват много 
клетки и клетъчни елементи, свързано с бронхиална 
хиперреактивност. Проявява се с епизоди от задух, 
кашлица, тежест в гърдите, често през нощта или рано 
сутрин. Тези епизоди са с различна продължителност и 
тежест, но реверзибелни спонтанно или след прилага-

ПреДСтояЩи 
ПроФеСионАлни СреЩи
СоФия - 06.04.2013г., събота
тема: „Себореен дерматит. Акне. Акне розацея. 
Възможности на хомеопатията“
лектори:
Проф. Любка Митева, ръководител Клиника по дерма-
тология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, 
София
Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
начало на семинара: 10.00 ч.
място на провеждане: Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, гр. 
София

вАрнА - 06.04.2013г., събота
тема: „Болки и болезнени състояния в ревматология-
та. Диагностика и лечение. Възможности на хомеопа-
тичната терапия”
лектори: 
Д-р Александра Манушева - ревматолог, управител на 
ДКЦ „Чайка”, Варна
Д-р Иван Енев, ЕШКХ
начало на семинара: 10.00 ч.
място на провеждане: МУ Варна, II аудитория, ет. 3

ПловДив - 27.04.2013г., събота
тема: „Лечение на бронхиална астма при децата”
лектори: 
Проф. Тоньо Шмилев - завеждащ интензивен сектор 
на Клиника по педиатрия към МУ Пловдив
Д-р Слави Филчев, ЕШКХ
начало на семинара: 10.00 ч.
място на провеждане: МУ Пловдив, II аудитория
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не на медикаменти.
Място в лекцията бе отделено на класификация на 

астмата  според нивото на контрол: контролирана, час-
тично контролирана и неконтролирана. Бяха цитирани 
и ключовите препоръки за контрол на астмата:

- идентифицирането на фенотипа на астмата; 
- комплексният контрол на астмата трябва да включ-

ва избягване на контакта с алергени и обучение; 
- лечението на възпалението на дихателните пъти-

ща води до оптимален контрол на астмата; 
- инхалаторните кортикостероиди и левкотриено-

вите антагонисти се препоръчват като начална тера-
пия за контрол на персистираща астма при деца на 
възраст над 2 години; 

- бета 2-агонистите с дълго действие не трябва да се 
използват самостоятелно;

- имунотерапията, като допълнение към контрола 
на външната среда и медикаментозната терапия, може 
да бъде подходяща за някои пациенти. 

GINA препоръчва стъпаловиден подход при лече-
нието на бронхиалната астма. При липса на контрол да 
се преминава стъпка нагоре до постигане на контрол, 
а след това да се премине със стъпка надолу до задър-
жане на контрола с минимален брой медикаменти във 
възможно най-малки дози. Тази втора стъпка, както 
подчерта лекторът, често се отлага или дори пропуска 
от терапевта, а тя е изключително важна за пациента. 
Тук основателно може да се търси помощта на хомео-
патичната терапия при прецизното й и отговорно при-
лагане.

След изчерпателното и практическо изложение на 
актуалните концепции за поведение при дихателни 
алергии, д-р М. Иванов ангажира аудиторията с място-
то на хомеопатията в лечението на тези патологии. 
Техниката на предписване бе подробно разгледана с 
цитиране на симптоматичните медикаменти, тези на 
ниво патофизиология, патоанатомия и патогенеза, 
последвани от етиологичните и разбира се, лекарства-
та за терен на болния. След разбора на медикаментите 
се премина към разглеждане на конкретни клинични 
случаи с множество коментари и въпроси към лекто-
рите. Успехи на хомеопатичната терапия в така честата 
патология споделиха и много от присъствалите в зала-
та лекари. С дългата си и успешна практика, както и 
новаторския подход в търсене на подходящите меди-
каменти, д-р Иванов е безспорен авторитет сред лека-
рите-хомеопати. За пореден път той получи аплодис-
менти за всеотдайното и задълбочено изнасяне на 
хомеопатичната терапия при дихателните алергии.

„хомеопатия и рецидивиращи 
цистити” водеща тема на профе-
сионалната среща в София 

Уринарните инфекции са често срещани бактериал-
ни инфекции в медицинската практика, засягащи хора 

от всички възрасти. Във връзка с това по инициатива 
на БМХО на 16 март 2013 г. в МУ-София се проведе про-
фесионална среща на лекарите от Софийска област, 
практикуващи клинична хомеопатия на тема: 
„Хомеопатия и рецидивиращи цистити”. Модератор на 
събитието беше доц. д-р Людмил Пейчев, дм – ръково-
дител на катедрата по Фармакология и Лекарствена 
токсикология при Фармацевтичния Факултет в гр.
Пловдив. гост-лектор на семинара беше д-р Чавдар 
Еленков, дм, уролог, Клиника по урология, МБАЛ 
Александровска, София. В уводната лекция на семина-
ра д-р Еленков запозна аудиторията с диагностичните 
трудности при рецидивиращи цистити. От една страна 
голям обем теоретична информация, която засяга 
няколко специалности: нефрология, микробиология, 
имунология, патоанатомия, патофизиология, фармако-
логия, а от друга страна трудности при класификация-
та на уроинфекциите. Не съществува единна система, 
обхващаща всички аспекти на инфекциозния процес – 
етиология, патоанатомия, патофизиология, клиника, 
диагностика и терапия. Налага се  необходимостта от 
специфични познания в тясна клинична ниша – инфек-
ции на долни пикочни пътища.

Д-р Еленков направи обзор върху практическите 
подходи за диагноза, лечение и профилактика на 
пикочните инфекции. Бяха разисквани въпроси, свър-
зани с поведението на общопрактикуващия лекар и 
ролята на специалиста при тези състояния.

Втората презентация, посветена на възможностите 
на хомеопатията в нефрологията, беше представена от 
доц. Л. Пейчев. В синтезиран вид бяха сравнени 32 
симптоматични медикамента от Материя Медика, за 
рецидивиращи уроинфекции. След това доц. Л. Пейчев 
продължи с демонстрация на клинични случаи на 
пациенти от различни възрасти с уринарни проблеми, 
при които е използвана хомеопатия. Интерактивното 
представяне на казусите позволяваше да се обоснове 
избора на рационална хомеопатична терапия. 
Участниците в професионалната среща се обединиха 
около становището, че при доказан причинител на 
пикочна инфекция е необходима антибактериална 
терапия за ерадикация на микроорганизма и едновре-
менно с това започване на симптоматично хомеопа-
тично лечение. След две отрицателни посевки от ури-
ната може да се включи биомедикамент (Cоlibacillinum, 

София - 16. 03. 2013
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КонФеренция нА АГ от 
ДоБолничнАтА ПомоЩ

От 1-3.III.2013 в гр. Пловдив се проведе ежегодната 
Конференция на акушер-гинеколозите от доболничната 
помощ. Присъствуваха над 100 акушер – гинеколози от 
цялата страна.

В научната част на конференцията бяха представени два 
свързани доклада, посветени на  вагиналното течение при 
децата от проф. Благовест Пехливанов, зав. клиника по Аг, 
МУ-Пловдив и д-р Петко Загорчев от ЕШКХ.

Проф. Пехливанов представи клиничните аспекти на вул-
во-вагинитите при деца. Акцентите в лекцията очертаха 
сериозността на това заболяване, като най-чест гинекологи-
чен проблем при предпубертетните момичета.

Обстойно бяха разгледани предразполагащите фактори 
– анатомични, физиологични, поведенчески и др.

Подчертана бе необходимостта от обстойна анамнеза, 
свързана с индивидуалните фактори в живота на детето, 
както и изразеността на обективните симптоми:

  вагинално течение - 90%
  сърбеж - 45%
  зачервяване – 30%
Лекторът подчерта факта, че бактериалната флора се  

препокрива при  асимптомни и симптомни момичета, а при 
80 % от случаите не се изолира микробен причинител.

Този факт  поставя въпрос пред евентуално антибиотич-
но лечение и приложението на локални антибактериални 
средства.

Към основното алопатично лечение, подобряване на  
перинеалната хигиена и локалното симптоматично лечение  
проф. Пехливанов  предложи на аудиторията  и  хомеопатия.

Пред аудиторията от Аг-специалисти д-р Петко Загорчев, 
ЕШКХ, представи „Хомеопатично лечение  на вагинално 
течение при деца“.

Заглавието на  доклада  насочи  вниманието на аудитори-
ята  към факта, че хомеопатичният  подход  лекува не нозо-
логичната единица, а болестните й прояви в контекста на 
индивидуалната реактивност на детето.

След няколко обяснителни слайда за хомеопатията като 
терапевтичен метод, д-р Загорчев  представи възможности-
те за овладяване на тази патология като симптоматично, 
патогенетично, етиологично и теренно лечение.

Двете презентации взаимно се допълваха и това прово-
кира интерес сред лекарите, изпълнили залата.

Отправени бяха много въпроси, които разгърнаха инте-
ресна дискусия.

Staphylococcinum и др.)  за изграждане на естествена 
резистентност към причинителя. Едновременно с това 
се преминава към теренно лечение с медикаменти за 
чувствителен тип или за типа реакция. 

Доц. Пейчев демонстрира успешно повлияни слу-
чаи с хомеопатия на девойки и жени с цисталгии с 
„бистра“ урина, при които не се открива бактериален 
причинител. При тези казуси от изключителна важност 
е умението на лекаря-хомеопат да разкрие психо-емо-
ционалните причини, отключили цисталгиите и да 
подбере подходящ етиологичен медикамент. 

„нощно напикаване и хомеопа-
тия”, тема на професионалната 
среща в Стара загора

На 30 март 2013 г. в града на липите – Стара Загора 
се проведе професионална среща на лекарите – кли-
нични хомеопати на тема „Нощно напикаване и хомео-
патия”. На прекрасно организираната сбирка в конфе-
рентната зала на хотел „Верея” присъстваха колеги от 
целия район. 

Алопатичната част на проблема бе подробно пред-
ставена с лекцията „Диагностичен алгоритъм и поведе-
ние при деца с енуреза” от доц. Д. Близнакова, д.м. от 
Медицинския университет Варна. Възможностите на 
хомеопатичния метод на лечение представи пред 
колегите д-р Антоанета Пандурска – преподавател към 
ЕШКХ. 

Тя постави акцент върху определянето на чувстви-
телния тип на детето и уточняване на етиологията като 
условия за успех на терапията. 

Разгледаните клинични случаи илюстрираха необ-
ходимостта от задълбочен и насочен разпит при тър-
сене на начина на боледуване, поведенческите особе-
ности и навиците на детето. 

Обсъжданията продължиха дълго след приключ-
ване на презентациите и в неформална обстановка. 

Колегите споделиха своите успехи и неуспехи и 
заедно търсиха причините за тях.

Професионалните срещи обогатяват опита на кли-
ничните хомеопати и намират пресечната точка на 
теорията с практиката. Д-р Загорчев пред аудиторията на АГ-специалисти

Стара Загора - 30. 03. 2013

Пловдив - 02. 03. 2013
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Хомеопатията по света

Хомеопатията при остър среден 
отит в детска възраст: лечебен 
ефект или спонтанeн изход от 
заболяването? 
1. Хайнер Фрай – педиатър, член на швейцарска федера-
ция на лекарите, лектор и президент на Швейцарската 
асоциация на лекарите хомеопати; 
2. Андре Турнейсен – член на швейцарска федерация на 
лекарите, общопрактикуващ лекар, преподавател по 
хомеопатия, Университета в Берн, Швейцария, член на 
Швейцарска асоциация на лекарите хомеопати
British Homeopathic Journal 2001; 90: 180-182

резюме
Предистория:
Конвенционалното антибиотично лечение на остър 

среден отит (ОСО) е изправено пред редица проблеми, 
включително антибиотичната резистентност. Доказано 
е, че хомеопатията е в състояние да лекува успешно 
ОСО. Тъй като при ОСО има висок процент на спонтанно 
излекуване, опитът да се докаже какъвто и да е лечебен 
ефект, трябва да демонстрира много бързо овладяване 
на симптомите.

Целта на настоящото проучване е да се установи при 
колко деца с ОСО има облекчение на болката в рамките 
на 12 часа след началото на хомеопатичното лечение, 
правейки ненужно вземането на допълнителни мерки.

Методи: 230 деца с ОСО получават първото индиви-
дуализирано хомеопатично лечение, в педиатричния 
кабинет. Ако намаляването на болката не е достатъчно 
след 6 часа, е назначено различно хомеопатичното 
лекарство. След още шест часа, при децата, при които 
не е постигнат контрол на болката, се започва  антибио-
тично лечение.

Резултати: При 90 пациента (39%) се постигна кон-
трол на болката след шест часа и не се налага друго 
лечение, други 76 пациента (33%) са получили второ 
хомеопатично лекарство и овладяване на симптомите в 
рамките на 12 часа. Това ниво на овладяване на симпто-
мите е постигнато 2,4 пъти по-бързо, отколкото при 
плацебо контролите. Няма усложнения, наблюдавани в  
проучваната  група и в сравнение с конвенционалното 
лечение този подход е с 14% по-евтин.

Целият материал може да бъде прочетен на адрес: 
http://www.heinerfrei.ch/downloads/Downloads%20
Publikationen/AOM_engl.pdf

Фармакоикономическо 
сравнение на хомеопатична и 
антибиотична лечебна 
стратегия при рецидивиращи 
остри ринофарингити при деца
М. Тришар, Г. Шофрен, Н. Николоянис
Homeopathy, Volume 94, Issue 1, January 2005, Pages 3–9

резюме
Цели: Фармакоикономическо проучване, при което да 

се сравнят по отношение на: медицинска ефективност, 
качество на живот и разходи две при терапевтични стра-
тегии („хомеопатична стратегия“ срещу „антибиотична 
стратегия“), използвани в рутинната медицинска практи-
ка от общопрактикуващи лекари - алопати и хомеопати 
при лечение на рецидивиращи остри ринофарингити 
при деца от 18-месечна до 4 годишна възраст.

Методи: статистически анализ на данни, получени от 
499 пациенти, включени в предходно 6 месечно проспек-
тивно, прагматичнo проучване. Пациентите бяха прегру-
пирани според предписания медикамент. Медицинска 
ефективност е оценена както следва: (I) епизоди на остър 
ринофарингит, (II) усложнения, (III) нежелани  ефекти. 
Качеството на живот е оценено с помощта на скала Par-
Ent-QoL©. Преките медицински разходи (медицински кон-
султации, предписани лекарства, назначаване на допъл-
нителни изследвания) и непреките разходи за медицин-
ско обслужване (отпуск по болест) са оценени от три 
гледни точки (общество, пациент, социално осигуряване) 
чрез използване на публичните цени по тарифи на френс-
ката служба за социално осигуряване. 

Резултати: „хомеопатичната стратегия“ дава значител-
но по-добри резултати, отколкото „антибиотичната стра-
тегия“ по отношение на медицинската ефективност (брой 
на епизоди с ринофарингит: 2.71 срещу 3.97, P <0.001; 
брой усложнения: 1.25 срещу 1.95, P <0.001), и качество 
на живот (общ резултат: 21.38 срещу 30.43, P <0.001), с по-
ниски преки медицински разходи, покривани от система-
та за социално осигуряване (88 € срещу 99 €, P <0.05) и 
значително по-малко отпуски по болест (9.5% от родите-
лите срещу 31,6% от родителите, P <0.001).

Изводи: Хомеопатията може да бъде икономически 
ефективна алтернатива на антибиотичното лечение на 
рецидивиращи ринофарингити при децата.

Целият материал може да бъде прочетен на адрес:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1475491604001298
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АЛЕРГИЧЕН РИНИТ?
СЕННА ХРЕМА?
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сънливост!

Хомеопатичен лекарствен продукт

Не се прилага при деца под 6 годишна възраст.
Без лекарско предписание.
За пълна информация: БОАРОН БГ

1408 София, ж.к. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап.6
тел. 963-09-06, 963-09-06; факс 963-45-00

Казвам се д-р емилия Стра ши-
ми ро ва. Работя в гр. Мездра, като 
общопрактикуващ лекар. Имам две 
специалности-вътрешни болести и 
семейна медицина. В практиката ми 
преобладават възрастните пациен-
ти. Записах се на курс по клинична 
хомеопатия в Плевен, през учебна-
та 2012/2013 г., заради безспорната 
полза от нея. Напоследък все пове-
че пациенти търсят нетрадиционна 
медицина. С перфектни впечатле-
ния съм от семинара. Благодарение 
на позитивно настроените преподаватели, се запали „искрата и 
огъня в мен“. Мотивирана съм и започвам да практикувам още 
сега… Хомеопатията е надеждна не само като лечение, но и 
като профилактика… Препоръчвам курса на всичките си коле-
ги, защото бих искала в моя регион повече колеги да се занима-
ваме с хомеопатия. Бих се радвала на съвместна работа и с вас, 
нашите преподаватели… 

Курсистите за нас

В София, по традиция преди първата лекция по 
клинична хомеопатия проф. Надка Бояджиева, 
ръководител Катедра по фрамакология и токсико-
логия, МУ-София, откри обучението по хомеопатия 
за студенти. 

90 СТУДЕНТИ ПО МЕДИЦИНА В 
СОФИЯ ИЗБРАХА КЛИНИЧНАТА 

ХОМЕОПАТИЯ ЗА СВОБОДНО 
ИЗБИРАЕМА ПОДгОТОВКА

КолонКА  
нА Бмхо

На 20 март 2013 година в Аулата на Центъра по хигиена, 
София се проведе събрание на Съюза на българските меди-
цински специалисти (СБмС). На събранието бяха поканени 
представители на БМХО. СБМС от години работи върху  
въвеждане в Република България на международно при-
етите принципи и норми в областта на продължаващото 
медицинско обучение. Съюзът сътрудничи и репрезентира 
страната ни в Европейския съюз на медицинските специа-
листи или UEMS (Union Europeenne des Medecins Specialistes). 
Към сдружението са сформирани 38 секции по отделни 
медицински специалности, сред които Бмхо, респек-
тивно лекарите хомеопати,  намират своето място.

Доц. Тодор Попов, председател на събранието и досе-
гашен председател на УС на СБМС представи отчет за дей-
ността на съюза. Той подчерта „златната връзка“, която е 
изградена между БЛС и СБМС  при създаването на Висшия 
акредитационен съвет. Този съвет акредитира формите на 
обучение  и квалификация на лекарите след дипломиране-
то им. Съветът включва  представители на БЛС, на СБМС, 
както и представители от академичните среди на медицин-
ските университети.  

Особено внимание доц. Попов отдели на предстоящия 
Първи Научен конгрес на СБМС, в който ще участват пред-
ставители на различни специалности. Целта на този първи 
по рода си интердисциплинарен форум е да се привлече 
вниманието на цялата ни общественост към развитието на 
медицината в страната.

Общото събрание гласува Нов УС с двугодишен мандат. 
За председател на новия УС единодушно бе избран проф. 
Асен гудев.
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 Хомеопатия, 30 годишен опит в педиатрията, възмож-
ности и ограничения – Д-р Ф. Шефдевил, Лион, Франция

Хомеопатия в педиатрията, съвременни публикации – 
Проф. Н. Бояджиева, дм, дмн, Катедра по Фармакология и 
токсикология, Медицински факултет, МУ - София 

 Ефективност на хомеопатичната терапия при детската 
астма – анализ на температурата на ексхалирания въздух 
– Д-р Сл. Филчев, дм, V-та МБАЛ, София, Европейска 
школа по клинична хомеопатия; доц. П. Переновска, дм, 
Клиника по детски болести, УМБАЛ „Александровска“, 
София; доц. Т. Попов, дм, Клиника по алергология и астма, 
УМБАЛ „Александровска“, София

 Рецидивиращи тонзилити. Възможности за хомеопа-
тично повлияване – Проф. Ил. Йовчев, дмн, Клиника по 
УНг болести, УМБАЛ „ Св. георги“, Пловдив; д-р Р. Томова, 
ДКЦ „ Сърце и здраве“, София, Европейска школа по кли-
нична хомеопатия (EШКХ)

 Атопичен дерматит – Проф. Л. Митева, дм, Клиника по 
дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, 
София; д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, EШКХ  

 Лека и средно тежка черепно мозъчна травма в детска-
та възраст. Възможности на хомеопатията - Проф. М. 
Маринов, дмн, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „ Св. 
Иван Рилски“, София; д-р П. Загорчев, ОАРИЛ МБАЛ, 
Шумен, EШКХ

 Затлъстяване в детска възраст и хомеопатия – Проф. М. 
Орбецова, дм, Клиника по ендокринология и болести на 
обмяната, УМБАЛ „Св. георги“, Пловдив; доц. Л. Пейчев, 
дм, Катедра по Фармакология и лекарствена токсиколо-
гия, МУ - Пловдив, EШКХ

 Уринарен синдром в детската възраст. Приносът на 
хомеопатията – Доц. Д. Близнакова, дм, УНС по детски и 
инфекциозни болести, МУ - Варна; д-р П. Загорчев, ОАРИЛ 
МБАЛ, Шумен, EШКХ; д-р М. Димитров, ОПЛ, Поморие, 
EШКХ

 Имунизационен календар. Практически проблеми и 
възможности на хомеопатията – Проф. Х. Бояджиян, дмн, 
инфекциозни болести, ДКЦ 1, Пловдив; д-р Ив. Енев, ОПЛ, 
специалист по обща медицина и педиатрия, Враца, EШКХ 

 Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, 
възможностите на хомеопатията – Доц. Ив. Литвиненко, 
дм, Клиника по детска неврология към Специализирана 
университетска болница по детски болести, София; д-р А. 
Пандурска, Катедра „Експериментална и клинична фарма-
кология, дерматология и венерология“, МУ - Плевен, 
EШКХ; д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, EШКХ

 Често боледуващо дете, хомеопатичен подход и терапия 
– Проф. М. Бошева, дм, Клиника по детски и генетични забо-
лявания, УМБАЛ „Св. георги“, Пловдив; д-р М.Тодорова, Кате-
дра по патофизиология, МУ - Пловдив, EШКХ
 Възможности на хомеопатията при рецидивиращи 
отити при деца – Д-р М. Иванов, МЦ „Фитолек“, София, 
EШКХ; д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, EШКХ; доц. Л. 
Пейчев, дм, Катедра по Фармакология и лекарствена ток-
сикология, МУ - Пловдив, EШКХ
 Парадоксите на имунната система от зачатието до дет-
ството и хомеопатия – Проф. В. Сарафян, дм, дмн, кат. 
Биология,  МУ - Пловдив; доц. Л. Пейчев, дм, Катедра по 
Фармакология и лекарствена токсикология, МУ - Пловдив 
EШКХ
 Брадавици при децата и хомеопатичното им повлиява-
не – Доц. Д. господинов, дмн, Клиника по кожни и венери-
чески болести, УМБАЛ - Плевен; д-р П. Лазаров, ОПЛ и 
вътрешни болести, Варна
 Варицела и хомеопатичното й повлияване – Д-р Вл. 
Сугарев, Амбулатория за първична медицинска помощ, 
Банско
 Страхове в детската възраст – Д-р Л. Любенова, ОПЛ и 
педиатрия, София
 Фармацевтични съвети за хомеопатични лекарства 
при грипни и грипоподобни симптоми при деца – Доц. 
Ас. Стоименова, дф, Фармацевтичен Факултет, МУ - София; 
проф. г. Петрова, дфн, Фармацевтичен Факултет, МУ - 
София 
 Хомеопатичния съвет на фармацевта при неспокойни 
и стресирани деца – Доц. Ир. Николова, дм, Фармацевти-
чен Факултет, МУ - София; доц. Ал. Савова, дф, Фармацев-
тичен Факултет, МУ - София
 Етичен подход при хомеопатично лечение при деца – 
Доц. Кр. гавриловичи, педиатър, Университет по Медици-
на и Фармация „Gr.T. Popa“, Ласи, Педиатрична болница „ 
Санта Мария“, Ласи, Румъния
 Особени аспекти на бъбречнокаменната болест в педи-
атрията – Доц. г. Ион, педиатър, Университет по Медицина 
и Фармация „Карол Давила“, Букурещ, Педиатрична болни-
ца „григор Александреску“, Букурещ, Румъния
 Приносът на хомеопатията при наркозависими в дет-
ска и юношеска възраст – Д-р Ив. Димитров, психиатър, 
Бургас
Приложение на хомеопатичните препарати при възпали-
телни заболявания на очите в детската възраст – Д-р Е. 
Войчеховска, Офталмолог, Сцесин, Полша
 Дветете лица на добре познатите хомеопатични лекар-
ства – Д-р Кр. Сзуфнаровски, Център за изследване и 
развитие, Вроцлав, Полша

Албена 2013
Одобрени теми за XII-тата национална конференция 
по клинична хомеопатия с международно участие 

„Приносът на клиничната хомеопатия в педиатрията“


