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Клиничната хомеопатия у нас 
Устойчиво развитие

„Приносът на клиничната хомеопатия в педиа-
трията“ бе основна тема на състоялата се в нача-
лото на юни т.г. в к.к. Албена XII национална кон-
ференция с международно участие, организирана 
от Българската медицинска хомеопатична орга-
низация /БМХО/, БОАРОН България и Европейска-
та школа по клинична хомеопатия. 

Гости на събитието бяха Бранислав Кана, дирек-
тор на BOIRON за Централна,  Източна Европа и 
Русия, г-жа Мариан Отие, съпруга на Н.П. френ-
ския посланик в България, представители на 
Министерството на здравеопазването от съседна 
Турция, ректори, декани и преподаватели от бъл-
гарски медицински университети, председателят 
на Българският фармацевтичен съюз, лекари-
хомеопати от България, Франция, Полша, Румъ-
ния и Македония.

При откриването на конференцията д-р Петко 
Загорчев, председател на БМХО, отбеляза, че годишни-
ят научен форум на българските лекари хомеопати за 
поредна година надхвърля границите на България и 
привлича участници от съседни и европейски страни.

В словото си д-р Драгомир Грудев, управител на 
БОАРОН България, направи кратък анализ на нелекия 
пътя, който нареди България сред страните с утвърде-
ни традиции в клиничната хомеопатична практика.

- „Изминаха 12 години от провеждането на първа-
та конференция по клинична хомеопатия и 18 години 
от регистрирането на хомеопатичните лекарства 
на БОАРОН в България. В началото начертан път 
нямаше и при липса на законодателство станахме 
свидетели за навлизането на различни школи по хоме-
опатия в страната. С приемането на Закона за здра-
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„Приносът на клиничната
хомеопатия в педиатрията“
бе основна тема на състоя-
лата се в началото на юни
т.г. в кк Албена XII нацио-
нална конференция с меж-
дународно участие, органи-
зирана от Българската ме-
дицинска хомеопатична ор-
ганизация /БМХО/, БОАРОН
България и Европейската
школа по клинична хомео-
патия. 

Гости на събитието бяха
Бранислав Кана, директор
на BOIRON за Централна,
Източна Европа и Русия, 
г-жа Мариан Отие, съпруга
на Н.П. френския посланик
в България, представители
на Министерството на здра-
веопазването от съседна
Турция, ректори, декани и
преподаватели от български
медицински университети,
председателят на Българ-
ския фармацевтичен съюз,
лекари хомеопати от Бълга-
рия, Франция, Полша, Ру-
мъния и Македония.

При откриването на конфе-
ренцията д-р Петко Загорчев,
председател на БМХО, отбеля-
за, че годишният научен форум
на българските лекари хомео-
пати за поредна година над-
хвърля границите на България
и привлича участници от съсед-
ни и европейски страни.

В словото си д-р Драгомир
Грудев, управител на БОАРОН
България, направи кратък ана-
лиз на нелекия път, който наре-
ди България сред страните с
утвърдени традиции в клинич-
ната хомеопатична практика.

- Изминаха 12 години от
провеждането на първата кон-
ференция по клинична хомеопа-
тия и 18 години от регистри-
рането на хомеопатичните
лекарства на БОАРОН в Бълга-
рия. В началото начертан път
нямаше и при липса на законо-
дателство станахме свидете-
ли за навлизането на различни
школи по хомеопатия в страна-
та. С приемането на Закона за
здравето през 2004 г. България
взе пример от по-добрия евро-
пейски модел и повери практи-
куването на хомеопатията на
лекарите.

Изминалите години и пътят,
който извървяхме дотук, пока-
заха, че хомеопатията, паралел-
но с останалите клонове на
медицината, непрекъснато се
развива. Клиничната хомеопа-
тия е плодът на този процес.
Началото е поставено през 90-
те години на миналия век във
Франция. Гост на нашата кон-
ференция е д-р Франсоа Шевде-
вил, един от основоположници-
те на клиничната хомеопатия
във Франция, автор на много
книги, преведени и у нас, дълго-
годишен лекар и хомеопат с
богат клиничен опит. 

Развитието на клиничната
хомеопатия преминава, най-
общо, през три основни направ-
ления. На първо място е преци-
зирането на симптомите на
лекарствата в Материя меди-

ка, като запазването на най-
надеждните и клинично прове-
рените от тях се определя
чрез съвременния прочит на
ценностите, на етиологични-
те признаци, на модалностите,
на усещанията, на желанията,
на непоносимостите и на клю-
човите симптоми.

На второ място е интегри-
рането в хомеопатичната
практика на съвременната ди-
агностика, на изследванията и
методите за проследяване на
състоянието на пациента. Та-
ка например правилното тера-
певтично поведение при ангина
в детската възраст може да се
определи само след изследване
за стрептококи.

На трето, но не на последно
място хомеопатията навлиза в
области, пазени досега за
т.нар. тежка артилерия на ме-
дицината: в клиники по онколо-
гия, с цел подобряване качест-
вото на живот на пациента; в
отделения по анестезиология -
за купиране на странични дей-
ствия при спинална анестезия,
и др. 

Ще си позволя да цитирам 
д-р Франсоа Шевдевил: „Клинич-
ната хомеопатия е единстве-
ната разумна хомеопатия през
XXI век.“

Известно е, че през послед-
ните десетилетия изисквания-
та към лекарите, практикува-
щи клинична хомеопатия, и към
производителите на хомеопа-
тични лекарства се повиша-
ват. Отминава времето на
занаятчийското забъркване на
хомеопатични дроги. Стандар-
тите за добра производствена
практика се отнасят с пълна
сила и в нашата сфера. Навли-
зат нови технологии в произ-
водството. Един от патенти-
те на БОАРОН е т. нар. тройна
импрегнация – автоматизирана
микропроцесорна операция за
обработка, която подобрява
хомогенността и стабилност-
та на хомеопатичното лекар-
ство, и е гаранция за качество. 

Извършването на химически
анализ при хомеопатичните
препарати е невъзможно и
затова се прилага процесът
„проследяемост“. Чрез баркода
на крайния продукт се достига
до тинктурата майка и до
изходната субстанция. Така
могат да се проследят всички
етапи и извършвани тестове
по време на производствения
процес. 

БОАРОН - като световен
лидер в производството на
хомеопатични лекарствени
средства, е не само синоним на
качество, но и синоним на
открит и честен диалог с лека-
ри, фармацевти и пациенти. 

Развитието на цивилизация-
та е свързано със споделянето
на опит, с неговото осмисляне
и надграждане. В този смисъл
националните конференции в
Албена представляват утвър-
дили се във времето форуми и
са своеобразен мотор за разви-
тие на клиничната хомеопатия
у нас, каза в заключение д-р Гру-
дев.

В поздравлението си към
участниците в конференцията
главният държавен санитарен
инспектор д-р Ангел Кунчев
заяви, че „утвърждаването на
клиничната хомеопатия у нас
премина през дълъг период на
върхове и спадове, през не-
разбиране и остра критика,
но постепенно нещата криста-
лизираха и си дойдоха на мяс-
тото. Уважението и сериозно-
то отношение, което получа-
ват лекарите хомеопати от
своите пациенти, от колегите
си и от официалните власти, е
показателно“. Той подчерта
още: „За мен е наистина на-
пълно необяснимо и неприем-
ливо, когато не си учил нещо,
не го разбираш или не можеш
да го обясниш, да го отхвър-
ляш априори. Историята е
пълна с подобни примери,
които са водели до пропадане
на много добри, интересни
новаторски идеи. На практика
богатият емпиричен опит,
който е натрупан, е достатъч-
но доказателство и за най-
големите неверници, че ефект
от тази терапия има и той
трябва да бъде максимално
използван“.

Д-р Кунчев отбеляза още, че
опитът на БМХО се възприема
от други страни, като Турция
например, където обмислят
промяна в законодателството,
за да бъде поставена хомеопа-
тията на здрава клинична осно-
ва още от самото начало. Като
представител на МЗ д-р Кунчев
допълни, че министерството ще
подкрепи развитието на кли-
ничната хомеопатия в България
по отношение на изграждането
на нормативната база и на пре-
цизирането на условията.

В поздравителен адрес на
БЛС до участниците в конфе-

ренцията се казва, че с разви-
тието на клиничната хомеопа-
тия в нашата страна, с научни-
те форуми в тази сфера, в
които не само българското, но
и чуждестранното участие е
забележително, както и с
цялостната дейност на БМХО,
съвременните лечебни методи
се утвърждават трайно и у нас.
Всичко това повишава прести-
жа на хомеопатичната практи-
ка и работи за доброто име на
българската медицина.

Форумът се отличи с наси-
тена тематична програма. Дис-
кусиите бяха задълбочени и с
практическа насоченост.

Интерес предизвика лек-
цията на д-р Франсоа Шефде-
вил, преподавател по клинична
хомеопатия в Лион, Франция,
който направи преглед на
30-годишния хомеопатичен
опит в педиатрията, на доказа-
ното място на клиничната
хомеопатия в съвременната
медицина, на ограниченията,
които лекарят хомеопат сам
може да си постави, защото е
подвластен на професионална-
та етика, на медицинските и
юридическите отговорности. 

Проф. Надка Бояджиева
представи анализ на научни
публикации за клинични
изследвания с хомеопатични
средства за профилактика и
лечение на заболявания в детс-
ката възраст. През последните
5 години са направени 98 про-
учвания, които са доказали

ефективност, липса на нежела-
ни реакции и на вредност на
прилаганото лечение при нев-
рологични и гастроинтестинал-
ни заболявания, при УНГ
болести и грипоподобни със-
тояния, алергични реакции,
вкл. бронхиална астма.

Опитът си в лечението на
деца с новодиагностицирана
персистираща астма сподели-
ха д-р Слави Филчев и доц.
Тодор Попов. Специалистите
обобщиха резултатите и напра-
виха извода, че съчетаването
на хомеопатичния и конвенцио-
налния метод осигурява по-
ефикасен контрол върху брон-
хиалното имуноалергично въз-
паление в сравнение с прила-
гането само на конвенционал-
ни средства.

На един от съвременните
социалнозначими проблеми –
затлъстяването в детската
възраст, се спряха доц. М.
Орбецова и доц. Л. Пейчев. 
Д-р А. Пандурска и д-р Зорка
Угринова акцентираха върху
хомеопатичните възможности
при деца със синдром на хипе-
рактивност и с дефицит на
внимание. „Лека черепно-мо-
зъчна травма в детската въз-
раст“ бе темата, на която бе
посветена лекцията на проф.

Марин Маринов и
д-р Петко Загор-
чев. В нея автори-
те споделиха по-
ложителните ре-
зултати от кли-
ничния си опит.

Други теми за
хомеопатична те-
рапия при деца,
прилагана само-
стоятелно или в
комбинация с
конвенционална,
бяха свързани с
атопичния дерма-
тит, с т.нар. утри-
нен синдром, с
рецидивиращите
тонзилити, с чес-
то боледуващите
деца, очните въз-
паления, с реци-
дивиращите оти-
ти, с лечението на
брадавици и др.

В дневния ред на конферен-
цията по традиция бе включено
официално връчване на дипло-
мите на лекари и фармацевти,
успешно завършили курсовете
по хомеопатия, проведени от
европейската школа. Удостове-
рения за завършен двегодишен
курс получиха 119 лекари, удос-
товерения за модул „Поддър-
жаща квалификация“ - 186 ле-
кари, а атестати – 69 фарма-
цевти. 

Бе отчетено, че все повече
бъдещи лекари се включват в
студентските свободноизби-
раеми курсове по клинична
хомеопатия. През тази учебна
година в медицинските универ-
ситети в София, Пловдив, Вар-
на и Плевен тънкостите в хо-
меопатията ще усвояват 202
студенти.

Маргарита ГУЛЕВА

вето през 2004 г., България взе пример от по-добрия 
европейски модел и повери практикуването на хомео-
патията на лекарите.

Изминалите години и пътят, който извървяхме 
дотук, показаха, че хомеопатията, паралелно с оста-
налите клонове на медицината, непрекъснато се раз-
вива. Клиничната хомеопатия е плодът на този про-
цес. Началото е поставено през 90-те години на мина-
лия век във Франция. Гост на нашата конференция е 
д-р Франсоа Шевдевил, един от основоположниците на 
клиничната хомеопатия във Франция, автор на много 
книги, преведени и у нас, дългогодишен лекар и хомео-
пат с богат клиничен опит. 

Развитието на клиничната хомеопатия премина-
ва, най-общо, през три основни направления. На първо 
място е прецизирането на симптомите на лекар-
ствата в Материя медика като запазването на най-
надеждните и клинично проверените от тях се опре-
деля чрез съвременния прочит на ценностите, на 
етиологичните признаци, на модалностите, на усе-
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щанията, на желанията, на непоносимостите и на 
ключовите симптоми.

На второ място е интегрирането в хомеопатич-
ната практика на съвременната диагностика, на 
изследванията и методите за проследяване на със-
тоянието на пациента. Така например правилното 
терапевтично поведение при ангина в детската въз-
раст може да се определи само след изследване за 
стрептококи.

На трето, но не на последно място хомеопатията 
навлиза в области, пазени досега за т.нар. тежка 
артилерия на медицината: в клиники по онкология, с 
цел подобряване качеството на живот на пациента; в 
отделения по анестезиология – за купиране на стра-
нични действия при спинална анестезия, и др. 

Ще си позволя да цитирам д-р Франсоа Шевдевил: 
„Клиничната хомеопатия е единствената разумна 
хомеопатия през XXI век.“

Известно е, че през последните десетилетия изис-
кванията към лекарите, практикуващи клинична 
хомеопатия, и към производителите на хомеопатич-
ни лекарства се повишават. Отминава времето на 
занаятчийското забъркване на хомеопатични дроги. 
Стандартите за добра производствена практика се 
отнасят с пълна сила и в нашата сфера. Навлизат 
нови технологии в производството. Един от патен-
тите на БОАРОН е т. нар. тройна импрегнация – 
автоматизирана микропроцесорна операция за обра-
ботка, която подобрява хомогенността и стабил-
ността на хомеопатичното лекарство, и е гаранция 
за качество. 

Извършването на химически анализ при хомеопа-
тичните препарати е невъзможно и затова се прила-
га процесът „проследяемост“. Чрез бар кода на край-
ния продукт се достига до тинктурата майка и до 
изходната субстанция. Така могат да се проследят 
всички етапи и извършвани тестове по време на про-
изводствения процес. 

БОАРОН – като световен лидер в производството 
на хомеопатични лекарствени средства, е не само 
синоним на качество, но и синоним на открит и чес-
тен диалог с лекари, фармацевти и пациенти. 

Развитието на цивилизацията е свързано със спо-
делянето на опит, с неговото осмисляне и надгражда-
не. В този смисъл националните конференции в Албе-
на представляват утвърдили се във времето форуми 
и са своеобразен мотор за развитие на клиничната 
хомеопатия у нас,“ – каза в заключение д-р Грудев.

В поздравлението си към участниците в конферен-
цията главният държавен санитарен инспектор д-р 
Ангел Кунчев заяви, че „утвърждаването на клинична-
та хомеопатия у нас премина през дълъг период на 

върхове и спадове, през неразбиране и остра критика, 
но постепенно нещата кристализираха и си дойдоха 
на мястото. Уважението и сериозното отношение, 
което получават лекарите хомеопати от своите 
пациенти, от колегите си и от официалните власти 
е показателно“. Той подчерта още: „За мен е наистина 
напълно необяснимо и неприемливо, когато не си учил 
нещо, не го разбираш или не можеш да го обясниш, да го 
отхвърляш априори. Историята е пълна с подобни 
примери, които са водели до пропадане на много добри, 
интересни новаторски идеи. На практика богатият 
емпиричен опит, който е натрупан, е достатъчно 
доказателство и за най-големите неверници, че ефект 
от тази терапия има и той трябва да бъде максимал-
но използван“.

Д-р Кунчев отбеляза още, че опитът на БМХО се въз-
приема от други страни, като Турция например, където 
обмислят промяна в законодателство, за да бъде 
поставена хомеопатията на здрава клинична основа 
още от самото начало. Като представител на МЗ д-р 
Кунчев допълни, че министерството ще подкрепи раз-
витието на клиничната хомеопатия в България по 
отношение на изграждането на нормативната база и 
на прецизирането на условията.

В поздравителен адрес на БЛС до участниците в 
конференцията се казва, че с развитието на клинична-
та хомеопатия в нашата страна, с научните форуми в 
тази сфера, в които не само българското, но и чуждес-
транното участие е забележително, както и с цялостна-
та дейност на БМХО, съвременните лечебни методи се 
утвърждават трайно и у нас. Всичко това повишава 
престижа на хомеопатичната практика и работи за 
доброто име на българската медицина.

Форумът се отличи с наситена тематична програма. 
Дискусиите бяха задълбочени и с практическа насоче-
ност.

Интерес предизвика лекцията на д-р Франсоа Шеф-
девил, преподавател по клинична хомеопатия в Лион, 
Франция, който направи преглед на 30-годишния 
хомеопатичен опит в педиатрията, на доказаното 
място на клиничната хомеопатия в съвременната 
медицина, на ограниченията, които лекарят хомеопат 
сам може да си постави, защото е подвластен на про-
фесионалната етика, на медицинските и юридическите 
отговорности. 

Проф. Надка Бояджиева представи анализ на науч-
ни публикации за клинични изследвания с хомеопа-
тични средства за профилактика и лечение на заболя-
вания в детската възраст. През последните 5 години са 
направени 98 проучвания, които са доказали ефектив-
ност, липса на нежелани реакции и на вредност на 
прилаганото лечение при неврологични и гастроин-
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тестинални заболявания, при УНГ болести и грипопо-
добни състояния, алергични реакции, вкл. бронхиална 
астма.

Опитът си в лечението на деца с новодиагностици-
рана персистираща астма споделиха д-р Слави Филчев 
и проф. Тодор Попов. Специалистите обобщиха резул-
татите и направиха извода, че съчетаването на хомео-
патичния и конвенционалния метод осигурява по-ефи-
касен контрол върху бронхиалното имуноалергично 
възпаление в сравнение с прилагането само на кон-
венционални средства.

На един от съвременните социалнозначими про-
блеми – затлъстяването в детската възраст, се спряха 
доц. М. Орбецова и доц. Л. Пейчев. Д-р А. Пандурска и 
д-р Зорка Угринова акцентираха върху хомеопатични-
те възможности при деца със синдром на хиперактив-
ност и с дефицит на внимание. „Лека черепно-мозъчна 
травма в детската възраст“ бе темата, на която бе пос-
ветена лекцията на проф. Марин Маринов и д-р Петко 
Загорчев. В нея авторите споделиха положителните 
резултати от клиничния си опит. 

Специален гост лектор бе д-р Франсоа Шефдевил, 
лекар хомеопат с 30-годишен клиничен опит и препо-
давател по клинична хомеопатия, Лион, Франция. 

 

Д-р Шефдевил пред аудиторията

Официални гости на форума бяха д-р Кунчев – гла-
вен държавен здравен инспектор, Министерство на 
здравеопазването, проф. Костянев – ректор на МУ 
Пловдив, проф. Мурджева – зам. ректор на МУ Плов-
див, проф. Томов – ректор на МУ Плевен, проф. Мари-
нов – декан на МФ, проф. Петрова – зам. ректор МУ 
София, проф. Шишков – зам. ректор МУ Варна, маг. 
фарм. Ненчев, Председател на Български Фармацевти-
чен съюз, г-жа Петрова, г-жа Йошева – Национално 
сдружение на бакалавър фармацевтите в България.

Други теми за хомеопатична терапия при деца, при-
лагана самостоятелно или в комбинация с конвенцио-
нална, бяха свързани с атопичния дерматит, с т.нар. 
утринен синдром, с рецидивиращите тонзилити, с 
често боледуващите деца, очните възпаления, с реци-
дивиращите отити, с лечението на брадавици и др. 

В дневния ред на конференцията по традиция бе 
включено официално връчване на дипломите на лека-
ри и фармацевти, успешно завършили курсовете по 
хомеопатия, проведени от европейската школа. Удос-
товерения за завършен двегодишен курс получиха 119 
лекари, удостоверения за модул „Подържаща квалифи-
кация“ – 186 лекари, а атестати – 69 фармацевти. 

Бе отчетено, че все повече бъдещи лекари се включ-
ват в студентските свободноизбираеми курсове по 
клинична хомеопатия. През тази учебна година в меди-
цинските университети в София, Пловдив, Варна и 
Плевен тънкостите в хомеопатията ще усвояват 202 
студенти.

Маргарита ГУЛЕВА, Форум меДикус
Бр. 23, 17 юни 2013 г.

ОТЗВУК АЛБЕНА-2013

Проф. костянев връчва дипломи за завършен дву-
годишен курс на обучение по клинична хомеопатия

официални гости на конференцията
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На тържествена церемония по време на галавечер-
та д-р Фр. Шефдевил бе удостоен със званието „Поче-
тен член на БМХО“, за своя принос в развитието на 
клиничната хомеопатия в България. 

За „Добра хомеопатична практика“ бяха наградени 
– д-р Искра Соколова, Кюстендил; д-р Любка Кокалова, 
Перник; д-р Радостина Симеонова, Пловдив; д-р Теодо-
ра Каварджиклиева, Стара Загора; д-р Ирена Лачева, 
Тетевен; д-р Антоанета Пиналева, Русе; д-р Елина Саво-
ва, Бургас.

Проф. Томов връчва атестати на лекари, завър-
шили модул „Поддържаща квалификация“

Проф. Бошева пред участниците в конференцията

Проф. маринов връчва дипломи за завършен двуго-
дишен курс на обучение по клинична хомеопатия

моменти от презентацията на проф. сарафян

маг. Фарм. Ненчев връчва атестати на фармаце-
втите, завършили своето обучение

моменти от представянето на доц. Николова и  
доц. савова, ФФ софия

В научната програма взеха участие водещи спе-
циалисти в областта на педиатрията, имунологията и 
ендокринологията – проф. Бошева – Клиника по дет-
ски и генетични заболявания, УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив, проф. Сарафян – катедра Биология, МУ 
Пловдив, доц. Близнакова – УНС по детски и инфекци-
озни болести, МУ Варна, доц. Орбецова – Клиника по 
ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. 
Георги“, Пловдив. 
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Награда за фармацевт в категорията „Най-добре 
колаборация с лекар-хомеопат“, получиха маг. фарм. 
Евгения Димитрова, Кюстендил, маг. фарм. Любка Кузе-
ва, Пловдив, маг.фарм. Рени Въткова, Плевен и маг.
фарм. Живка Михова, Варна.

Специално място в тържествената програма бе зла-
тен „Оскар“ за най-добър сценичен костюм. Специално 
международно жури отличи най-интересните костюми 
на участниците. 

И тъй като бе Първи юни, призът „Оскар“ с право бе 
присъден на малкия Иван от Плевен, който поздрави 
всички присъстващи с жизнерадостна песен.

В музикалната програма се включиха Трио „Тенори-
те“, балетна формация „Арт Денс“, детски фолклорен 
ансамбъл „Добруджа“.

моменти от награждаването

Живот без болк а
и синини!

При контузии,
натъртвания,
мускулна умора

Хомеопатичен лекарствен продукт. 
Не се прилага под 1 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, факс: 963-45-00 А
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Без консерванти!

Без парабени!



Какво е мнението ви за развитието на клинична-
та хомеопатия в България през последните десет 
години? 

Проф. Бояджиева: Клиничната хомеопатия се раз-
вива прогресивно в България. В началото бе силната 
работа, инициативи и законодателство с големия 
личен принос на д-р Драгомир Грудев и екипа му. Не 
беше лесно да се утвърждават в годините, както зако-
нодателните документи, така и хомеопатичното лече-
ние. 

Обучаваха се първите лекари хомеопати, постепен-
но се създаде  и екип от български преподаватели. 

Клиничната хомеопатия се развива успешно благо-
дарение на качествена организация на обучението на 
лекари, фармацевти и дентални медици. Голяма е 
ролята на лекуващите лекари, които след обучение и 
придобиване на правото на лекар-специалист по хоме-
опатия, прилагаха хомеопатичните средства на паци-
ентите. Така се постигна убеденост, както при меди-
цинските специалисти, така и при гражданите, в ефек-
тивност на хомеопатичната профилактика и лечение. 
Днес много граждани искат безвредно лечение, много 
хора не одобряват натоварването на организма със 
синтетични и рискови лекарства и желаят хомеопатич-
но лечение.

Лекарите-хомеопати са силно отговорни, те имат 
голям лекарски стаж и са опитни в диагноза и лечение 

Представяме ви интервю с нашия специален гост – проф. Надка Бояджиева, 
катедра по фармакология и токсикология, медицински факултет, му-софия

на заболяванията. Точната преценка на кой болен 
какви хомеопатични средства да изпишат подкрепи 
значимо прогреса на клиничната хомеопатия у нас. 
Реално резултатите на хомеопатичното успешно лече-
ние утвърждаваха клиничната хомеопатия у нас.

Познавам много лекари, които преди 10 години не 
желаеха да чуят за хомеопатия, а днес я практикуват. 
Защо? Защото се убедиха в ефикасността и безвред-
ността на хомеопатичните средства, когато правилно и 
навреме са приложени. 

Разбира се, че не за всеки пациент и не за всяко 
заболяване хомеопатията е метод на лечение. Именно 
яснотата по този въпрос и обучението по хомеопатия 
помогнаха да се върви напред, да се пази пациента от 
грешен подход. 

Важен елемент за развитието на клиничната хомео-
патия у нас е връзката й с науката. Научните доказател-
ства укрепваха базата, на която се узаконяваше и раз-
виваше клиничната хомеопатия у нас. 

И така се достигна до стиковане на клиничната 
хомеопатия с научните доказателства, до запознаване 
на ежегодните Национални конференции с научния 
прогрес по хомеопатия в света и у нас. Науката се 
фокусира върху хомеопатичните ефекти и средства-
факт, който повиши респекта и доверието в хомеопа-
тията. Посоченото допринесе и за успехите на клинич-
ната хомеопатия у нас. 

В допълнение, обучението по всяка дисциплина 
изисква хубав учебник. Още в началото Клиничната 
хомеопатия предостави учебници от чужди и наши 
автори. През 2002 г. излезе специализиран учебник по 
фармакология и токсикология на английски език, 
предназначен за чуждестранните студенти по медици-
на. В този учебник е включен раздел по хомеопатия, а 
автори са екип от преподаватели по хомеопатия.

Интересът на студентите медици и дентални меди-
ци към клиничната хомеопатия при нас, в МФ-София, е 
голям.

Зная, че така е и в другите медицински университе-
ти, расте интересът и сред студентите по фармация. 
Посоченото също определя бъдещето на клиничната 
хомеопатията. Уменията да създадеш интерес и млади-
те да посещават извънредни/модулни лекции по хоме-
опатия е положителен факт в развитието на клинична-
та хомеопатия. 

Международното сътрудничество на българските 
лекари-хомеопати с колеги от различни държави е 
важен факт и определя, както стабилността на разви-
тието на клиничната хомеопатия, така и внедряване на 
опита на други държави. 
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ГОСТ НА БРОя
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Какви са впечатленията ви от поредната XII-та 
Национална конференция по Клинична хомеопа-
тия с международно участие? 

Проф. Бояджиева: Отлични са не само моите впе-
чатления, но и тези на всички участници. Всяка Нацио-
нална конференция е организирана точно, полезно и с 
много значими научни доклади/съобщения. Последна-
та беше с голям брой лекари, над 430 от цялата страна, 
които се дипломираха със специалност-клинична 
хомеопатия или имаха обучение, надграждащо. На 
конференцията имаше много млади лекари и много 
лекари-специалисти, някои с по две и повече специал-
ности. 

Академичното присъствие от лекари-професори, 
доценти, асистенти беше голямо. Повечето представи-
ха научни факти и поддържаха интерeса на аудитория-
та по време на заседанията. За мен тази ежегодна кон-
ференция е празник на утвърждаване на клиничната 
хомеопатия у нас, защото много лекари и специалисти 
научават най-съвременни научни и клинични факти и 
могат да обсъждат своя опит. 

С 40-годишния си опит от участие в работата на над 
130 научни конгреси/симпозиуми/конференциии 
отбелязвам голямата мотивираност на лекарите-хоме-
опати, участващи в конференцията. Препълнената зала 
и вниманието към докладите на всяко заседание е 
типично за конференциите по хомеопатия.

Тази конференция се утвърди и като форум за нови 
знания на лекарите и те истински се интересуват от 
всеки докладван факт. Ежегодно има чуждестранни 
лектори и участници с интересни доклади.  Не само 
българските лекари, но и гостите от Франция, Румъ-
ния, Турция и други, ежегодно са доволни от програма-
та и представените новости на конференцията. Тази 
година темата беше за най-свещеното нещо на земята, 
за здравето на децата и клиничната хомеопатия. 

Приятелството между лекарите-хомеопати е извест-
но, то се сплотява по време на ежегодните конферен-
ции. 

След работния ден в конферентната зала от 9.00 до 
18.00 часа заедно с колеги и приятели бяхме концерт и 
на „бал с маски”, веселихме се и танцувахме. Именно в 
тази неформална обстановка научих колко доволни са, 
както българските лекари, така и чуждестранните 
гости от споделения клиничен опит и новите научни 
факти, докладвани и обсъждани на конференцията. 

Как оценявате научната част на Конференцията?  
Проф. Бояджиева: Всяка година се повишава науч-

ното ниво на конференцията.  Докладите бяха изготве-
ни точно, прецизно и представени отлично. Програма-
та беше разумно съобразена и с  предварително раз-
дадени резюмета на два езика. Технически гостите 
имаха осигурен симултанен превод. Считам, че  орга-
низацията на научната част на конференцията бе 
отлична.

Какво бихте пожелали на лекарите хомеопати в 
България?

Проф. Бояджиева: Аз много уважавам и ценя лека-
рите-хомеопати заради техния интелект, знания, опит 
и стремеж към усъвършенстване. Уважавам ги и зара-
ди доказаните им успехи в прогреса на клиничната 
хомеопатия у нас. 

Пожелавам им здраве, хубав живот и нови успехи в 
клиничната хомеопатия. 

Да пожелая, както обучението по клинична хомео-
патия, така и  конференциите да продължат и зана-
пред. 

За мен областта на клинична хомеопатия, заедно с 
целия екип от лекари-преподаватели и организатори 
вкл. и обучаващи се е един „остров” на запазен морал, 
етика, знания, медицински опит, усъвършенстване и 
отговорност за здравето на хората у нас. 

Продължавайте така, скъпи лекари и специалисти.

По случай Еньовден, Съюзът на природолечители-
те в България организира Пресконференция на тема 
„Еньовден и традициите в народната медицина“.

В пресконференцията участваха: 
Зофия Щербак – председател на Сдружението 

на природолечителите в България; 
Иван Георгиев – зам.-председател на Сдруже-

нието; 
доц. Илияна янева-Балабанска, специалист по 

фитотерапия и експерт от Националния център по 
обществено здраве и анализи /НЦОЗА/, 

Д-р Райна Томова, зам. председател на БМХО. 
На конференцията присъстваха журналисти от 

Българска национална телевизия, Канал 3, в. Доктор, 
радио Хоризонт и др.

Д-р Томова подчерта, че хомеопатията може да 
бъде опасна, когато се практикува от нелекари, зара-
ди липсата на клиничен опит и познания, позволява-
щи поставянето на правилната диагноза и проследя-
ване на клиничната картина при пациента. 

Само лекар може да прецени подходящ ли е паци-
ентът за хомеопатично лечение като самостоятелна 
терапия или като допълващ метод на лечение. За да 
бъде изпълнен основният принцип в хомеопатията 
“Primum non nocere”.

От страна на журналистите бе проявен интерес 
къде лекарите в България биха могли да получат ква-
лификация в областта на хомеопатията. Д-р Томова 
обясни, че това обучение отдавна се провежда съв-
местно с медицинските университети в страната. 

Д-р Томова даде специално интервю за в. „Доктор“.

„ОТ МяСТОТО НА 
СъБИТИЕТО“
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Представяме ви  
д-р ирена Лачева, 

Тетевен 
Мисля, че все още не е дошло 

времето да пиша мемоарите си, но 
това интервю ме накара да спра и 
да погледна в годините назад … 

И се стреснах. Почти на четири-
десет и седем години съм, а триде-
сет от тях съзнателно съм посвети-
ла на хората – да им помагам и 
лекувам …И ето я ретроспекцията:

Началото на професионалната ми кариера е през 1983 г. – две 
години обучение и една година работа като медицинска сестра, 
след това шест години следване медицина в МУ Плевен и вече 
двадесет и една години съм на предния фронт на здравеопазва-
нето в гр. Тетевен. Работила съм в детски кабинет, вътрешен 
кабинет, вътрешно отделение и от 2000 г. съм общопрактикуващ 
лекар с две специалности – Вътрешни болести и Обща медицина.

И понесена във водовъртежа на работа, безсънни нощи , 
радост и умора годините отминаваха …И както при повечето 
хора, трябваше да се случи нещо, което да те спре за миг, да те 
стресне и да те накара да се замислиш над мига, да преосмис-
лиш миналото и да вземеш решение за бъдещето си … „Нещото“ 
при мен бе личен здравословен проблем – изкарах няколко пост-
грипни ларингити, последващи интерстициални пневмонии с 
тежка дихателна недостатъчност... Да, … неприятен повод за 
преоценка, но пък нали има една приказка – „Всяко зло за добро”. 
И при мен доброто беше, че боледувайки намерих време да се 
замисля и преоткрих нов потенциал. До този момент сляпо вяр-
вах само на медицината на която са ни учили в университета… А 
тя не беше достатъчна…

Нужно беше нещо ново, различно и истинско, което да не 
отрича наученото и практикуваното с години, а напротив – да го 
разшири и обогати.

При мен новото и истинското се оказа хомеопатията и приро-
до-съобразния начин на живот.

Пациентите, избрали ме за свой лекар са около 2500. Те 
повярваха в мен, а аз прецених че мога да им бъда доста по-
полезна като разчупя рамката на конвенционалната медицина и 
им предложа полезни алтернативи. И в този ред на мисли съм 
убедена, че истинският хомеопат задължително трябва да бъде 
практикуващ лекар – знаещ и можещ, мотивиран да помага и 
лекува тялото и душата на хората .

И както повярвах в основния принцип на хомеопатията 
„Подобното се лекува с подобно“, все повече се убеждавам, че 
природата като наш създател е тази , от която трябва да черпим 
сили и вдъхновение за нашето изцеление.

Какво ми даде хомеопатията? По-широк светоглед; 
По-детайлен и ценен начин да контактувам, преглеждам и леку-
вам пациентите си; Вяра в собствения оздравителен потен-
циал.

Какво се случи с мен? Аз определено съм по- добър човек и 
лекар.

Пожелавам на бъдещите лекари – хомеопати да станат още по 
добри!

Портрет на наградените


