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ЗА ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ. 
Обучението се провежда с подкрепата на медицинските 

университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.
Обученията се кредитират от БЛС, БФС и НСБФБ.

Обучението по клинична хомеопатия, стартира в 
Медицински Университет - София с модул 1 и 2  

и във Варна с модул 1 на 19-ти октомври  
и в Медицински Университет – Пловдив с модул 1 и 2  

и в Плевен с модул 2 на 26-ти октомври.

За повече информация можете да посетите нашия сайт:
www.clinicalhomeopathy.eu 

ЕФЕКТИВНОСТ НА ХОМЕОПАТИЧНАТА 
ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕТСКАТА АСТМА - АНАЛИЗ НА 
ТЕМПЕРАТУРАТА НА ЕКСХАЛИРАНИЯ ВЪЗДУХ

Възпалението при бронхиалната астма
Имуноалергичното възпаление при бронхиалната 

астма определя редица патологични процеси в диха-
телните пътища, които в крайна сметка могат да дове-
дат до ремоделирането им. Съгласно определението 
на стандарта GINA 2012 (Global Initiative for Asthma) 
(1): “Астмата е хронично възпалително заболяване на 
бронхите, в което участват множество клетки и кле-
тъчни елементи. Хроничното възпаление е свързано 
бронхиална хиперреактивност, която води до повта-
рящи се епизоди на бронхиална обструкция, задух, 
кашлица…” Според същия диагностично-терапевти-
чен стандарт: “... установяването на степента на възпа-
лението е много важен компонент при мониторира-
нето на астмата”. 

В клиничната практика рутинно се използват реди-
ца индиректни маркери за възпалителна активност, 
каквито са симптомите на заболяването, честота на 
екзацербациите, честота на употреба на броноходи-
лататори, състоянието на белодробната функция, 
оценявана спирометрично и др. 

През последните години бяха въведени редица 
нови методи за обективизиране на степента на иму-
но-алергичното възпаление при астмата, които се 
състоят обикновено в търсене на инфламаторни 
клетки, медиатори или определени химични съеди-
нения в кръв, индуцирана храчка, издишани газове 
или ексхалиран кондензат.

Биомаркери на издишания въздух
Още от зората на медицината лекарите са се опит-

вали да поставят диагнозата на пациента по миризма-
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та на неговия дъх, оттам и класическите определения 
“уремичен”, “чернодробен”, “ацетонов” фетор. Този 
“органолептичен” метод, освен че е неточен, обикно-
вено диагностицира заболяванията в много напреднал 
стадий.

Освен атмосферни газове (N2, O2, CO2) и водна пара, 
ексхалираният въздух съдържа повече от 3 500 летли-
ви органични вещества в минимални концентрации 
(2), (Табл. 1). 
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Медицински университет София
1 модул 2 модул
1 семинар  19-20.10.13 г.  1 семинар  19-20.10.13 г.
2 семинар  23-24.11.13 г.  2 семинар  23-24.11.13 г.
3 семинар  04-05.01.14 г.  3 семинар  04-05.01.14 г.
4 семинар  01-02.02.14 г. 4 семинар  01-02.02.14 г.
5 семинар  08-09.03.14 г. 5 семинар  08-09.03.14 г.
6 семинар  05-06.04.14 г.  Изпит          06.04.14 г. 

Медицински университет Пловдив
1 модул    2модул
1 семинар  26-27.10.13 г.  1 семинар  26-27.10.13 г.
2 семинар  30.11-01.12.13 г.  2 семинар  30.11-01.12.13 г.
3 семинар  11-12.01.14 г. 3 семинар  11-12.01.14 г.
4 семинар  08-09.02.14 г.  4 семинар  08-09.02.14 г.  
5 семинар  15-16.03.14 г.  5 семинар  15-16.03.14 г. 
6 семинар  12-13.04.14 г.  Изпит          13.04.14 г. 

Медицински университет Варна

1 модул   
1 семинар  19-20.10.13 г.
2 семинар  23-24.11.13 г.
3 семинар  04-05.01.14 г.
4 семинар  15-16.02.14 г. 
5 семинар  22-23.03.14 г. 
6 семинар  26-27.04.14 г. 

Медицински университет Плевен

 2модул
 1 семинар  26-27.10.13 г.
 2 семинар  30.11-01.12.13 г.
 3 семинар  11-12.01.14 г.
 4 семинар  15-16.02.14 г.
 5 семинар  22-23.03.14 г.

ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ 
ПО КЛИНИЧНА  

ХОМЕОПАТИЯ - 2013/14 г.

През м. февруари 2014 г. ще започне модул Поддържаща 
квалификация, предназначен за лекари, завършили 
двугодишното базово обучение по клинична хомеопатия.

Оксидативен стрес Азотен окис и 
производни 

Продукти на 
арахидоновата 

киселина 
Други 

H2O2

Nitrite/nitrate (NO2/
NO3) [NOx] 

Простаноиди: 
- простагландини 

  (PGE2, PGD2, PGF2a) 
- тромбоксани (TXB2) 

pH на кондензат от 
издишан въздух 

Изопростани Nitrotyrosine 

левкотриени: 
- LTB4 

- cysteinyl leukotrienes 
(LTC4, LTD4 , LTE4) 

Аденозин 

Алдехиди и 
киселинно-реактивни 
тиобарбитуратни 
продукти 

S-Nitrosothiols 
(RSNOs) 

Епоксиди 
Цитокини: 

IL-4, IL-8, IL-17, TNF-a, 
RANTES, IFNg, TGFb, 

Общи черти:  силно реактивни продуки с изразени биологични ефекти в минимални 
концентрации, характирни при астма 

Таблица 1. Биомаркери на издишания въздух
Голяма част от тези вещества характеризират функцията на 

организма и метаболизма като цяло и са наречени системни 
биомаркери. Системните биомаркери намират приложение в 
спешната медицина, домашния контрол на метаболитните забо-
лявания, телемедицината, установяването на алкохол, нарко-
тични или токсични вещества. 

Други органични вещества са пряк резултат от процеси, про-
тичащи в белодробния паренхим или самите дихателни пътища 
– това са т.нар. белодробни биомаркери, намиращи приложе-
ние в диагностиката и контрола на различни хронични бело-
дробни заболявания - бронхиална астма, ХОББ, инфекциозни  
или туморни белодробни процеси. Газообразните компоненти 
в издишания въздух (азотен окис, въглероден окис, алкохол, 
амоняк) могат да бъдат измерени директно, докато по-сложни-
те органични вещества се определят в т.нар. „кондензат на изди-
шания въздух” или EBC (exhaled breath condensate).

Температурата на издишания въздух е нов, неинвазивен 
маркер за бронхиалното възпаление при астмата

Измерването на температурата на издишания въздух, или 
exhaled breath temperature (EBT), почива теоретично на хипотеза-
та, че алергичното възпаление на бронхите, подобно на всеки 
възпалителен процес, може да повлияе на температурата на въз-
духа, който бива издишван през тях. Редица проучвания доказват 
корелацията на EBT с наличието на инфламаторни биомаркери 
(брой еозинофили в храчката, концентрация на NO в издишания 
въздух и др.), или респективно със степента на алергичното въз-
паление. EBT може да се ползва като чувствителен маркер за 
ефекта на медикаментозната терапия при астмата, по специално 
на инхалаторните кортикостероиди (3). До скоро сериозно огра-
ничение за практическото приложение на този метод беше слож-
ната и скъпа апаратура и необходимостта от обучение на паци-
ента за изпълнение на сложни дихателни маневри.  
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Наскоро едно проучване, проведено с помощта на 
принципно нов апарат за измерване на EBT (X-halo®; 
Delmedica Investments Pte Ltd.), демонстрира, че EBT е 
по-висока при пациенти с неконтролирана астма (4). 
Новата технология, т.нар. Popov’s method, улеснява и 
опростява значително измерването на EBT при паци-
енти от всякаква възраст, тъй като издишаният въздух 
се събира в контейнер, подобен на термос, където 
отдава своята топлина (Фиг. 1). Достигането на темпе-
ратурно плато отнема 3-4 минути и няма нужда от 
изчисляване на температурната разлика и пиковата 
температура (Фиг. 2).

Фигура 1. Концепция за портативен апарат за измер-
ване на EBT

Фигура 2. Репринт от дисплея на апарата X-halo, 
демонстриращ достигане на стабилно температурно 
плато на края на 3-тата минута от началото на изслед-
ването

Хомеопатичен коментар на астмата като имуно-
алергично възпалително заболяване

От хомеопатична гледна точка бихме могли да опре-
делим бронхиалната астма като синдромокомплекс, 
физиологично дефиниран от епизодична и обрати-
ма бронхиална обструкция (псора) и бронхиална 
хиперреактивност към множество стимули (тубер-
кулинизъм). 

Тази по-скоро клинична дефиниция отразява една 
характерна за близкото минало визия за астмата като 
функционално нарушение с преходен характер, което 
има малка тенденция към хронификация и репрезен-
тира псорична реактивност, а бронхиалната хиперре-
активност, поради своя бързопреходен и неравноме-
рен характер – туберкулинова реактивност. 

По-новите молекулярни и биохимични изследвания 
обаче въведоха гореспоменатата концепция за имун-
ното възпаление и потенциално хроничния характер 
на бронхиалната астма, независимо от нейната тежест 
или състояние на контрол. Така, образно казано, това 
заболяване бива оприличавано на айсберг, надводна-
та част на който отразява екзацербациите, а подводна-
та, по-голяма и съществена част – подмолния възпали-
телен феномен и неговите последици за белия дроб – 
ремоделирането на бронхиалната стена, фиброза, 
емфизем и опасност от постъпателно развитие на 
ХОББ. 

По този начин, в патофозиологично отношение, 
дефиницията на астмата придобива характер, отразя-
ващ типична сикотична пренастройка на организма: 
„Астмата се характеризира с инфилтрация на брон-
хиалната мукоза с имунокомпетентни клетки, вкл. 
еозинофили и неутрофили (псора), хипертрофия и 
хиперплазия на гладките мускули на бронхите 
(сикоза), хиперплазия на мукусните жлези (сико-
за), задебеляване на базалната мембрана и ремо-
делиране на бронхите (сикоза)”. В практиката това 
означава почти задължително включване на сикоти-
чен медикамент при теренното лечение на бронхиал-
ната астма,  и то за предпочитане на такъв с изразен 
белодробен тропизъм.

Какво трябва да се знае за лечението на астмата
Като извод от горните съждения е ясно, че аст-

мата е възпалително хронично страдание, което 
нелекувано правилно, може да доведе до инвали-
дизация. В случая силата на хомеопатията е в 
повлияването на терена.

В процеса на лечение на бронхиалната астма 
противопоставянето на двата метода – конвенцио-
налния и хомеопатичния, или взаимното им изключ-
ване, може само да навреди на болния. Особено 
при по-тежките форми на заболяването лечението 
трябва се подчинява на медицинските стандарти, 
като включването на хомеопатично лечение може 
само да оптимизира терапевтичния резултат. 
Обикновено неуспехите в лечението на астмата се 
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дължат на неумението за съчетаване на хомеопа-
тичния и традиционния метод.  

Клинично проследяване ефекта от доба-
веното хомеопатичното лечение на астма-
та на базата на EBT

Цел на наблюдението: 
Ние си поставихме за цел да оценим ефективността 

на комбинирания терапевтичен подход с помощта на 
новия неинвазивен маркер на имунното възпаление 
на бронхите – температурата на ексхалирания въздух 
– EBT. Тъй като пациентите репрезентираха група със 
средно тежка и тежка персистираща астма, по етични и 
формални съображения ние не композирахме група 
само на хомеопатично лечение, нито чиста контролна 
такава (виж по-долу).

Материал и метод:  
В проследяването бяха включени 21 деца от 7 до 13 

годишна възраст с новодиагностицирана персистира-
ща астма, изискваща лечение с инхалаторен корти-
костероид (ИКС). Пациентите бяха разделени на: 

1. „Хомеопатична група” на лечение с ИКС и съпътст-
ващ хроничен сикотичен медикамент (Natrum 
sulfuricum 15CH ежедневно) – 11 деца.

2. Алопатична група на лечение само с ИКС – 10 
деца. 

В началото и след тримесечно лечение се изследва-
ше дихателната функция (спирометрия, BTL 08 Spiro, 
BTL Industries, UK) и EBT, определяна по метода на спо-
койното дишане (Popov tidal breathing method, X-halo, 
Delmedica, Singapore). 

Анотация на избора на сикотичен медикамент
По наше мнение избраният медикамент Natrum 

sulfuricum е сикотичният медикамент с най-ясно изра-
зен белодробен тропизъм. Ако се абстрахираме от 
класическото описание на Von Grauvogl (1857), 
(„Особено ефикасен e за пациенти, които са хигремич-
ни и чиито симптоми винаги се влошават от влажно 
време, бидейки лекарство за хидрогеноидна конститу-
ция и за състоянието, наречено сикоза”), където фор-
мално се набляга на конституцията на болния и модал-
ностите му, този медикамент, като че ли отразява най-
пълно хроничния характер на едно такова белодробно 
страдание като астмата. В Materia Medica на Allen (5) 
има точно описание на показанията на медикамента: 
„Диспнея при движение, постепенно подобряваща се 
от покой, астма при млади хора с бронхиален катар, 
честа кашлица с експекторация, тежест в гръдния кош, 
често в ляво, като от тежък товар”.

Резултати: 
Преди лечението двете групи не се различаваха 

по базовите антропометрични, възрастови и кли-
нични характеристики, както и по степента на 
обструктивния синдром (Фиг. 3), както и по EBT: 
34,91 ± 1,11˚C  за групата с хомеопатия срещу EBT 
35,1 ± 0,89˚C с ИКС (Фиг. 4).

Фигура 3. Дихателна функция преди лечението

Фигура 4. Инициални стойности на EBT
Не се установиха корелационни зависимости между 

функционалните показатели за бронхиална обструк-
ция и EBT, което е установявано и от други автори (Фиг. 
5 и 6). Видно е, че тези параметри отразяват различни 
аспекти на патофизиологията на заболяването.

Фигура 5. Зависимост на EBT от форсирания експи-
раторен дебит за една секунда (FEV1)
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Фигура 6. Зависимост на EBT от максималния сре-
ден експираторен дебит (MMEF 75-25%FVC)   

След лечението при всички пациенти настъпи 
нормализиране на дихателната функция, както и 
сигнификантно понижение на EBT: 32,41 ±1,68˚C 
за групата с хомеопатия и 33,78 ±4,09˚C (Фиг. 7). 
Значително по-слабото понижение на EBT при 
групата без хомеопатично лечение се придружа-
ваше от изразено статистическо разсейване около 
средната аритметична (стойности от 28,45 до 
35,22˚C) (Фиг. 8).

Фигура 7. Дихателна функция след лечението

Фигура 8. Температура на издишания въздух преди 
и след лечение в двете терапевтични групи

Дискусия:
За провеждането на клиничното наблюдение полу-

чихме възможността да ползваме един чувствителен 
и иновативен в технологично отношение метод за 
индиректна оценка на степента на алергичното въз-
паление – този на измерването на температурата на 
издишания въздух (EBT). Въпреки пилотния характер 
на проучването и сравнително малкия брой случаи, 
получените резултати са окуражаващи и предстоят 
по-нататъшни изследвания в тази насока. 

Провеждането на каквото и да било проучване 
върху ефективността на хомеопатичното лечение при 
дадена патология винаги поставя изследователя пред 
редица изпитания. Първо, защото, за да спази прин-
ципите на добрата клинична практика, трябва да се 
направи компромис с принципа за индивидуалния 
подход в хомеопатията. И второ, при значима патоло-
гия по професионални и етични причини, не е въз-
можно композирането и рандомизирането на чисти 
контролни и хомеопатични кохорти от болни. 

В дискутираното проучване ние избегнахме тези 
противоречия, добавяйки хомеопатично лечение към 
алопатичното такова в едната група от болни с тежка 
персистираща астма. В резултат съчетаването на 
хомеопатичния и конвенционалния метод даде по-
добър, по-консолидиран и по-предвидим резултат от 
прилагането само на конвенционално лечение. Това 
определено показва несъстоятелността на парадиг-
мата на класическата хомеопатия за невъзможността 
за съчетание на двата метода. 

Извод: 
Съчетаването на хомеопатичния и конвенционал-

ния метод дава по-добър контрол върху бронхиалното 
имуноалергично възпаление при персистираща брон-
хиална астма при децата в сравнение с лечението само 
с конвенционални средства.
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Публикуваната в бр. 3 на сп. „Клуб D” от м. юли 2013 г. 
статия „Хомеопатията не е безобидна” поднася на чита-
телите преднамерено изкривена и необективна инфор-
мация за хомеопатията, като лечебен метод. 

1/ В нея се твърди, че „авторите са направили систе-
мен преглед на информация за различни нежелани 
странични ефекти на хомеопатични продукти от пет (?) 
електронни бази данни…“

Към момента, в нито едно академично проучване, 
направено от водещи учени, не са посочени данни за 
животозастрашаващи или тежки странични/токсични 
ефекти на/от хомеопатични лекарствени продукти.

Вероятно, авторите на статията трудно отдиференци-
рат хомеопатичния продукт от отровната субстанция в 
съответната дрога (напр. цитирания в статията Rhus 
toxicodendron). Проучване на български екип автори 
върху ефекта на фонофореза на Rudistrol, съдържащ 
тази субстанция, при заболявания на опорно-двигател-
ния апарат (проучването е на разположение при авто-
ра) показва благоприятния ефект при тази патология и 
не регистрира никакъв страничен ефект.

2/ Списъкът на „докладваните преки странични ефек-
ти” е поразителен по своето многообразие и конкурира 
ефектите на отрови, описани в учебниците по токсико-
логия. Посочени са алергични и анафилактични реак-
ции при доказан факт, че антигените, дори и при раз-
реждане 105, дават само клетъчен еозинофилен отговор 
при сенсибилизирани пациенти.

За съжаление, това са ефекти на част от конвенцио-
налните лекарства на 18-ти и 19-ти век, наложили създа-

В брой 3 от м. Юли 2013 г., във в. Клуб D бе отпечатана статия „Хомеопатията не е без-
обидна“, която поднася на читателите подвеждаща и необективна информация за хоме-
опатията. Д-р Петко Загорчев, председател на БМХО, изпрати до редакцията и до д-р 
Янкова, гл. редактор и собственик на вестника, официални писма в отговор на тази ста-
тия, които представяме на вашето внимание:

ването на нов подход от д-р Самуел Ханеман – хомеопа-
тия. Прилагането му се въвежда през 70-те години на 
20-ти век под натиска на общественото мнение за при-
лагане на безвредни неконвенционални методи.

3/ Редакционният коментар, „… няма убедителни 
научни доказателства, че хомеопатията може да лекува, 
което и да било заболяване”, говори за некомпетент-
ност и неинформираност на авторите за огромния брой 
публикации в реномирани медицински списания, 
доказващи този ефект. Обширно обобщение на тези 
проучвания, направено от проф. Надка Бояджиева, е на 
разположение при автора и е включено в научните про-
грами на XI-та и XII-та национални конференции по 
клинична хомеопатия.

4/ Твърдението, че хомеопатичното лечение нанася 
непряка вреда на пациентите чрез забавяне на конвен-
ционалното лечение, е в грубо нарушение на Етичния 
кодекс на лекарите в България и говори за некомпе-
тентност на редакционния екип по отношение на нор-
мативната база в здравеопазването.

Съгласно раздел VI от Закона за здравето, хомеопа-
тията в България се упражнява само от лекари и в тяхна-
та компетентност е оценката при всеки пациент за нуж-
ното лечение – конвенционално и/или алтернативно.

Доказаната безвредност на хомеопатията я прави 
приложима както от ранна кърмаческа възраст, така и 
при пациенти, търсещи палиативно лечение, съхраня-
ващо достойнството им sub filem vitae. Това определя 
регламентирането на хомеопатията в редица европей-
ски директиви. 

„Хомеопатията (е)не е безобидна ?”
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Уважаема д-р Янкова,
За пореден път на страниците на Ваше издание – 

Клуб D, бр. 3, м. юли 2013 г., е публикувана статия, каса-
еща хомеопатията - „Хомеопатията не е безобидна“.

Странната компилация от „данни“ от проучване, 
публикувано на интернет адрес, посочен от Вас, и 
редакционния коментар са неразбираеми за мен и 
като лекар - клиницист, и като клиничен хомеопат с 15 
години практика. Имам 40 години клиничен стаж по 
анестезиология и интензивно лечение, токсикология и 
клинична токсикология. От 15 години се занимавам с 
клинична хомеопатия в официално регистрирана 
практика по глава VI от Закона за здравето. Имам дълъг 
стаж на преподавател по Фармакология, 
Анестезиология и интензивно лечение в сестрински 
колеж, както и над 10 години стаж на преподавател в 
курсове по клинична хомеопатия към медицинските 
университети в страната. 

Всичко това, ми дава основание категорично да 
отхвърля „твърденията” в горецитираната статия и да 
настоявам изложеното към това писмо мое мнение да 
бъде публикувано във Вашето издание. 

Отпечатването на подобни статии от Вас поста-
вят под съмнение достоверността на цялата меди-
цинската информация, публикувана във Вашите 
издания и е в грубо нарушение както на Етичния 
кодекс на лекарите в България, така и на Кодекса 
на българските медии.

В тази връзка напомням Ви, че в Република България, 
съгласно глава VI от Закона за здравето, хомеопатично 
лечение се прилага само от лекари и понастоящем в 
страната над 2000 лекари прилагат този метод. 

Настоящото писмо е отговор и на други негативни 
отзиви и оценки за поместената на страниците на спи-
санието Ви статия, препратени до мен от колеги лека-
ри и от пациенти. Писмото и приложеното към него 
мнение в отговор на статията Ви, ще бъдат публикува-
ни на сайта на БМХО, в електронното издание Acta 
homeopathica и представени на научно-практически 
форум на лекари клиницисти - „Клинична хомеопатия”, 
през м. IX, 2013 г., на който се очакват над 400 лекари и 
представители на академичната общност. 

20. 08. 2013
София

Д-р Петко Загорчев, 
Председател 

Българска медицинска хомеопатична организа-
ция / БМХО/ 

БЪЛГАРСКА МЕДИЦИНСКА 
ХОМЕОПАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ПОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА  
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  

В БМХО ЗА 2014 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
При подновяването на годишното членство членовете полз-
ват преференциални цени за участие в Националната конфе-
ренция по Клинична хомеопатия в Албена и безплатно посе-
щават професионалните срещи, организирани от БМХО. 
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес ежемесеч-
но ще получават електронния вестник Acta homeopathica, 
както и своевременна информация за предстоящи събития.
Членският внос за 2014 год. е в размер на 25.00 лв., които мо-
жете да внесете по банков път.
 
Данни за банковия превод:

Име на получателя: БМХО
Име на банката:  Първа инвестиционна банка
IBAN:   BG58FINV91501214928641
BIC:   FINVBGSF
Сума за внасяне: 25.00 (двадесет и пет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2014 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля изпра-
тете на адреса на БМХО:

гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1
за БМХО

следните документи:
1. Копие от платежното нареждане.
2. Молба в свободен текст, в която да посочите актуален ад-

рес, телефон и e-mail.

Едва ли за друга област в лечебното изкуство важи с 
по-голяма сила принципът „Primum non nocere”, както 
в хомеопатията. 

Дори и казани преди 170 години думите на д-р 
Самуел Ханеман - основателят на хомеопатичният метод 
в“ Органон на лечебното изкуство“, звучат все така акту-
ално:

„§1. Най-важното и единствено призвание на 
лекаря е да прави болните хора здрави; наричам 
това лекуване: 

Призванието му обаче не е да създава т.нар. сис-
теми, изтъкани от празни спекулации… обяснения, 
облечени в неразбираеми думи и изречени по един 
абстрактен начин, така че да прозвучат много учено 
и да смаят невежите...

… крайно време е всички, които наричат себе си 
лекари, да престанат да залъгват страдащото чове-
чество… и реално да помагат и лекуват.”

Мисля, че днес лекарят, владеещ съвременните диаг-
ностично-лечебни методи на конвенционалната меди-
цина и академична квалификация по неконвенционал-
ни методи /клинична хомеопатия/, най-точно отговоря 
на този първи принцип в лечебното изкуство „Първо 
не вреди”.
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Д-р Даринка Русева,  
Специалист по вътрешни 

болести и хомеопатия  
МЦ „Фитолек“

През м.юни т. г. в кабинета 
ме посети млада жена П.Р. 25 г.

Поводът за консултацията 
бе проблем, свързан с пред-
стоящ изпит по гмуркане. В 
свободното си време жената 
се занимава с гмуркане до 18 метра дълбочина в 
Средиземно море. 

Опасенията на пациентката бяха, че изпитът ù по 
гмуркане ще съвпадне с менструалния ù цикъл. През 
последните месеци в резултат на системни претовар-
вания (тя живее и работи в чужбина) цикълът ù се 
скъсил от 28 до 21 ден. Менструацията е обилна и 
продължителна, със силно изразен ПМС. 

Желанието на пациентката бе, ако изпитът съв-
падне с менструацията, да повлияем с хомеопатични 
препарати болката, обилното кървене и да я предпа-
зим от евентуален обилен кръвоизлив.

Изпитът налагаше изтощителни шест астрономи-
чески часа физическо натоварване при 23-25° С тем-
пература на въздуха. Трябва да се има предвид и 25 
кг специална екипировка и налягане на водата при 
18 метра дълбочина, три пъти по-голямо, отколкото 
на сушата. 

Запознавайки се с естеството на този спорт и 
условията, при които се провежда изпита, се опитах 
да убедя пациентката да го отложи във времето….

„Мисия невъзможна“.
След дълъг разговор предписах:
Sabina 5CH 
Arnica montana 9CH
Phosphorus 15CH 
Прескрипцията бе редуване на препаратите през 

1 час по 5 гранули при първите прояви на менструал-
но течение до приключване на физическото натовар-
ване.

Менструацията започнала два часа преди изпита 
и опасенията на пациентkата се бяха сбъднали… В 
резултат на приема на хомеопатичните препарати 
обаче кървенето и болката намалели и не попречили 
на младата жена да бъде във форма. 

Резултатът- успешно взет изпит по гмуркане и 
доверие в хомеопатичния метод за лечение и профи-
лактика.

Справка с Материя Медика:
Sabina (казашка хвойна). ТМ се приготвя от прес-

ни клонки заедно с листата и е богата на смоли, тани-
ни, етерични масла. Тя е медикамент с локално 
действие. Съответства на обилна, продължителна, 
преждевременна и болезнена менструация, с ярко-
червена кръв.

Arnica Montana е многогодишно растение от 
семейство сложноцветни. ТМ се приготвя от цялото 
растение в период на цъфтеж, в свежо състояние. 
Арника е универсален съдов протектор, хеморагии в 
следствие на физически усилия. Този медикамент е 
особено подходящ и при всяко физическо натовар-
ване.

Phosphorus (бял фосфор), токсично вещество, 
което съществува под формата на плътна, твърда, 
бяла или бяло-жълтеникава маса. Лекарството е с 
клинично потвърден ефект при всякакви хеморагич-
ни прояви. 

МОят интереСен КЛиничен СЛучАй

Живот без болк а
и синини!

При контузии,
нат ъртвания,
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!


