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305 лекари и 68 фармаце-
вти от цялата страна завър-
шиха обучението си по кли-
нична хомеопатия по про-
грами на ЕШКХ за учебната 
2012-2013 година. 

Курсовете се провеждаха в Меди-
цинските университети в градовете 
София, Пловдив, Плевен и Варна.

Ето равносметката за випуск 2013 
в цифри:

За МУ София:
35 лекари втори модул; 

70 лекари модул поддържаща 
квалификация; 

29 фармацевти.
МУ Пловдив:
34 лекари втори модул; 
64 лекари модул поддържаща 

квалификация; 
34 фармацевти.
МУ Плевен:
5 фармацевти; 
52 лекари модул поддържаща 

квалификация.
МУ Варна:
50 лекари втори модул.
119-те лекари, преминали 2 

годишния базисен курс по клинична 
хомеопатия положиха успешно пис-
мен изпит. Изпитът включваше пет 
клинични случая - три от острата 
патология, два от хроничната. 

Официалната церемония по 
връчването на Удостоверенията на 
лекари, преминали 2 годишен бази-
сен курс, на Удостоверенията на 
лекари за модул поддържаща квали-
фикация и Атестатите на фармаце-
вти за основен едногодишен курс ще 
се проведе в дните на XII Национал-
на Конференция в Албена, на 1 юни 
2013 година.

33-ма СТУДЕНТИ ВЪВ ВАРНА ИЗБРАХА КЛИНИЧНАТА 
ХОМЕОПАТИЯ ЗА СВОБОДНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

Във Варна лекционния курс пред студенти се води по 
традиция от доц. Близнакова и д-р Петко Загорчев.

На 17. 04. 2013 се проведе заключителният семинар с 
изпит за студентите от СИД Клинична хомеопатия при МУ 
Варна. По традиция групата студенти постигна много 
високи резултати при преценката на клиничните случаи 
от теста. Младите ни колеги получиха основни познания 
за хомеопатията като лечебен метод с дълга традиция, 
незаменим в терапевтичния арсенал на всеки лекар.

Доц. Близнакова връчи удостоверенията за успешно 
завършеното обучение и пожела успех на групата.
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ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ПО ПРОГРАМИ НА ЕШКХ

ЗАВЪРШИ УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗА СТУДЕНТИ
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ВАРНА

На 6.04.2013 в МУ Варна се проведе поредната про-
фесионална среща на лекарите-хомеопати от региона. 
Както винага очакванията на колегите бяха оправдани 
с интересната тема „Болка и болезнени състояния в 
ревматологията”.

Гост лектор бе д-р Александра Манушева, 
ревматолог и управител на ДКЦ Чайка, разработила 
първия ревматологичен кабинет в доболничната 
помощ на територията на гр. Варна. От позицията на 
дългогодишен специалист в областта си, д-р Манушева 
прикова вниманието на участниците към най-
актуалното в диагностичните и терапевтични схеми 
при съответните заболявания, като акцентира на 
практическите подходи и най-бързото ориентиране за 
прецизна диагностика и лечение: „Само в рая е нямало 
болка”.

Към днешна дата болковата симптоматика при 

ОТЗВУК ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ ПРЕЗ М. АПРИЛ
ревматичните заболявания е често срещана и 
лечението на пациента е един процес, съчетаващ 
винаги няколко терапевтични схеми.

В тази връзка д-р Манушева информира участниците, 
че на територията на ДКЦ Чайка гр. Варна има разкрит 
център за комплексно лечение на болката. Екипът се 
старае да дава най-доброто от себе си,  както и да 
популяризира познанията си в тази колкото 
медицинска, толкова и чисто човешка област – 
освобождение от страданието.

Така и логично се премина към втората част от 
семинара, представена от д-р Енев, преподавател от 
ЕШКХ. Лекторът систематизира предписваните при 
конкретната патология хомеопатични медикаменти, 
насочи аудиторията към детайлите в подбора на 
терапия и представи клинични случаи от своята 
дългогодишна практика.

Участниците в срещата задържаха дълго след 
предвиденото време двамата лектори с множество 
въпроси и желания да споделят своите успехи и трудни 
за лечение случаи.

СОФИЯ
Темата „Себореен 

дерматит. Акне. Акне 
розацея.“ Събра 45 
лекари-хомеопати от 
София и региона. 
Професионалната среща 
се проведе на 6 април 
2013 г. в аудитория 2 на 
МБИ София.

Лектор бе проф. Любка 
Митева, р-л Клиника по 
дерматология и 
венерология, УМБАЛ 
Александровска, София. 
Проф. Митева направи 
широка диференциална 
диагноза между болести-
те на мастните жлези: 
Seborrhoea oleosa, Seborrhoea sicca (Sebostasis) и очер-
та клиничната картина и топографските зони на засяга-
не в човешкото тяло.

Проф. Митева се спря на различните форми на акне 
и акне розацея с и проследи различните стадий на 
тези заболявания и тяхното лечение. Лекторът 
подчерта, че това не са чисто дерматологични 
проблеми, а сложни по своя механизъм състояния на 
кожата, при които имат значение обмяната на 

Професионална среща Варна, 06. 04. 2013

Д-р Ал. Манушева,
Варна 06. 04. 2013

Проф. Л. Митева,
София 06. 04. 2013
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веществата и хормоналния статус на пациентите. 
Лекцията бе богато онагледена.

Във втората част на семинара д-р Угринова, ЕШКХ, 
представи най-честите симптоматични, 
патофизиологични, етиологични и теренни хомеопа-
тични медикаменти. Особено внимание се отдели на 
т-нар. дренажни медикаменти - Fumaria officinalis, 
Saponaria officinalis, Chelidonium majus и др. Подчертана 
бе ролята на етиологичните медикаменти Testosterone 
acetate 15 CH, Staphyllococcinum 15 CH и тяхното 
дозиране.

Представените клинични случаи илюстрираха 
терапевтичен подход към пациентите и тяхното 
проследяване.

ПЛОВДИВ
В прекрасния пролетен ден на 27.04. 2013 се проведе 

професионална среща в Пловдив. Въпреки изкушенията 
на хубавото време с присъствието си ни удостоиха 30 
колеги хомеопати. Темата бе „Лечение на бронхиалната 
астма при децата“.

Лектор на семинара бе проф. Тоньо Шмилев, зав. 
интензивен сектор на клиника по педиатрия към МУ 
Пловдив.

Лекцията му засегна интересни патофизиологични 
механизми на бронхиалната астма в детския организъм, 
новости в диагностицирането, терапията и правилната 
дозировка на медикаментите при тези пациенти. 

Участниците в срещата изпратиха лектора с 
аплодисменти и споделиха, че лекцията е била с 
отлична практическа насоченост и  много полезна в 
ежедневната им практика.

Под формата на дискусия премина втората част на 
семинара. Колегите задаваха много въпроси на д-р 
Слави Филчев, ЕШКХ, относно различни клинични 
казуси и мястото на хомеопатията при лечението им. 
Очертани бяха терапевтични алгоритми за първа 
помощ и в извън пристъпния период при деца с 
бронхиална астма.

Срещата посетиха повече от 35 лекари-хомеопати 
от целия регион: Пловдив , Ст. Загора , Хасково , 
Казанлък , Пазарджик , Харманли и др.

за тези, които ще пътуват за Албена  
с обществен транспорт

  На 31 май от автогара Варна за Албена автобуси 
тръгват на всеки кръгъл час от 8:00 ч. до 14:00ч.

  На 2 юни от автогара Албена за Варна автобуси 
тръгват на всеки кръгъл час от 12:00 ч. до 18:00 ч.

Полезна 
информация

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!

Професионална среща София, 
06. 04. 2013

Д-р Сл. Филчев,
Пловдив, 27. 04. 2013
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Увод
Рецидивиращите инфекции на горните дихателни 

пътища са едни от най-често срещаните заболявания в 
ежедневната практика на педиатри, общопрактикува-
щи лекари и оториноларинголози.

Хомеопатията е един от лечебните методи, намира-
щи успешно приложение в терапията на тези заболя-
вания. Рецидивиращите инфекции на горните дихател-
ни пътища са един от най-честите поводи за консулта-
ция в хомеопатичните кабинети, особено на пациенти 
в детска възраст.

Хомеопатичният подход в терапията на тези инфек-
ции ще бъде представен чрез обобщение на 50 кли-
нични случая.

Цел на проучването
•	 Да се анализира терапевтичната ефективност 

на хомеопатичното лечение при рецидивира-
щите инфекции на горните дихателни пътища 
(както в острите епизоди, така и като профи-
лактика на рецидивите);

•	 Да представи най-често използваните хомео-
патични медикаменти при инфекции на ГДП;

•	 Да представи използвания от лекарите в меди-
цински център „Фитолек”подход за подбор на 
хомеопатичните медикаменти при изготвянето 
на поддържаща терапия за тези пациенти.

Метод и материали
Ретроспективно проучване на 50 произволно подбра-

ни досиета на пациенти на МЦ “Фитолек”, чиято давност 
на заболяването е от поне 3 месеца. Като единствен кри-
терий за изключване се приложи критерият за имунна 
компрометация (СПИН, имуносупресивна терапия).

Прегледани бяха 427 хомеопатични прескрипции, 
като беше установено, че средният период на просле-
дяване на пациентите е бил 1,2 год., от които най-крат-
кото проследяване е било в рамките на 3 месеца, а 
най-продължителното – в рамките на 3 години.

Демографски показатели на проследените паци-
енти: 

Преобладават пациентите в детска възраст – между 
3 и 10 години (86 %), младежите между 10 и 20 години 
са 8 % и само 6 % от пациентите са над 20 годишна въз-

раст. Разпределението на пациентите по пол е в полза 
на мъжки пол (64%). 

Диагнози 
По-голямата част от проследените пациенти са 

потърсили помощта на лекаря-хомеопат по повод на 
хронични рецидивиращи възпаления на тонзилите 
(78%), по-малък е процентът на пациентите с хронич-
ни-рецидивиращи отити и синузити (по 6 %). При част 
от пациентите (10%) се е касаело за комбинирана 
инфекция. В 28% от случите, пациентите са имали и 
придружаващи заболявания (най-често алергии). 

Медикаменти, използвани в острите епизоди.
Прегледът на проучваните досиета и направените 

прескрипции показва, че средният брой на изписвани-
те медикаменти в острите епизоди е бил 3 (варирал е 
от 2 до 4), като те са предписвани в ниски и амбива-
лентни разреждания и в чести приеми. 

Най-често използваните медикаменти са били: 
Мercurius solubilis, Ferrum phsophoricum, Phytolacca 
decandra, Belladonna, Pyrogenium, Kalium bichromicum, 
Hepar sulfur и др.

Lachesis mutus
Spongia tosta
Rhus tox.
Rumex crispus

Ailanthus gl.
Merc.cor.

Drosera
Caps.anuum

Bryonia
Alium cepa

Merc.sol.
Fe phosph.

Phytolacca dec.
Belladonna
Pyrogenium

K bichromicum
Hepar sulfur 

Phosphorus
Poumon hist.

Hydrastis can.
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Брой пациенти

Медикаменти, използвани за профилактична 
терапия

Изборът на медикаментите в поддържащата тера-
пия е осъществяван на базата на методика, разработе-
на от д-р Мариян Иванов2. Методиката използва чети-
ри подхода за подбор на медикаментите, съответства-
щи на обичайния начин на разсъждение на всеки 
лекар, изправен пред случай на хронично рецидиви-
ращо заболяване.

РЕЦИДИВИРАщИ ИНфЕКЦИИ  
НА ГОРНИТЕ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИщА
Възможности на хомеопатичния подход

д-р Райна Томова1 - ДКЦ Сърце и здраве, ЕШКХ,
д-р Мариян Иванов2 и д-р Зорка Угринова2 - МЦ фитолек и ЕШКХ
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Схематично подходите могат да бъдат представени 
в следните четири квадранта:

Симптоматични 
медикаменти

Медикаменти, 
съответстващи на 
патоанатомията, 
патофизиологията и/или 
патогенезата на 
заболяването

Медикаменти, 
съответстващи на типа 
реакция и/или на 
чувствителния тип на 
пациента

Медикаменти, 
съответстващи на 
етиологията и/или 
провокиращите и 
влошаващи фактори 

Проучването показва, че средният брой изписвани 
медикаменти в поддържащата схема на един пациент е 
бил 4 (от 2 до 6). Медикаментите са били изписвани в 
амбивалентни или високи разреждания, като приемът 
им е бил от веднъж дневно до веднъж на две седмици 
(най-често през ден). 

Най-често използваните медикаменти от първи 
квадрант на представената схема (симптоматични 
медикаменти) са били следните: Mercurius solubilis, 
Pyrogenium, Phytolacca decandra, Apis mellifica, 
Belladonna, Ferrum phosphoricum, Hydrastis canadensis.

Mercurius sol.

Pyrogenium

Phytolacca dec.

Apis mellifica

Belladonna

Fe phosph.

Hydrastis can.

0 2 4 6 8 10 12 14

1

2

3

4

5

6

7

Хо
м

ео
па

ти
чн

и 
м

ед
ик

ам
ен

ти

Брой пациенти

Използваните медикаменти от втори квадрант на 
схемата (медикаменти, съответстващи на патоанатоми-
ята, патофизиологията и/или патогенезата на заболя-
ването) в случая са били медикаменти за повишаване 
на имунна защита - Silicea, Oscillococcinum, Echinacea 
angustifolia.

Silicea

Oscillococcinum

Echinacea ang.
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Брой пациенти

Използваните медикаменти от трети квадрант 
(съответстващи на етиологията и/или провокиращите 
и влошаващи фактори) са били: Hepar sulfur, (най-често 
предписван), Dulcamara, Aconitum napellus, Staphylo-
coc cinum, Streptococcinum, Lachesis mutus, Staphysagria.

Staphysagria

Lachesis mutus

Streptococcinum

Staphylococcinum

Aconitum napellus

Dulcamara

Hepar sulfur
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Брой пациенти

Използваните медикаменти от четвърти квадрант 
на представената схема (съответстващи на типа реак-
ция и/или на чувствителния тип на пациента) са били: 
Sulfur iodatum, Calcarea phosphorica, Pulsatilla, 
Tuberculinum, Lycopodium clavatum, Aviaire, Thuya 
occidentalis, Medorrhinum, Sepia officinalis. Подчертано 
е преобладаването на медикаменти от псоро-туберку-
линовата група.
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Резултати
Резултатите в краткосрочен аспект (в първите 72 

часа от терапията на острите епизоди) са много окура-
жаващи: постигнато е подобрение в 72 % от случаите. 
В 19 % от случаите състоянието е било без промяна, 
което е наложило преоценка на терапията и/или 
допълнителни изследвания, като в резултат на това 
при част от пациентите хомеопатичната терапия е про-
менена или допълнена, а при други е преминато към 
комбиниране на хомеопатичното лечение с подходя-
що алопатично лечение. При 9 % от случаите е настъ-
пило влошаване, което е довело до добавяне на алопа-
тични медикаменти към хомеопатичната терапия.
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Подобрение - 72%

Без промяна -  
19%

Влошаване - 9%

В по-дългосрочен аспект, резултатите зависят от 
продължителността на хомеопатичното лечение и 
периода на проследяване, така че е трудно да бъде 
дадено еднозначно заключение, но проучените досие-

та дават основание да се отбележи, че при значителен 
брой от пациенти намалява честотата и тежестта на 
протичане на острите епизоди, а при 100 % от пациен-
тите намалява консумацията на антибиотици (както 
поради разредените боледувания, така и поради по-
лекото и неусложнено протичане на острите епизоди).

Заключение
Направеното проучване дава възможност да се 

заключи, че хомеопатичната терапия безспорно има 
своето място в лечението на хроничните и рецидиви-
ращи заболявания на ГДП, както в острите епизоди, 
така и извън тях (с цел профилактика и намаляване 
тежестта на рецидивите).

Хомеопатията по света

Лечение на хиперактивни деца: 
сравнение на лечението с хоме-
опатия и метилфенидат /MPD/ в 
семейна среда - Х. Фрай, А. 
Турнейсен

British Homoeopathic journal; Volume 90, Issue 4, 
October 2001, Pages 183–188

Резюме
Рязкото увеличаване в преписванията на метилфе-

нидат при хиперактивни деца през последните годи-
ни е повод за нарастващо безпокойство сред профе-
сионалисти, родители и политици. Има, обаче, леко 
осъзнаване на алтернативите за лечение. Целта на 
това проспективно проучване е да се оцени ефикас-
ността на хомеопатията при хиперактивни пациенти 
и да се сравни с метилфенидата. Проучването е про-
ведено в педиатричен кабинет с конвенционално и 
хомеопатично направление. Деца на възраст от 3 до 
17 г., отговарящи на DSM-IV критериите за дефицит на 
вниманието и хиперактивност (ADHD) с Conners 
Global Index (CGI) равен на 14 или по-висок, са вклю-
чени в това изследване. Всяко от тях е получило инди-
видуализирано хомеопатично лечение. Когато кли-
ничното подобрение достигнало 50%, родителите са 
били помолени да направят повторна оценка на 
симптомите. При онези, при които подобрението не 
било в достатъчна степен, хомеопатията била замене-
на с метилфенидат и отново оценени 3 седмици по-

Хомеопатично лечение на 
предменструалeн синдром: 
серия от случаи - К. Данно, А. 
Колас, Л. Терзан, М.Ф. Борде

Homeopathy 2013 Jan; 102(1):59-65
The journal of the Faculty of Homeopathy (London 

England)

Резюме
ЦЕЛ: Наблюдателно, проспективно изследване на 

хомеопатичното повлияване на предменструалния 
синдром (ПМС) проведено от група френски лекари.

МЕТОД: На жени с ПМС за повече от 3 месеца e 
предписано индивидуализирано хомеопатично лече-
ние. Интензивността на 10 клинични симптома на ПМС 
е оценена индивидуално при проследяване от 3 до 6 
месеца след първоначалната визита: липсва = 0, лека = 
1, умерена = 2, тежка = 3. Общият брой точки според 
симптомите (диапазон: 0-30) е бил изчислен и сравнен 
в началото и в края на изследването за всеки пациент. 
Влиянието на ПМС върху ежедневните дейности 
(качество на живот) е сравнено в началото и в края на 
изследването като: няма, леко, умерено, тежко, много 
тежко.

РЕЗУЛТАТИ: На двадесет и три жени е било назначе-
но само хомеопатично лечение (при средна възраст от 
39,7 години). Folliculinum (87%) e най-често предписва-
ното хомеопатично лекарство, следвано от Lachesis 
mutus (52.2%). Най-честите симптоми на ПМС (умерени 
или тежки) при включването в проучването са: раздра-
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Не предизвиква 

сънливост!

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

За профилактика и лечение!
Хомеопатичен лекарствен продукт

против гадене при пътуване.
За деца под 6 години таблетките
се стриват и разтварят във вода.

късно. Сто и петнадесет деца (92 момчета и 23 моми-
чета), на средна възраст от 8,3 г. при поставяне на 
диагнозата, са били включени в проучването. Преди 
започване на лечението средният CGI е 20,63 (14-30), 
средният индекс на групата, лекувана с хомеопатия е 
20,52, а на групата, лекувана с метилфенидат – 20,94. 
След средно 3,5 месеца на лечение, 86 деца (75%) са 
били повлияни от хомеопатията, достигайки ниво на 
клинично подобрение от 73% и подобрение в инде-
кса CGI от 55%. Двадесет и пет деца (22%) са имали 
нужда от метилфенидат; средната продължителност 
на (предварителното) хомеопатично лечение в тази 
група е 22 месеца. Клиничното подобрение при гру-
пата лекувана с метилфенидат е достигнало 65%, а 
намаляването на CGI – 48%. Три от децата не са се 
повлияли нито от хомеопатията, нито от метилфени-
дата и едно дете е напуснало проучването. В случаи-
те, когато лечението на едно хиперактивно дете не е 
спешно, хомеопатията е ценна алтернатива на метил-
фенидата. Отчетените резултати от хомеопатичното 
лечение са подобни на ефектите от употребата на 
метилфенидат. Само при деца, които не са достигнали 
високо ниво на сензорна интеграция в училище, 
трябва да бъдат прехвърлени на лечение с метилфе-
нидат. В предучилищна възраст, хомеопатията изглеж-
да особено полезно лечение на ADHD. 

Целият материал може да бъде прочетен на:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699905064

знителност, агресивност и напрежение (87%), мастоди-
ния (78.2%) и покачване на теглото и подуване на коре-
ма (73.9%), а най-честите симптоми в края на изследва-
нето: раздразнителност, агресивност и напрежение 
(39.1%), покачване на теглото и подуване на корема 
(26.1%) и мастодиния (17.4%). Средният общ резултат 
за интензивност на симптомите е 13,7 точки при включ-
ването в изследването и 6.3 точки в края на проследя-
ването. Средното намаление в оценката (7,4) е статис-
тически значимо (р <0.0001). Двадесет и една жени 
съобщават, че тяхното качество на живот значително 
се е подобрило (91.3%, р <0.0001).

ИЗВОДИ: Хомеопатичното лечение се понася добре 
и изглежда има положителен ефект върху симптомите 
на ПМС. Folliculinum е най-често предписваното хоме-
опатично лекарство. Изглежда има възможност за 
провеждане на рандомизирани, плацебо-контролира-
ни изследвания, с цел да се проучи ефикасността на 
отделните хомеопатични лекарства при ПМС.

Източник:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23290881 

На тези снимки от 2011 година 
някои от нас ще се познаят. 
А други ще почерпят идеи...

ВНИМАНИЕ! 
Да се подготвим!

На 1 юни - Гала-вечер  
с Маскен бал!!!
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ПРОГРАМА
1-ВИ ДЕН – 31 мАй, 2013
Модератор: Д-р П. Загорчев
16.30 – 16 .45   Откриване
16.45 – 17.10  Хомеопатия, 30 годишен опит в педиатрията, възможности и 

ограничения - Д-р Ф. Шефдевил, Лион, Франция 
17.10 – 17.30   Хомеопатия в педиатрията, съвременни публикации – Проф. Н. 

Бояджиева, дм, дмн, Катедра по Фармакология и токсикология, 
Медицински факултет, МУ - София

17.30 – 17.50   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; София; доц. Т. Попов, дм, Клиника по алергология 
и астма, УМБАЛ „Александровска“, София

17.50 – 18.10   Затлъстяване в детска възраст и хомеопатия – Доц. М. Орбецо-
ва, дм, Клиника по ендокринология и болести на обмяната, 
УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; доц. Л. Пейчев, дм, Катедра по 
Фармакология и лекарствена токсикология, МУ - Пловдив, 
EШКХ

18.10 – 18.30   Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието (ADHD), 
възможностите на хомеопатията – д-р А. Пандурска, Катедра 
„Експериментална и клинична фармакология, дерматология и 
венерология“, МУ - Плевен, EШКХ; д-р З. Угринова, МЦ „Фито-
лек“, София, EШКХ

18.30 – 19.15  Обсъждане

2-РИ ДЕН – 1 юНИ, 2013
Модератор: Д-р Ив. Енев
09.00 – 09.20   Брадавици при децата и хомеопатичното им повлияване – Доц. 

Д. Господинов, дмн, Клиника по кожни и венерически болести, 
УМБАЛ - Плевен; д-р П. Лазаров, ОПЛ и вътрешни болести, 
Варна 

09.20 – 09.40   Атопичен дерматит – Проф. Л. Митева, дм, Клиника по 
дерматология и венерология, УМБАЛ „Александровска“, София; 
д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, EШКХ  

09.40 – 10.00   Лека черепно мозъчна травма в детската възраст. Възможнос-
ти на хомеопатията - Проф. М. Маринов, дмн, Клиника по нев-
рохирургия, УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“, София; д-р П. Загорчев, 
ОАРИЛ МБАЛ, Шумен, EШКХ

10.00 – 10.20  Уринен синдром в детската възраст. Приносът на хомеопатията 
– Доц. Д. Близнакова, дм, УНС по детски и инфекциозни боле-
сти, МУ - Варна; д-р П. Загорчев, ОАРИЛ МБАЛ, Шумен, EШКХ; 
д-р М. Димитров, ОПЛ, Поморие, EШКХ

10.20 – 10.40   Специфични аспекти на нефрокалцинозата в педиатрията – Д-р 
Г. Ион, Д-р К. Заруциоиу, Д-р Д. Пакурар,  Д-р Г. Лезану, Проф. Д. 
Оразеан

  Спешна клиника, Педиатрична болница „Григор Александреску“, 
Университет по Медицина и Фармация „Карол Давила“, Букурещ 

10.40 – 11.10  Кафе - пауза

Модератор: Д-р М. Иванов
11.10 – 11.30  Рецидивиращи тонзилити. Възможности за хомеопатично пов-

лияване – Проф. Ил. Йовчев, дмн, Клиника по УНГ болести, 
УМБАЛ „ Св. Георги“, Пловдив; д-р Р. Томова, ДКЦ „ Сърце и 
здраве“, София, Европейска школа по клинична хомеопатия 
(EШКХ)

11.30 – 11.50  Често боледуващо дете, хомеопатичен подход и терапия – 
Проф. М. Бошева, дм, Клиника по детски и генетични заболява-
ния, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; д-р М.Тодорова, Катедра по 
патофизиология, МУ - Пловдив, EШКХ

11.50 – 12.10   Парадоксите на имунната система от зачатието до детството и 
хомеопатия - Проф. В. Сарафян, дм, дмн, кат. Биология,  МУ - 
Пловдив; доц. Л. Пейчев, дм, Катедра по Фармакология и 
лекарствена токсикология, МУ - Пловдив EШКХ

12.10 – 12.30   Използване на хомеопатични лекарства за лечение на очни 
възпаления при деца – Д-р Е. Войчеховска, Офталмолог, Сце-
син, Полша

12.30 – 13.15 Обсъждане
13.20 – 14.30  Обяд
16.00 – 17.00   Кръгла маса
17.00 – 18.45   Хомеоарт – Артистична програма и тържествено връчване 

дипломите на „Промоция 2013“ 
20.00 -.........   Гала вечер - Маскен бал

3-ТИ ДЕН – 2 юНИ, 2013
Модератор: Доц. д-р Л. Пейчев
09.15 – 09.40   Имунизационен календар. Практически проблеми и възмож-

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

09.40 – 10.00   Двете лица на добре познати хомеопатични лекарства - Д-р Кр. 
Сзуфнаровски, Център за изследване и развитие, Вроцлав, 
Полша

10.00 – 10.20   Приносът на хомеопатията при наркозависими в детска и юно-
шеска възраст – Д-р Ив. Димитров, психиатър, Бургас

10.20 – 10.40   Етични аспекти на хомеопатичното лечение на детето – Доц. Кр. 
Гавриловичи, педиатър, Университет по Медицина и Фармация 
„Gr.T. Popa“, Ласи, Педиатрична болница „ Санта Мария“, Ласи, 
Румъния 

10.40 – 11.00   Възможности на хомеопатията при рецидивиращи отити при 
деца – Д-р М. Иванов, МЦ „Фитолек“, София, EШКХ; д-р З. Угри-
нова, МЦ „Фитолек“, София, EШКХ; доц. Л. Пейчев, дм, Катедра 
по Фармакология и лекарствена токсикология, МУ - Пловдив, 
EШКХ

11.00 – 11.30  Кафе - пауза

Модератор: Д-р З. Угринова
11.30 – 11.50   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 

11.50 – 12.10   Хомеопатичния съвет на фармацевта при неспокойни и 
стресирани деца – Доц. Ир. Николова, дм, Фармацевтичен 
Факултет, МУ - София; доц. Ал.Савова, дф, Фармацевтичен 
Факултет, МУ - София

12.10 – 12.30   Страхове в детската възраст – Д-р Л. Любенова, ОПЛ и педиа-
трия, София

12.30 – 12.50   Варицела и хомеопатичното й повлияване – Д-р Вл. Сугарев, 
Амбулатория за първична медицинска помощ, Банско

12.50 – 13.20  Обсъждане и закриване на конференцията
13.30 – 14.30  Обяд преди заминаване

ХII-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ с международно участие АЛБЕНА 2013

„ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА В ПЕДИАТРИЯТА“
Регистрация в конгресен център на хотел „Добруджа“ от 11:00 – 15:00, 31-ви май 2013


