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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.

КОГА ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕТО?
Обучението по клинична хомеопатия стартира в 
Медицински Университет - София с модул 1 и 2  

и във Варна с модул 1 на 19-ти октомври,  
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 

Отминалата Дванадесета конференция, Ал-
бена 2013, с международно участие потвърди, 
че клиничната хомеопатия се развива устойчи-
во в България и света. Все повече се разширяват 
както привържениците на метода, така и съоб-
щенията за неговото приложение при различна 
патология. 

Паралелно с това нараства, поне в интернет-
пространството, рекламата на т.нар. класическа 
хомеопатия, която се определя от привържени-
ците ѝ като „оригиналния метод“. Привържени-
ците на класическата хомеопатия твърдят, че те 
практикуват „правилната“ хомеопатия, докато 
практикуването на клинична хомеопатия пред-
ставлява според тях компромис с принципите на 
хомеопатията. 

В страните, където режимът за практикува-
не на хомеопатия е либерален и където пре-
вес е взела класическата хомеопатия, хомео-
патичният метод не се ползва с уважение нито 
в лекарските и университетски среди, нито сред 
болшинството от пациентите. Това не се дължи 
на някаква особена конспирация от страна на 
конвенционалната медицина и фармацевтич-
ните компании, както често се твърди в средите 
на класическите хомеопати, а е резултат от не-
задоволителните резултати и често срещаните 
грешки при диагностиката и лечението, когато се 
практикува този метод. 

В тази връзка е уместно да изясним за лека-
рите, интересуващи се от хомеопатия, приликите 
и разликите между двата метода. (Табл. 1)
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КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

ДОПИРНИ ТОЧКИ

•	 Използват феномена на подобието за стимулиране на реактивността на организма
•	 Прилагат принципа на безкрайно малката доза
•	 Съобразяват се с индивидуалната реактивност на пациента; модалности, съпътстващи признаци, 

фактори провокиращи и отслабващи реактивността на болния
•	 Оценяват резултата от лечението съгласно законите на Херинг
•	 Еволюция на патологията по определени критерии

КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

РАЗЛИЧИЯ

Не се интересува от диагнозата и стадия на 
заболяването.

•	  „За класическия хомеопат диагноза е 
лекарството, от което се нуждае болния. 
С други думи, диагнозата е, че пациентът е 
Lycopodium.1“  

Лечебният подход се определя от диагнозата и стадия 
на заболяването 

•	 „Техника на предписване при астма“ 
•	 „Техника на предписване при атопичен 

дерматит“
•	 „Техника на предписване при остър 

гастроентерит“. 

Практикува се от лекари и от нелекари
•	 „Няма нелечими болести, има нелечими 

пациенти.“
•	 Homeopathic practitioner
•	 Homeopathic medicine 

Практикува се само от лекари.
•	 Лечението зависи от болестната единица в 

контекста на съвременната медицинска наука
•	 Хомеопатичното лечение се разглежда като 

неразделно от общомедицинските терапевтични 
дейности

Използва се само едно хомеопатично лекарство.
•	 Търсене на „симилимум“ според „тоталността 

на симптомите“
•	 Йерархия на симптомите 
•	 Умствените и емоционални симптоми са по-

важни от соматичните
•	 Общите симптоми са по-важни от локалните 

 

Използват се няколко хомеопатични лекарства 
едновременно. 

•	 Хомеопатично лечение според степента на 
подобие.

•	 Симптоматично, патогенетично и теренно 
хомеопатично лечение. 

•	 Йерархия на симптоми според степента на 
подобие

•	 С приоритет са патоанатомичното и 
патофизиологичното подобие 

Хомеопатичното лекарство се „дава“ на пациента
•	 Липса на стандартизация на производствения 

процес
•	 Неинформиран пациент

Хомеопатичните лекарства се „изписват“ на пациента
•	 Стандартизирано производство на 

хомеопатичните медикаменти
•	 Информиран пациент

Цел на лечението: активиране на „жизнената сила“ 
•	 Витализъм
•	 James Tyler Kent (1849-1916), хомеопатичен 

репертиториум 
•	 Софтуерни продукти за реперторизация, 

софтуерната програма определя медикамента 

Цел на лечението: промяна на посоката на 
реактивността на организма

•	 Отхвърля витализма
•	 Richard Hughes (1836 – 1902), достоверност на 

текстовете в Материя Медика
•	 Съвременни Материя Медика, с медицинска 

терминология и проверени симптоми 

Противопоставя се на едновременното приложение 
на конвенционални и хомеопатични лекарства. 

При необходимост съчетаване на хомеопатичното и 
конвенционалното лечение

Табл. 1 – прилики и разлики между класическата и клиничната хомеопатия. 

1 Launsø,L. Rieper, J, General practitioners and classical homeopaths treatment models for asthma and allergy, Homeopathy (2005) 94, 17–25
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Класическа хомеопатия
Преглед и «хомеопатична диагноза»
Терминологията на класическата хомеопатия не включва 

думите „медицински преглед“, „анамнеза“, „физикално из-
следване“, „лабораторни и инструментални изследвания“, 
„диагноза и диференциална диагноза“. Вместо това се из-
ползват термините: „хомеопатично интервю“, „снемане на 
случай“, „реперторизация“. 

За подбора на правилното лекарство според класическа-
та хомеопатия е нужно да се „снеме случая на болния“. Под 
това се разбира разговор („хомеопатично интервю“), по вре-
ме на който болният се разпитва възможно най-подробно 
за неговите субективни симптоми (усещания и съответните 
модалности), както и за обективнте находки, фамилната об-
ремененост и особено за наличието на „минали психотрав-
мени събития“. Нерядко изобщо не се пристъпва към физи-
кален преглед, нито пък се интерпретират някакви лабора-
торни или инструментални изследвания. 

Цел на хомеопатичното 
интервю е събиране на ин-
формация, която да даде на 
хомеопата представа за „то-
талността на симптомите“. 
При това различните симп-
томи имат различна стой-
ност. Освен споменатите от 
Ханеман „характеристични 
симптоми“, класическите 
хомеопати се интересуват 
особено от умствените и 
емоционални симптоми на 
болния, и от общите модал-
ности на организма. 

Събраната от „хомеопатичното интервю“ информация се 
анализира с помощта на основния инструмент в класическа-
та хомеопатия – хомеопатичния реперториум. В миналото 
това е бил хомеопатичният реперториум на Кент. В съ-
временния вариант този реперториум е доразвит в най-раз-
лични справочници и софтуерни продукти.

Тези справочници класифицират в т.нар. „рубрики“ раз-
личните субективни и обективни симптоми и хомеопатич-
ните лекарства, при които те са описани като предизвикани 
или излекувани. Самите лекарства са йерархизирани според 
„представителността“ си в изявата на конкретния симптом. 

Различните техники за „реперторизация“ заемат същест-
вено място в обучението по класическа хомеопатия. При нея 
симптомите на пациента се обединяват по определен ред в 
съответните рубрики, след което се анализират лекарствата, 
изброени в тези рубрики и накрая се подбира едно лекар-
ство, което в най-пълна степен съответства на сбора от ру-
бриките – т.нар. симилимум. 

При подбора на лекарствата, съгласно упоменатата по-
горе техника на хомеопатичното интервю, се държи сметка 
най-вече за общите, за умствените и психоемоционал-
ните симптоми на пациента.2 При реперторизацията 
изпъкват няколко хомеопатични лекарства, от които се под-
бира т.нар. „симилимум“, т.е. лекарството, чиято симптома-
тика е най-близка то т.нар. тоталност на симптомите на 

Самуел Ханеман
(1755-1843)

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 в София, Пловдив и Варна, предназначен 
за лекари, завършили двугодишното базово обучение по 
клинична хомеопатия.2 Tyler, M., A study of Kent’s repertory, B. Jain Publishers, 2002
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болния. Тази „тоталност на симптомите“ замества, за практи-
куващите класическа хомеопатия, медицинската диагноза, 
тъй като класическите хомеопати приемат, че конкретната 
болест е само частна изява на „разстроената жизнена сила 
на болния“. 

Под термина „хомеопатична диагноза“ класическите хо-
меопати разбират лекарството, от което има нужда конкрет-
ния пациент, независимо от наличието на една или друга 
клинична медицинска диагноза. 

След като се определи „хомеопатичната диагноза“ на па-
циента (т.е. хомеопатичното лекарство, от което според хо-
меопата болният има нужда), обикновено това лекарство се 
„дава“ (а не изписва – въпреки законодателството в Бълга-
рия). Нерядко самият пациент не е информиран какво точно 
е лекарството. Аргумент пациентът да бъде в неизвестност 
за името на лекарството е, че така той по-малко ще се влияе 
от името на лекарството. 

Основната парадигма на 
класическата хомеопатия 
е, че с т.нар. „симилимум“ 
се регулира разстроената 
„жизнена сила на болния“. С 
помощта на правилно под-
браното за „тоталността на 
симптомите“ хомеопатич-
но лекарство „жизнената 
сила“ се насочва в правил-
на посока и се задействат 
процесите на репарация. 
В идеалния вариант тряб-
ва да настъпи спонтанно и 
постепенно оздравяване от 
всички хронични или остри 
болести. При това се наблю-
дава постепенна еволюция 

на оплакванията от умствено-емоционалните, към соматич-
ните симптоми, от новите към старите симптоми и от по-ва-
жните към по-маловажните симптоми – своеобразна интер-
претация на законите на Херинг за посоката на лечение. 

В случай на неуспех от предписаното хомеопатично ле-
чение, класическият хомеопат често съветва болния по ни-
какъв начин да не пречи на действието на „симилимума“, 
включително като спре приема на конвенционални лекар-
ства, кафе, мента и разни други „антидоти“. Ако въпреки 
тези рестрикции не се постигне успех, най-често вината се 
прехвърля на конвенционалната медицина, която е довела 
до „потискане на реактивността на болния“. 

След като отпада необходимостта на конкретния болен 
да бъде поставена медицинска диагноза, да се вземе пред-
вид стадия и тежестта на болестта, да се преценява валид-
ността на един или друг метод на лечение, класическата хо-
меопатия става привлекателна за практикуване от хора без 
никакво или със съвсем фрагментарно медицинско образо-
вание. 

Липсата на медицинска подготовка е причина понякога 
симптомите на болния да бъдат интерпретирани неправил-
но, което води до забавяне на диагнозата и лечението. За-

Константин Херинг
(1800-1880)

това нерядко в медиите се описват скандални случаи на за-
бавени диагнози и абсолютно погрешно лечение, в резултат 
на медицинската некомпетентност на тези хомеопати3, 4, 5, 6, 7.

Парадоксално, но липсата на медицинско образование 
практически освобождава от отговорност класическите хо-
меопати-нелекари при възникване на медицинско услож-
нение, тъй като в страните, където практикуването на хоме-
опатия е разрешено за лица без медицинско образование, 
отговорността за здравето на болния се поема от самия него, 
при положение че се обърне към нелицензиран консултант. 

Все пак разумът обикновено надделява и обикновено 
класическите хомеопати избягват риска да лекуват сериозна 
патология, подлежаща на конвенционално лечение. В мина-
лото ситуацията е била по-различна и с класическа хомеопа-
тия са правили опити за лечение на рак, сърдечни пороци, 
бъбречна недостатъчност и други тежки болести. Днес ос-
новната група пациенти, лекувани с класическа хомеопатия 
страдат от т.нар „психосоматични функционални болести.“ 

Някои класически хомеопати се опитват да запълнят не-
достига на обективна информация като прилагат с диагнос-
тични цели различни инструментални методи с недоказана 
сензитивност и специфичност – биорезонансни апарати, ра-
диестезия и др. 

История
Терминът “класическа хомеопатия“ е свързан с името 

на американския хомеопат Джеймс Тайлър Кент [James Tyler 
Kent] (1849-1916).

Кент практикува първо-
начално като ортодоксален 
лекар в Сейнт Луис (Мису-
ри), а по-късно в Чикаго. 
Както мнозина други ле-
кари по това време, той е 
привлечен към хомеопати-
ята след като съпругата му 
е излекувана от хронично 
заболяване с хомеопатични 
лекарства. 

Още през XIX в. привър-
жениците на Кент започват 
да наричат себе си „класи-
чески хомеопати”, за раз-
лика от другите лекари-хо-
меопати, които предписват 
хомеопатични лекарства в 

ниски разреждания, нерядко съчетават две или повече хо-
меопатични лекарства или дори комбинират хомеопатично 
и конвенционално лечение. Класическите хомеопати се са-
мовъзприемат като директни продължители на учението на 
Ханеман и нерядко гледат с насмешка на другите си колеги.

В зрелите си години Кент преподава хомеопатична фар-
макология в Хомеопатичния медицински колеж в Сейнт 
Луис. Избран е също така за декан на Училището за следди-
пломна квалификация по хомеопатия във Филаделфия и за 
професор по Материя медика в Чикаго. 

Джеймс Тайлър Кент
(1849-1916)

3 http://au.news.yahoo.com/thewest/a/-/breaking/13310801/woman-sues-homeopath-over-sisters-cancer-death/
4 http://www.livescience.com/8543-homeopathy-shake-global.html
5 http://www.ncahf.org/nl/1990/7-8.html#atikian
6 http://www.homeowatch.org/reg/langdon.html
7 http://metro.co.uk/2008/11/17/healer-dies-after-letting-cut-foot-rot-150526/
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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.

КОЛОНКА  
НА БМХО

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
М. НОЕМВРИ

Начало на семинарите 10.00 часа
Град: София Стара Загора Бургас

Дата: 09.11.2013, събота 09.11.2013, събота 17.11.2013, неделя

Тема: „Възможности на 
хомеопатията при
синдром на фарингеална 
обструкция“

„Хронични бактериални 
инфекции в детска възраст. 
Ринофарингити, отити, 
аденоидни вегетации “

„УНГ- патология” 

Лектор: Д-р Николай Улевинов, гл.ас. 
Катедра по педиатрия, 
УМБАЛ Алксандровска, 
София

Проф. Павел Димов, зав. 
Катедра УНГ, МУ Стара 
Загора

Доц. Николай Сапунджиев, дм 
Клиника по УНГ 
Катедра по НХ, УНГ и ОБ на 
Медицински Университет, 
Варна

Модератор: д-р Мариян Иванов, ЕШКХ д-р Зорка Угринова, ЕШКХ д-р Иван Енев, ЕШКХ

Място Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, 
гр. София

Зала 2, хотелски комплекс 
Верея, гр. Стара Загора

Kонферентната зала на хотел 
Аква, гр. Бургас

Кент съставя подробен реперториум на симптомите и ле-
карствата в Материя медика, като се опира на справочници-
те, създадени преди това от Георг Яр [George Jahr] (1800-1875) 
и Клеменс фон Бьонинхаузен [Clemens von Boenninghausen] 
(1785-1864). Реперториумът е приет радушно от неговите по-
следователи. Днес продължава да се използва като справоч-
ник, включително от хомеопати, които не се самоопределят 
като “класически”. 

Кент въвежда в преподаването на Материя медика поня-
тието «картина» на конституционалния тип на пациентите. 
Добре известен пример сред хомеопатите е архетипът Sulfur 
– “парцалив философ”. По-късно идеите му са доразвити от 
английските хомеопати Гибсън Милър [Robert Gibson Miller] 
(1862 – 1919) и Маргарет Тайлър [Margaret Lucy Tyler] (1875 
– 1943).

Лекциите на Кент за фармакологията на хомеопатичните 
лекарства са на високо за времето си ниво. Извън рамките 
на Материя медика обаче, учението му придобива явно фун-
даменталистки, догматичен и ригиден вид. 

За Кент болестта е чисто човешки феномен. Той, как-
то и други религиозни моралисти придават „морални из-
мерения” на болестта. „Докато хората мислеха правилно 
и се отнасяха към ближния с любов, праведно и правдиво, 
дотогава те бяха свободни от болести, защото това бе 
състоянието, в което бяха създадени.”8

„Болестите съответстват на човешките разположе-
ния, а болестите, които поразяват човешката раса днес 
са външна изява на вътрешната същност на човека...чо-
век днес мрази ближния си, пренебрегва всяка една Божа 
заповед; такова е днес състоянието на човека. Това със-
тояние е представено в човешките болести.”9

Според Кент хроничните болести, чиято първопри-
чина е псората имат връзка с първородния грях на чове-
чеството изобщо. Той разглежда лекаря-хомеопат като 
войн на Господа, раздаващ не само физическо, но и духов-
но здраве. 

„Всички болести произлизат от вътрешни причини; 

8 Kent, 1900, Lectures on Homeopathic Philosophy, p.126 
9 Kent, 1900, Lectures on Homeopathic Philosophy, p.134
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вътрешните причини са духовни; следователно всички бо-
лести имат духовна първопричина.” 

Подобно на други, подвластни на религията мислите-
ли, Кент разглежда болестта като нежелано зло, придо-
бито чрез зараза, което трябва да бъде „изчистено” от 
организма с помощта на лечителя. В този контекст ле-
чителят се разглежда като служител на Божията проми-
съл, който очиства не само тялото, но и духа. 

Вярващ и практикуващ баптист, Кент става активен 
разпространител на т.нар. витализъм - спиритуалистично 
(идеалистично) течение в хомеопатията. Както казва още в 
първата си „Лекция по философия на хомеопатията”: „Мо-
дерната физиология няма виталистична доктрина в обу-
чението си и затова не може да ни бъде от полза. Док-
трината за жизнената сила не се допуска в обучението 
по физиология и следователно хомеопатът вижда, че не 
се преподава истинска физиология, тъй като без жизнена 
сила и без проста субстанция, без вътрешното, както и 
без външното не може да има причина и връзка между при-
чина и ефект.[…] Органът не е човека. Човекът е над орга-
ните. От човека към органите му се развива болестта и 
съответно лечението. От човека към неговите органи, а 
не от органите към човека. Е, кой тогава е болния човек? 
Тъканите не могат да се разболеят, ако нещо по-висше от 
тях не се разстрои, за да ги разболее. Кое е това нещо в 
човека, което може да бъде наречено «вътрешен човек»? 
Кое е това нещо, което може да бъде отстранено така, 
че всичко физическо да остане? Можем да кажем, че чове-
кът умира, но оставя след себе си своето тяло. […]Чове-
кът е това, което той мисли и обича и освен това няма 
нищо друго.”

Принципността се превръща в догматизъм, когато отказ-
ва да приеме развитието на лекарствената терапия и меди-
цината като цяло и не допуска никакъв експеримент и емпи-
ризъм в практиката.10

Всъщност това догматично виждане няма нищо общо с 
практиката на Ханеман, който постоянно ревизира вижда-
нията си в зависимост от резултатите, получени след кли-
ничните наблюдения и експерименти. 

Независимо от своя догматизъм, Кент оказва много мощ-
но влияние върху развитието на хомеопатията във Вели-
кобритания, Индия и САЩ. Влиянието му в континентална 
Европа е значително по-малко, ако се изключи Швейцария, 
където той прониква главно благодарение на практиката на 
д-р Пиер Шмид [Pierre Schmidt] (1894-1987)11

Във Великобритания учението на Кент се доразвива от 
Маргарет Тайлър [Margaret Lucy Tyler] (1875-1943), а по-къс-
но се „институционализира” от Георгос Витулкас.

Разбира се, не всички последователи на Кент са убедени 
виталисти. Те стават негови последователи, защото в думите 
му откриват истини, които кореспондират на тогавашното 
ниво на медицината. „Нонсенс е да се твърди, че преди да 
бъде установена болест, болният не е болен. Нима не е 
ясно, че пациентът е бил болен, много болен, още от дет-

ството си. Съгласно традиционните методи е необходи-
мо първо да се постави диагноза и едва след това да се за-
почне лечение, но в повечето случаи диагнозата не може 
да бъде поставена, докато резултатите от болестта не 
направят болния нелечим.”- заявява един от по-късните му 
последователи. 

Методът на Кент е привлекателен, защото създава усеща-
нето за монолитност и вътрешна завършеност. За младите 
лекари-хомеопати Кент е безспорен авторитет, който отстоя-
ва „твърди принципи”, дава възможност за добра „теоретич-
на основа на практиката”. 

Отдалечените последици от харизматичното влияние на 
Кент обаче остават твърде спорни. Религиозните му вижда-
ния за същността на болестта и здравето, повлияни от ми-
стицизма на Сведенборг и собствените му фундаментално-
религиозни пуритански възгледи стават фактор за откъсване 
на последователите му от общомедицинското развитие и 
постепенното им обособяване в тесен кръг, наподобяващ 
медицинска секта.12

Дори най-ревностните последователи на Кент рано или 
късно си дават сметка за недостатъците в ригидния и дог-
матичен метод, който той налага. Така например, през 1930 
г. Д-р Пърси Хол-Смит, член на Британското хомеопатично 
общество пише следното: „Лично аз съм убеден, че нашето 
обучение не е достатъчно практично и подходът е излиш-
но философски, твърде отдалечен от начина на мислене 
на обикновения лекар. Нужно е доста специфичен начин на 
мислене, за да се поемат наведнъж и неразредени „прин-
ципите на Кент“. 

Кент не допуска контакт на „класическите хомеопати” 
с привържениците на ниските разреждания, които нарича 
„полухомеопати”. За него е немислимо съчетаването на хо-
меопатично и конвенционално лечение. 

През първата половина на XX век тази тесногърда, ригид-
на визия за хомеопатията и за нейната роля в медицината 
води до дълбоко разделение от една страна между самите 
хомеопати, а от друга между лекарите-хомеопати и не-хоме-
опати в САЩ и Великобритания. 

Образно казано, Кент «поставя каруцата пред коня», като 
набляга на философията и принципите на хомеопатията, а 
не на факта, че това е лечебен метод, при който най-важна-
та цел е подобряването на здравето на пациента и че това 
подобрение е по-важно от религиозните или други вярва-
ния на лекуващия лекар. Кент не разбира, че във всяка на-
ука теоретичните постулати произхождат от наблюдението 
и експеримента. Според него философската и теоретична 
подготовка на експериментатора е пътеводната светлина в 
научните търсения. 

Разбира се, невъзможно е да се говори за пълно отделя-
не на експеримента от емоционалните и теоретични вижда-
ния на експериментатора. Науката е подвластна на външни 
влияния – политически, финансови, обществени. Дори днес, 
когато се говори за т.нар. «медицина на доказателствата», 
проучванията твърде често са зависими от външни фактори 

10 „Опитът има място в науката, но само за да потвърди теорията. Той само може да потвърди това, което е открито чрез принципа 
или закона, водещ в правилната посока. Опитът води до откритие само тогава, когато човекът е напълно индоктриниран в принципа, 
че това което наблюдава чрез този опит може да потърди нещата, които са в съзвучие със закона.” [Kent, 1926, Lesser Writings]
11 Пиер Шмид е швейцарски хомеопат. Запалва се по хомеопатията през 1918 г. в Лондон, по време на грипната епидемия, където се среща 
с Кларк и Уейр. През 1922 г. завършва курсовете за лекари-хомеопати в American Foundation for Homoeopathy – САЩ, след което се устано-
вява в Женева. Той  въвежда “класическата хомеопатия” в Европа. Шмид един от съучредителите на Лигата на хомеопатите  (Liga 
Medicorum Homoeopathic Internationalis) и е активен участник в организационния й живот дълги години. 
12 „Не можете да отделите медицината от теологията. Човекът съществува като едно цяло – от вътрешното духовно, до външното 
– материално” [Kent, 1926, Lesser Writings]
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– медии, обществено мнение, политическо устройство, на-
чин на финансиране и т.н.

Освен чисто философските измерения, влиянието на 
Кент се простира и върху практиката, а именно – използва-
ните във Великобритания разреждания. Той въвежда много 
високите разреждания – 10М, 20М и т.н. 

През втората половина на XIX век хомеопатите използват 
предимно ниски разреждания - десетични и стотични. В на-
чалото на XX век с приложението на високите разреждания 
се скъсва „материалната” нишка, която при цялата си услов-
ност, все пак обуславя известно сътрудничество между при-
вържениците на хомеопатичния и конвенционалния метод 
на лечение. 

Конвенционалните лекари приемат, макар с известна не-
охота, хомеопатичното лечение, докато все още има дока-
зателство за някакъв материален остатък в лекарствата. При 
тези фантастични разреждания, при които очевидно няма 
никаква възможност за наличие на материален остатък в 
крайния лекарствен продукт, хомеопатията започва да звучи 
съвсем неприемливо за тях. 

Интересно е да се съпостави употребата на различните 
разреждания между Ханеман и Кент. Ханеман използва ос-
новно разреждания 6CH, 9CH, 12CH, 18CH, 24CH и 30CH. Към 
края на живота си той използва в единични случаи разрежда-
ния 100СН, 300СН и 190 СН. Очевидно, поне що се отнася до 
разрежданията Кент не е убеден привърженик на Ханеман. 

Вижданията на Кент навлизат във Великобритания чрез 
неговите ученици Едуард Беридж [Edward Berridge] (1843-
1923), Томас Скинър [Thomas Skinner] и Джон Хенри Кларк 
[John Henry Clarke] (1853-1931).

В началото на XX век част от лекарите-хомеопати се от-
делят от Британското хомеопатично общество и започват да 
обучават нелекари в основите на хомеопатичното лечение. 

Един от тези лекари е Джон Хенри Кларк, чиято книга “The 
Prescriber” става много популярна и директно е насочена 
към лица без медицинско образование. Прецедентното пра-
во във Великобритания дава законова възможност на тези 
лица да практикуват хомеопатия. Така става възможно лица 
без медицинско образование да навлязат в професията. 

Ученичка на Кент и на 
Кларк е Маргарет Тайлър 
[Margaret Lucy Tyler] (1857-
1943), която основава сти-
пендия на името на своя 
баща, Хенри Тайлър и със 
средствата от тази стипен-
дия изпраща млади лекари 
да се обучават на хомеопа-
тия по методите на Кент. 

Маргарет Тайлър е много 
добър клиницист за времето 
си, искрено убедена в пра-
вотата на своите виждания. 
Честна и скромна, тя откри-
то споделя терапевтичните 
си неуспехи и професионал-

ни разочарования. Тайлър отдава тези провали на неправил-
ното практикуване на хомеопатията, но при по-внимателен 
анализ се вижда, че най-честата грешка е прилагане на хо-
меопатията при болести, които не се лекуват с хомеопатич-
ни лекарства. 

В популярната си статия „Как да не се практикува хоме-

Маргарет Тайлър
(1857-1943)

ЕЖЕГОДНА НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКА СРЕЩА ПО 

КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ, 
ДЕВИН, 2013

От 20 до 22 септември 2013 г. в гр. Девин се проведе 
поредната научно-практическа среща по клинична хомео-
патия.   180 лекари от цялата страна присъстваха на среща-
та. По традиция тези срещи са място за обмяна на практи-
чески опит, за споделяне на клинични случаи и възможност-
ите за тяхното решаване. 

Интерес предизвикаха представените теми от различни 
области на приложение на хомеопатията - ендокринология, 
педиатрия, дерматология и УНГ. 

Гост лектори бяха проф. Мария Орбецова, р-л Катедра 
Ендокринология, МУ Пловдив, проф. Тодор Попов, р-л  
Катедра Алергология, МУ София, доц. Цоло Цолов, н-к 
Отделение Ендоскопия, Клиника по УНГ- болести, УМБАЛ 
Царица Йоанна - ИСУЛ, София, доц. д-р  Д. Близнакова, МУ 
Варна, МБАЛ „Света Марина“, Детска клиника, нефрология и 
други представители на академичната общност. 

Широка дискусия предизвикаха въпросите с усложне-
ния при диабет, аденоидните вегетации, хроничната уртика-
рия, афтозен стоматит, поведенчески проблеми в тийней-
джърската възраст и други.

С интерес бе посрещната презентацията на д-р Ивайло 
Димитров от гр. Бургас за успешното приложение на хомео-
патия при наркозависими. Д-р Димитров представи и инте-
ресни случаи от своята практика.

Д-р Иван Енев направи интересна презентация на тема 
„Класическа и клинична хомеопатия - допирни точки и раз-
личия”, която представяме на Вашето внимание в настоящия 
брой.

Проф. Тодор Попов изнесе интересни новости в тера-
певтичния подход при пациенти с хронична уртикария

Момент от научно-практическата среща, Девин, 2013
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опатия“13, тя се противопоставя на изписването на хомеопа-
тични лекарства според патологията, на назначаването на 
хомеопатични лекарства при положително развитие на па-
циента и на механичното използване на реперториума. 

Между другото се противопоставя и на назначаването на 
високи разреждания от хомеопатичните лекарства при теж-
ка патология с напреднали изменения в тъканите. 

От 1930 до 1950 г. постепенно нараства броят на практи-
куващите хомеопати без медицинско образование във Ве-
ликобритания. След смъртта на Джон Хенри Кларк през 1931 
г. издаваното от него списание Homeopathic World престава 
да съществува, като на негово място се появява списанието 
Heal Thyself, ръководено от хомеопат-нелекар – Елис Баркър 
[J. Ellis Barker]14 (1870 – 1948).

Едуард Томкинс [Edward Tomkins] (1916-1992) е друг вли-
ятелен хомеопат-нелекар, който „поддържа огъня” до се-
демдесетте години на XX век. След въведените през 1968 
ограничения и правила за изписване на лекарствата15, някои 
от които могат да бъдат предписвани само от лекари, хоме-
опатите-нелекари създават Хомеопатично общество [Society 
of Homeopaths], чиято цел е да защитава интересите на не-
лекарите. Едуард Томкинс е един от основателите на новата 
организация.

През 70-те години на XX век, основно във Великобрита-
ния се утвърждава преподаването на хомеопатия за неме-
дици под формата на тригодишно задочно обучение. Основ-
на част от тези колежи провеждат обучение по класическа 
хомеопатия.16

В края на XX век кла-
сическата хомеопатия се 
разпространява бързо с 
помощта на курсовете, 
организирани от Георгос 
Витулкас17 на о. Алонисос 
в Гърция. В представяне-
то на своята „Академия по 
класическа хомеопатия“, 
Витулкас твърди, че това е 
„единствената институция 
в света, чиято цел е препо-
даването на хомеопатична 
медицина“18. Курсистите са 
лекари и нелекари с право 
да практикуват лечител-
ство (health practitioners).

Клинична хомеопатия
Преглед и «хомеопатична диагноза»
Прегледът при клиничната хомеопатия започва като 

обикновен медицински преглед с анамнеза, физикално из-
следване, лабораторни и инструментални изследвания, кон-
султации, диференциална диагноза. 

След като се постави медицинската диагноза и се преце-
ни, че заболяването е подходящо за хомеопатично лечение 

Георгос Витулкас
(1932 - 

се пристъпва към втората 
част – хомеопатичния пре-
глед. 

При него се събира до-
пълнителна информация 
за установяване на инди-
видуалната реактивност 
на болния със съответна-
та медицинска диагноза. 
След като бъде определе-
на индивидуалната реак-
тивност, се преценява на 
какво ниво ще се проведе 
хомепатичното лечение – 

симптоматично, патогенетично или теренно. Хомеопатични-
те лекарства се изписват в контекста на общомедицинския 
подход и лекарят-хомеопат преценява въз основа на меди-
цинската си компетентност коя част от конвенционалното 
лечение може да преустанови, да промени или да продъл-
жи паралелно с изписаното хомеопатично лечение. 

Например, ако 47 годишна жена със запазена менстру-
ация се оплаква от периодична гръдна болка, нощна каш-
лица и лош вкус в устата, това би насочило лекаря към тър-
сене на проблем с храносмилателната система: гастроезо-
фагеален рефлукс, диафрагмална херния, билиогастрален 
рефлукс и др. 

Изследването на тази жена ще започне с ЕКГ независимо 
от данните за храносмилателен проблем, за да се изключи 
исхемична болест на сърцето и евентуален инфаркт на мио-
карда, които се лекуват съгласно установените медицински 
стандарти и за чието лечение или нелекуване се носи меди-
цинска, административна и наказателна отговорност. 

Ако се постави диагноза ГЕРБ – болест, която подлежи на 
лечение с хомеопатични лекарства, ще се пристъпи към уто-
чняване на индивидуалната реактивност на болната. Лека-
рят-хомеопат ще се опита да установи по какво протичането 
на болестта на тази пациентка се различава от протичането 
на болестта при други болни със същата диагноза. Това ще 
даде възможност и за подбора на едно или няколко хомео-
патични лекарства. 

Възможно е да се изпише само лекарство за симптома-
тично повлияване на оплакванията, ако няма достатъчно 
информация за хроничната реактивност на болната. В такъв 
случай ползата ще бъде избягване на блокери на протонната 
помпа и последици от трайната хипохлорхидрия, настъпва-
ща след продължителната им употреба. Лекарят ще прецени 
на кой етап могат да се редуцират или преустановят блоке-
рите на протонната помпа в зависимост от терапевтичния 
отговор на хомеопатичното лечение. При последващите ви-
зити може да се събере допълнително информация за чувст-
вителния тип или хроничната реактивност на болната. 

Друга възможност е да се проведе патогенетично хоме-
опатично лечение. Това означава в конкретния случая да се 
предпишат т.нар. „хомеопатични прокинетици“, които ще 
подобрят изпразването на стомаха, без да компроменти-

13 Tyler, M. How Not to Do It, The Homoeopathician, February 1912
14 J Ellis Barker (1870 – 1948) е журналист, син на емигрирал от Германия лекар, който се преквалифицира на хомеопат и практикува като 
такъв през 30-те и 40-те години на XX век.  Сменя името си от Julius Otto Elzbacher на J Ellis Barker. 
15 Medicines Act - 1968
16 http://www.homeoint.org/morrell/articles/pm_lay.htm
17 http://www.vithoulkas.com/en/george-vithoulkas/curriculum-vitae.html
18 http://www.vithoulkas.com/en/academy.html
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рат гастро-езофагеалния сфинтер. Ползата в този случай ще 
бъде липса на странични ефекти върху екстрапирамидната 
система, възможността да се провежда лечение при нали-
чие на пролактином и други хормонални нарушения, липса-
та на странични ефекти като диария, главоболие или обриви 
– проблеми срещани при използване на конвенционалните 
прокинетици. 

Трета възможност е да се предпише т.нар. теренно ле-
чение, което да намали склонността на пациентката да бо-
ледува с гастроезофагеален рефлукс като стимулира реак-
тивността ѝ в подходяща посока. За целта в продължение на 
една, две или повече визити лекарят-хомеопат ще събере 
достатъчно данни за морфологията, поведението, болест-
ните тенденции или начина на боледуване на пациентката, 
както и за различни други фактори, влияещи върху хронич-
ната ѝ реактивност. Тогава може да се назначи хомеопатич-
но лекарство, съответстващо не нейния „чувствителен тип“ 
или на нейния „хроничен реактивен тип“. 

История
Развитието на Клиничната хомеопатия преминава, най-

общо, през три основни направления: 
- Прецизиране на симптомите на лекарствата в Материя 

медика и запазване на най-надеждните и клинично прове-
рените от тях, в съвременен медицински прочит на етиоло-
гичните признаци, на модалностите, на усещанията, на 
желанията, на непоносимостите и на ключовите симптоми;

- Прецизиране на приложението на хомеопатични 
лекарства по нозологични единици;

- Интегриране в хомеопатичната практика на най - 
съвременните научни методи за диагностика и методи за 
проследяване на състоянието на пациента. 

Д-р Ричард Хюз [Richard 
Hughes] (1836 - 1902), воде-
ща фигура на английската 
хомеопатия в края на XIX 
век19 отключва дебата за 
достоверността на текстове-
те в Материя Медика. Спо-
ред него, при изграждане на 
абстрактната идея за „сими-
лимум“, трябва да се държи 
сметка и за патологията на 
пациента. Ако по времето 
на Ханеман медицината и 
патофизиологията още ня-
мат отговор за механизмите 
на различните болести, то в 
края на XIX век тези механи-
зми постепенно започват да 
се изясняват. 

Хюз смята, че лекарствата трябва да се подбират не 
просто според подобието на субективните симптоми на па-
циента, но и въз основа на патологичните им ефекти върху 

Ричард Хюз
(1836 - 1902)

хората и дори върху животните. Например, ако пациентът 
страда от афти, трябва да се подберат лекарства, които 
причиняват афти. Или ако пациентът страда от чернодроб-
но заболяване, трябва да се предпишат лекарства, способ-
ни да увреждат черния дроб. 

Практическото измерение на неговите идеи е появата 
на „Енциклопедия на лекарствените патогенези“20 – мону-
ментално произведение в четири тома, 3027 страници, раз-
глеждащо патогенезите на 304 хомеопатични медикамента. 
Книгата се появява като отговор на желанието на лекарите-
хомеопати да разполагат с достоверно описание на патоге-
незите на хомеопатичните лекарства. През 1883 г. Британ-
ското хомеопатично общество гласува на Хюз доверието да 
направи ревизия на симптомите в Материя медика. Затова 
в нея са включени само симптоми, описани при изпитване 
на лекарства в измерими дози – разреждания до 6-то сто-
тично. Симптоми, получени при прилагане на по-високи 
разреждания са включени само ако се дублират с подобни, 
получени при измерими дози. След смъртта на Хюз обаче 
Британската хомеопатия се отклонява от научния подход и 
възприема възгледите на Кент. За сметка на това идеите му 
са възприети и доразвити от лекарите-хомеопати от Фран-
ция и Швейцария. 

Швейцарският лекар Ан-
тоан Ньобел [Antoine Nebel] 
(1870 – 1954) има огромен 
принос за развитието на 
клиничната хомеопатия. 
Към трите типа реактивност, 
описани от Ханеман и въз-
риети от клиничните хомео-
пати, а именно псоричната, 
сикотичната и луетичната, 
Ньобел добавя и туберкули-
новата реактивност, харак-
терна за пациентите в детска 
и млада възраст. През 1910 г. 
Ньобел прави синтеза меж-
ду новите научни открития в 
областта на микробиологи-
ята и идеите на Ханеман за 
микробния причинител на 

псората от една страна и идеите на Грислих, който отдава 
първостепенна роля на терена. Той познава опитите за при-
ложение на туберкулин за лечение на туберкулозата.21 По 
това време туберкулозата е нелечимо и широкоразпростра-
нено заболяване и Ньобел смята, че описаният от Ханеман 
«псоричен миазъм» не е нищо друго, освен туберкулозния 
бацил, чиито токсини изменят терена на болния.

Така Ньобел започва да предписва разредени туберкули-
ни при някои реактивни състояния и тълкува успешните ре-
зултати от лечението като потвърждение на своята хипотеза-
та. Засилването на секрециите от лигавиците на дихателната 
и половата система и влошаването на възпалителните про-

Антоан Ньобел
(1870 – 1954)

19 http://sueyounghistories.com/archives/2008/07/04/richard-hughes-and-homeopathy/ 
20 Hughes, R.  A Cyclopaedia of drug pathogenesy, London, Gould, 1886-91.
21 Туберкулинът е изолиран като глицеринов екстракт от култура на  Mycobacterium tuberculosis от Кох през 1890 г. Правени са опити да 
се използва за лечението на туберкулоза, но без успех. Алергичната реакция при някои болни от туберкулоза, на които се инжектира 
този екстракт е причина за широкоразпространеното по това време, но погрешно схващане, че наличието на реакция при инжектира-
не на екскракта е признак за добра имунна реакция срещу туберкулозния микобактерий. Тази реакция е забелязана за първи път от Пирке 
[Clemens von Pirquet](1874-1929) – австрийски лекар, установил подобна реакция при повторна инжекция със серум срещу едра шарка. Той 
създава и термина алергия. 
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цеси по кожата, което се наблюдава в тези случаи той свърз-
ва с елиминирането на туберкулиновите токсини, които се 
«дренират» с подходящите хомеопатични лекарства. По-
късно тези наблюдения са свързани с идеята за т.нар. „хоме-
опатични дренатори“, които се изписват при заболявания на 
бъбреците, черния дроб и кожата.

Ньобел формулира и разбирането си за хомеопатична-
та конституция. Няма пряк писмен документ за това, защо-
то той пише крайно неохотно. Идеите му достигат до нас 
чрез неговите ученици – Анри Дюпра [Henri Duprat] (1878-
1968), Андре Руи [André Rouy] (1893-1978) и Леон Вание[Léon 
Vannier] (1880-1963). Тези лекари, по-специално Леон Вание 
описват «конституционни типове», съответстващи на калци-
евите соли в човешкия скелет: Calcarea carbonica, Calcarea 
phosphorica и Calcarea fluorica. По-късно идеите му са до-
развити от Анри Бернар, който формулира карбонична, фо-
сфорна и сулфурна конституция22. 

Френският лекар Леон 
Вание е една от най-значи-
мите фигури в клиничната 
хомеопатия. Той започва 
да практикува като лекар в 
Париж през 1905 г. Освен 
че оставя богато литера-
турно наследство, Вание 
организира хомеопатични 
диспансери, участва в съз-
даването на хомеопатични 
лаборатории и поставя на 
научна основа обучението 
по хомеопатия като създава 
Центъра по френска хомео-
патия (Centre d’homéopathie 
Française). „Да се позна-
ва хомеопатията означава 
преди всичко тя да се прак-

тикува точна и адаптирана към съвременните познания по 
медицина“, казва той. 

Леон Вание формулира понятието за „чувствителен тип“ 
в хомеопатията като съчетание от морфологичните характе-
ристики, темперамента и поведенческите особености и бо-
лестните тенденции на индивида. 

Вание поставя основата на модерната клинична хомео-
патия във Франция заедно с Рене Бодри [Rene Baudry] (1880 
– 1966) – фармацевт, изобретил една от първите автоматич-
ни машини за сукусия на хомеопатичните разтвори и поста-
вил основите на стандартизацията на хомеопатичните ле-
карства. 

Още от 30-те години на XX век Леон Вание, а така също 
неговите приятели и конкуренти правят опит за интегриране 
на хомеопатичното лечение и конвенционалната медицина. 
В списанието „Омеопати модерн” [Homéopathie moderne] 
се подчертава, че преди да бъде хомеопат, лекарят трябва 
да бъде изграден като модерен, отговорен и висок профе-
сионалист. Посочват се четири имена, които могат да служат 

Леон Вание
(1880 – 1963)

като пример: Ханеман – за 
терапията, Лаенек и Трусо – 
за клиничното наблюдение и 
Клод Бернар – за експеримен-
талната медицина. 

По-късно щафетата е по-
ета от Дени Демарк [Denis 
Demarque] (1915 -1999)23, кой-
то създава през 1972 г. заедно с 
Пиер Жоли, Мишел Обен, Жак 
Жоани и Филип Пикар Център 
за изучаване и документа-
ция на хомеопатията „Centre 
d’études et de documentation 
homéopathiques“ (CEDH). Цен-
търът получава помощ от Жан 
Боарон Jean BOIRON [Jean 
BOIRON] (1906-1996) и Роберт 

Перри [Robert PERREY], които ръководят двете най - големи 
френски хомеопатични лаборатории. Негова е заслугата в 
Медицинския университет в Бордо да започне преподава-
нето на хомеопатична терапия. Така, през 1982 г., е издадена 
първата университетска диплома по хомеопатична терапия.

Жан-Жак Ола и Франсоа Шефдевил през 1984 г. публи-
куват във Франция статия озаглавена «Историческо и кри-
тическо изследване на източниците Хомеопатична Материя 
Медика». Този труд продължава и допълва Лекция 2, публи-
кувана през 1893 г. в книгата «Наръчник по фармакодина-
мика» от д-р Ричард Хюз. Жак Жуани и Франсоа Шефдевил 
заедно с други френски лекари към комисия „Надеждност 
на патогенезите“ създадена към Института Боарон превеж-
дат на френски език с коментари относно надеждността на 
симтомите 12-те тома„Енциклопедия на чистата Материя 
Медика“ на Т.Ф. Ален, където се разглеждат всички симпто-
ми на лекарствата. 

Във Франция хомеопатията се практикува от лекари. 
Системата на държавно здравеопазване, реимбурсация на 
лекарствата и силен контрол над медицинската практика 
до известна степен забавя навлизането на хомеопатията в 
ежедневната практика. За сметка на това е предотвратено 
навлизането в професията на некомпетентни и самонадеяни 
непрофесионалисти. Постепенно обучението по хомеопатия 
навлиза в медицинските среди и университетските центро-
ве. Към края на 80-те години на XX век хомеопатичното лече-
ние става става все по-популярно сред голяма част от общо-
практикуващите лекари и специалистите от извънболнична-
та помощ. Този модел успява да интегрира хомеопатията в 
общата медицинска практика.

Преди всичко клиничната хомеопатия се разглежда като 
метод на лекарствено лечение съизмерим, а не алтернати-
вен с останалите методи на лечение - конвенционални ле-
карства, хирургия, физиотерапия, фитотерапия и др. Следо-
вателно, за да бъде приложен определен метод е необходи-
мо предварително на болния да бъде поставена диагноза, 
да бъде направена диференциална диагноза, да се опреде-
лят стадия на и прогнозата на болестта и да се избере подхо-
дящия метод на лечение. 

Ако бъде избран хомеопатичния метод на лечение, се про-

22 Анри Бернар [Henri Bernard] (1895-1980) участва в Първата световна война като фелдшер, завършва медицина в Бордо и до 40 г. възраст 
работи като военен лекар. Започва да се занимава с хомеопатия след 40-тата си година. През 1950 г. развива идеята за сикотичната 
реактивност като проява на ретикуло-ендотелиоза, а през 1951 г. развива идеята си за стадиите на хроничната патология: калциев, 
магнезиев, калиев, натриев и бариев и амониев. Тези негови идеи са публикувани в Traité de médecine Homéopathique, Edition Coquemard, 
Angoulème
23 http://www.homeopathie-dentaire.net/demarque.html

Дени Демарк
(1915 -1999)
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вежда допълнителен анализ на индивидуалната реактивност 
на болния, с която да се определи хомеопатичното лекарство 
(хомеопатичните лекарства), които са подходящи за него. 

Техниката за подбор на хомеопатични медикаменти24 на 
д-р Мариян Иванов е предназначена за лечение на хронич-
ните и често рецидивиращите заболявания. Според тази тех-
ника при лечението и профилактиката на тези заболявания се 
предписват освен симптоматични, етиологични и теренни ме-
дикаменти и медикаменти, съответстващи на патофизиологи-
ята и патоанатомията на болестния процес. В основата на тази 
техника на предписване стои клиничното мислене на лекаря.

 

Заключение
Клиничната хомеопатия се базира както на основните 

принципи на хомеопатията (феномен на подобието, принцип 
на безкрайно малката доза, индивидуален холистичен подход 
към болния), така и на основните принципи на съвременната 
медицинска наука (поставяне на диагноза със съвременни ди-
агностични средства, прогноза и проследяване на болестта).

Хомеопатични медикаменти се изписват с цел повлиява-
не на няколко нива: за подобряване на реактивността на ор-
ганизма при хронична патология, за облекчение на конкретни 
симптоми или в съответствие с хомеопатичната етиология или 
патогенезата на болестта. В идеалния вариант това може да 
бъде постигнато и само с едно хомеопатично лекарство, но в 
реалността обикновено се изписват два или три медикамента. 

Клиничната хомеопатия си дава сметка, че при разрежда-
ния над 15СН няма наличен физически остатък от първона-
чалната тинктура майка. За разлика от немската хомотокси-
кология не се използват само ниски разреждания, при които 
е съхранен остатък от тиктурата майка. Използват се и високи 
разреждания. В България са регистрирани разреждания до 
30СН, тези разреждания се реимбурсират от Здравната каса 
във Франция. 

Смята се, че хомеопатичното лекарство внася „информа-
ция“ в болния организъм и по този начин променя реактив-
ността му в посока, водеща до излекуване. Хомеопатичното 
лекарство се определя като специфичен модулатор. Лекарите, 
практикуващи клинична хомеопатия си дават сметка, че не 
всички състояния могат да се лекуват просто с промяна на ре-
активността на болния. Съществуват патологични процеси, при 
които настъпилите физиологични изменения, биологичните 
ресурси на болния или характера на патологията налагат друг 
подход – съответно е необходимо добавяне на конвенционал-
но лекарство или приложението на друг лечебен метод. 

Когато това е в интерес на пациента, лекарят съчетава хо-
меопатичното с конвенционалното лечение. Приоритет се 
дава на клиничния реализъм, като главна цел е запазване на 
живота и здравето на болния. 

Съчетанието на хомеопатично и конвенционално лечение 
дава възможност значително да се разшири и обхвата на па-
тологията, при която се използват хомеопатични лекарства. 
Вече има проучвания за приложение на хомеопатични лекар-
ства в старческа възраст, при тежко и дори терминално болни 
пациенти. Разбира се, във всички тези случаи лекарят-хомео-
пат се съобразява с границите на възможностите на метода и 
с биологичните ресурси на конкретния индивид. 

Клиничната хомеопатия доразвива идеите на Ханеман за 
произхода на хроничните болести, като отчита значението на 
„терена на болния“ за изявата на една или друга патология. Тя 

допуска съществуването на няколко основни типа хронична 
реактивност – псорична, сикотична, туберкулинова и луетична, 
които могат да бъдат повлиявани в благоприятна посока със 
съответните медикаменти. Не се приема обаче детерминира-
ността на тази реактивност, разбирана от Ханеман като унас-
ледявана или придобивана в най-ранна възраст по „инфекци-
озенен механизъм“. Според привържениците на клиничната 
хомеопатия се касае за различни стадии в отговора на органи-
зма към вътрешни и външни нокси. Този отговор се определя 
от генетични и епигенетични фактори, от фактори на околната 
среда, от миналите болести и лечения на конкретния индивид. 

Като осъзнава значението на психичната среда за реактив-
ността на организма, клиничната хомеопатия не приема вър-
ховенството на умствено-емоционалните симптоми, върху кое-
то се опира при подбора класическата хомеопатия. Всъщност 
няма йерархия на симптомите, защото здравето на индивида 
се определя не от местоположението на съответната дисфунк-
ция, а от нейната тежест. Едно тежко протичащо кожно заболя-
ване може да бъде точно толкова инвалидизиращо, колкото и 
едно тежко протичащо психично заболяване. 

Клиничната хомеопатия не приема и твърдението, че „жиз-
нената сила“ на организма може да бъде ангажирана само в 
една посока, да поддържа само един основен, приоритетен 
механизъм на действие. Както простите наблюдения, така и се-
риозните физиологични и патофизиологични изследвания до-
казват, че реактивността на живия организъм спрямо различ-
ни въздействия е многопластова, многопосочна и нелинейна. 
През последните години бе отхвърлена и последната опора на 
разбирането за еднопосочното разпространение на информа-
цията25. Бе доказано, че принципът на Дейл26 за еднопосочната 
функция на неврона не отговаря на биологичната реалност.

Клиничната хомеопатия използва хомеопатични лекарства 
на три нива: симптоматично, патофизиологично и теренно ле-
чение. В зависимост от конкретната клинична ситуация може 
да бъде избрано изписването на лекарство на едно или на по-
вече от тези нива, в съчетание или не с конвенционално лекар-
ствено или друго лечение. 

В отделни случаи е възможно с едно хомеопатично лекар-
ство да бъдат лекувани както конкретните настоящи симптоми 
на болния, така и патофизиологията на неговото заболяване и 
неговата хронична реактивност. В такъв случай в клиничната 
хомеопатия е възможно да се приложи само един медикамент, 
т.е. да се пристъпи към практически „уницизъм“. Обикновено 
се касае за болни, чиито „чувствителен тип“, т.е. съчетанието 
от морфология, поведенчески характеристики и болестни тен-
денции съвпада до голяма степен с определено хомеопатично 
лекарство. Тези случаи обаче се срещат сравнително рядко в 
обичайната практика и най-често се използват две, три или по-
вече хомеопатични лекарства за повлияване на реактивността 
на болния. 

*
*      *

Вместо заключение ще цитирам изказването на д-р Фран-
соа Шефдьовил пред Дванадесетата конференция по клинична 
хомеопатия, Албена 2013 година: „Клиничната хомеопатия 
е единствената разумна хомеопатия през XXI век !“

24 Д-р Мариян Иванов. Хронични и често рецидивиращи заболявания. Техника за подбор на хомеопатичните медикаменти. Изд. „Изток-
Запад“, София, 2009 г.
25 Sossin, WS; Sweet-Cordero A, Scheller RH (1990). "Dale's hypothesis revisited: different neuropeptides derived from a common prohormone are 
targeted to different processes
26 Съгласно този принцип невронът отделя един и същи невротрансмитер във всички свои синаптични връзки с другите клетки, незави-
симо от вида на таргетните клетки. 
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Медицинските грижи за пациенти, страдащи от рак, 
се развиха значително през последните десет години. 
Публикуването през 2003 г. на план за борба с рака (във 
Франция – бел.ред.), направи чувствително по-добри 
терапевтичните грижи за тези пациенти. Болният е 
поставен на централно място в приоритетите на систе-
мата „за да се осигури на пациентите цялостна грижа, 
отвъд техническите протоколи, чрез развитието на 
допълващото лечение и палиативните грижи“. Тези две 
понятия: цялостност и допълващо лечение, възраждат 
интереса към хомеопатията. 

В същото време, идеята за „поддържащо лечение“ 
започна постепенно да се налага в онкологията 
(Краковски, И., 2004).

Провеждайки своите онкологични изследвания през 
този период, ние бързо си дадохме сметка за мястото, 
което би могла да заеме хомеопатията, както и за полза-
та, която биха могли да извлекат пациентите на онколо-
гичните здравни заведения. През 2006г. проф. Жан-
Филип Брет ни предложи да се свържем с мамологично 
отделение към университетските болници в Страсбург, 
за да създадем първият хомеопатичен консулт по под-
държащо лечение в онкологията (Баго, Ж.Л., 2007)

След това започнахме работа в онкологичен център 
„Strasbourd Oncologie Libéralе“, както и на непълен рабо-
тен ден в отделението по палиативни грижи към клини-
ката „Toussaint“. Присъствието ни на мястото на лечение 
ни позволи да си дадем ясна сметка за нуждите на паци-
ентите и възможност да се намесваме по-бързо в случай 
на странични ефекти. 

С близо четири хиляди хомеопатични консултации 
годишно по поддържащо лечение в онкологията, наша-
та практика бързо се усъвършенства, индикациите се 
потвърдиха и изборът на медикаменти се подобри, за да 
достигнем до най-добрите терапевтични резултати. Още 
от самото начало, хомеопатията отговори напълно на 
очакванията на болните, както и на тези, на нашите 
колеги – онколозите. Тя успешно се вписва сред другите 
възможности на лечение и подкрепа на болния, без 
опасност от странични ефекти и нежелани взаимодейст-
вия, и на сравнително ниска цена. 

Хомеопатия и рак
Ето две думи, които дълго време бяха несъвместими. 

Може ли хомеопатията, която лекува множество боле-
сти, да лекува и рак? Има ли за какво да мечтаят хиляди 
хора, търсещи едно „меко“, „алтернативно“ или „успоред-
но“ лечение на злокачествен тумор? Отговорът е катего-
рично НЕ!

В онкологията не съществува алтернативна медици-
на (Баго, Ж.Л., 2013). 

За сметка на това, хомеопатията има своето заслуже-
но място в съпътстващото лечение на страничните 

Хомеопатия в онкологията
Д-р Жан-Лионел Баго

ефекти на противораковото лечение и в подобрява-
нето на качеството на живот на пациента. Болният да 
остане във форма и по-добре да понесе лечението, това 
е целта, която си поставяме за всеки наш пациент (Баго, 
Ж.Л. 2012).

Широко разпространение; постоянно нараства-
щи цифри

Употребата на хомеопатията в онкологията се е удво-
ила през последните четири години. Тя достига първото 
място сред допълващите лечения, един на всеки пет 
пациента прибягва към нея (Родригес, М. 2010). Във 
Франция, това прави повече от 400  000 души, които 
понастоящем се възползват от допълващо хомеопатич-
но лечение в онкологията. 

Липса на странични ефекти и на лекарствени вза-
имодействия

Един цялостен анализ на литературата заключава, че 
„хомеопатичните лекарства във високи разреждания, 
предписвани от лекари хомеопати, навярно са безопас-
ни и е малко вероятно да предизвикат тежки нежелани 
реакции“ (Дантас, Ф., 2000). Един друг мета анализ за 
употребата на хомеопатия в онкологията потвърждава 
липсата на странични ефекти и на взаимодействия с 
конвенционалните лечения в осем анализирани изслед-
вания (Кассаб, С. 2009). Неотдавна, по време на конгреса 
„Eurocancer“ през юни 2010г., хомеопатията бe причис-
лена към допълващите лечения „без открити вредни 
ефекти“ (Бариер, Ж., 2010). Във Франция нито едно хоме-
опатично лекарство не е било обект на изтегляне пора-
ди доказан страничен ефект или токсичен ефект. В наша-
та практика, нито едно противораково лечение не е 
било променяно или прекъсвано поради употребата на 
хомеопатия от пациентите, потвърждавайки по този 
начин заключениято от наскоро проведения мета ана-
лиз (Кассаб, С., 2009). 

Възможните рискове?
Някои пациенти може да поискат „алтернативно“ или 

„успоредно“ лечение на тяхното раково заболяване, 
което не е възможно. Впрочем, лекарят винаги трябва 
да има на ум рискът от „загуба на шанс“: едно хомеопа-
тично лечение не трябва да замества конвенционал-
ното лечение, което е доказало своята ефикасност, 
когато прогнозата за пациента е лоша или има опас-
ност от усложнения. Трябва да се стараем да не попа-
даме в клопката на съперничество между различните 
типове лечение и различните лекуващи лекари по спе-
циалност. (Баго, Ж.Л., 2011)

Хомеопатията е полезна при всеки стадии от 
заболяването: 

При обявяването /съобщаването на заболяването
Хомеопатията ще позволи да бъдат повлияни въз-

можно най-добре емоционалните реакции, породени от 

Хомеопатията по света



ГОДИНА 3, БР. 7, ОКТОМВРИ 201313ACTA HOMEOPATHICA

появяването на болестта. Ще се стараем да избягваме 
всяка ненужна реакционна соматизация, като например 
падането на имунната защита. (Орвийор, А., 2012).

Предписва се една доза (от 10 гранули – бел.ред.), с 
повторение при нужда: 
 Arnica montana 15CH : ако пациентът е в състоя-

ние на емоционален шок, като „смазан“ от всичко, което 
току що е научил. Новината е била приета като удар по 
главата!
 Ignatia amara 15CH : в случай на физическа и пси-

хическа свръхчувствителност с усещане за буца в гърло-
то и в гърдите.
 Staphysagria 15CH : При усещане за несправедли-

вост, чувство за неудовлетвореност, за вина и огорче-
ние. Вътрешен гняв, който не се изразява. 
 Nux vomica 15 CH: Този път гневът е изразен, осо-

бено към медицинските лица, отговорни за всички про-
блеми. „Всичко е загубено“, което означава „Докторе, дай 
ми средства да се боря“. 
 Aconitum napellus 9 CH: Когато обявяването на 

раковото заболяване е прието като смъртна присъда. 
Пациентът е обзет от ужас и редуващи се панически 
кризи. 
 Arsenicum album 15 СН: „И все пак направих всич-

ко в живота си, за да не се разболея“. Този път безпокой-
ството е хронично, прикритият страх от смъртта се поя-
вява през светлата час на денонощието. 
 Gelsemium 15 CH: Научената лоша новина раз-

търсва пациента. Страхът от неизвестното го тревожи. 
Страхува се, притеснява се и трепери от предстоящото 
лечение. 

При хирургично лечение 
В Страсбург, екипът на института често съветва свои-

те пациенти да предприемат поддържащо хомеопатич-
но лечение, с цел подобряване на резултатите, особено 
при онко-естетическа хирургия. 

Препоръчително е възможно най-скоро след интер-
венцията да се приеме една доза от : 
 Arnica Montana 9 CH : за предотвратяване на кон-

тузни болки и кръвонасядания.
 Opium 15 CH: за по-добро възстановяване след 

обща анестезия. 
 Conium maculatum 9 CH: с показания след хирур-

гична интервенция на жлези и ганглиони (на гърдата, на 
простатата, на щитовидната жлеза) 
 Staphysagria 15 CH: за улесняване на цикатриза-

цията.

При химиотерапия
Със сигурност именно в този период хомеопатично-

то предписание е най-важно и най-полезно. В проучва-
не, което проведохме през 2005г. в Страсбург сред 68 
пациенти, лекувани от лекари-хомеопати, по време на 
химиотерапия, 97% са зявили, че са почувствали подо-
брение на общото им състояние (p<0,001), 93% - намаля-
ване на умората(p<0,01) и 85% - намаляване на гаденето 
и повръщанията (p<0,02) [Симон Л. 2007].

Страничните ефекти на химиотерапията може да 
засегнат всички части на тялото. Ще се съсредоточим 
върху най-важните странични ефекти и, в зависимост от 
интензивността на смущенията, ще бъде избран с прио-
ритет един или друг вид лечение. Според състоянието 

на пациента и конкретните симптоми се променя и под-
държащото му хомеопатично лечение. Присъствието на 
лекар хомеопат в отделението по химиотерапия позво-
лява бързи промени в прескрипциите, в зависимост от 
нуждите на всеки болен.
 Chelidonium majus 5 CH : поддръжка на жлъчната 

функцията, стимулира чернодробната и жлъчната обмя-
на при химиотерапия. 
 Solidago virga aurea 5 CH : с показания при черно-

дробна и бъбречна недостатъчност, с болки в бъбреци-
те, преобладаващи вдясно (в ляво Berberis). С горчив 
вкус и силно обложен език. 
 Nux vomica 9 CH : със сигурност най-ефективният 

медикамент за справяне с гаденето, като допълнение на 
конвенционалните антиеметични средства. 
Предписвано като средство за първа помощ, показан 
при гадене, което се облекчава от повръщане. Езикът е 
обложен в задната си част. 
 Ipeca 9 CH : при гадене с необложен, влажен език 

и обилна саливация. Гаденето е постоянно, не се облек-
чава от повръщане. Лицето е бледо със синкави кръгове 
около очите. 

Специфични хомеопатични лекарства при някои 
случаи на химиотерапия или прицелна терапия
 Petroleum 9 CH: фисури по крайниците, причине-

ни от капецитабина. [Баго, Ж.Л., 2006].
 Rhus toxicodendron 9 CH : при фоликулит (който 

прилича на акне), причинен от анти-VEGFR (ерлотиниб, 
гефитиниб, цетуксимаб, панитумумаб...) [Баго, Ж.Л., 
2012].
 Phosphorus 15 CH: за предотвратяване на риска 

от кръвоизливи от анти-VEGFR като бевацизумаб.
 Graphites 15 CH: за предотвратяване на странич-

ните ефекти от доцетаксел. 
 Cantharis 9 CH: за фликтени по крайниците, при-

чинени от сорафениб, една прицелна терапия, използ-
вана при рак на бъбреците и метастази в черния дроб. 

При радиотерапия
Показани са: 
 Radium bromatum 9 CH : всяка вечер след лъчете-

рапия, за предотвратяване на умората и зачервяванията 
по кожата. 
 Apis mellifica 9 CH: при усещане за парене, за 

слънчево изгаряне в облъчваната зона. 

При хормонотерапия
Горещите вълни понякога са много неприятни и умо-

рителни, нарушаващи качеството на съня и социалния 
живот. Три лекарства са особено полезни за намаляване 
на интензивността и честотата на горещите вълни, без 
да взаимодействат с хормонотерапията. 
 Lachesis mutus 9 CH : при горещи вълни и необи-

чайна нервност. 
 Sepia 15 CH : при горещи вълни и депресивни със-

тояния. 
 Sulfur 15 CH: при горещи вълни през нощта, прием 

преди лягане.

Мускулно-скелетните болки са чести с анти-аромата-
зите. Те могат да бъдат облекчени от:
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 Rhus toxicodendron 15 CH: анкилозни болки, 
отключващи се при събуждане, влошени от първите 
движения и влажния студ от Доцетаксел. 

Палиативни грижи
Има голяма нужда от хомеопатично лечение при 

палиативните грижи. Някои медикамента са особено 
полезни: 

 China rubra 9 CH: ще позволи да се „освежат“ изто-
щените.
 Opium 9 CH: медикамент, необходим в отделения-

та за палиативни грижи с цел намаляне страничните 
ефекти на морфина.
 Aconitum napellus 9 CH: когато страхът от смъртта 

притеснява и стресира пациента.
 Hydrastis canadensis 5 CH: за стимулиране на апе-

тита и чернодробната функция. С показания при жълте-
ница. Във физически план пациентът изглежда сякаш 
съвсем не се интересува от своята съдба. 
 Natrum muriaticum 15 CH : силно отслабване в 

горната част на тялото, въпреки запазения апетит. 
Жажда и пресъхнали лигавици. Неизразима и неутеши-
ма тъга.
 Aceticum acidum 9 CH: общо изтощение с отоци на 

крайниците.

В заключение
Добре разбрана и предписвана, хомеопатичната 

терапия спомага за по-доброто понасяне на различните 
терапевтични периоди, адаптирайки се към реакциите и 
симптомите на всеки отделен болен, както глобално, 
така и персонално. 

Поради бързината и точността на нейното терапев-
тично действие, липсата на странични ефекти и ниската 
й цена, тя е най-използваното и най-адаптираното към 
онкологията допълващо лечение. 

Липсата на лекарствени взаимодействия с противо-
раковото лечение я прави безопасна за прилагане.

Сътрудничеството между онколога и лекаря-
хомеопат в служба на пациента, предначертава 
бъдещото развитие на интегративната медицина. 

Източник: http://www.unimedica.fr/homeopathie/pdf/
Cancer-et-homeopathie - .13109_Ar ticle_Actualite_
medicale.pdf
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Представяме ви  
д-р Искра Соколова, 

Кюстендил, 
наградена за Добра 

хомеопатична 
практика, Албена 

2013 г:

Живея и работя в гр. Кюстендил като общопрактикуващ 
лекар. Имам две специалности - детски болести и обща 
медицина. Винаги съм считала, че истинският лекар трябва 
да лекува не болестта, а болния човек - с неговите специ-
фични оплаквания и преживявания  и че най-добре лекува 
този, който съчетава правилно различните лечебни методи. 

В търсене на алтернатива на методите на лечение с кон-
венционална медицина, стигнах до хомеопатията. През 2000 
год. завърших основния двугодишен курс за лекари. От тога-
ва не съм преставала да посещавам курсовете за поддържа-
ща квалификация и практическите семинари и да прилагам 
хомеопатично лечение. 

В началото бе трудно, това беше нещо непознато за пове-
чето пациенти и лекари. Сега вече все повече от тях търсят 
този „природен“ и „безвреден“ начин за лечение и профи-
лактика. Процесът на обучение по хомеопатия е постоянен, 
винаги има какво да се научи, да се съчетават дълбоки науч-
ни знания с изкуството на лечение.

Благодаря на всички преподаватели за уменията и ком-
петентността, с които преподават знанията.

На всички, които сега започват да изучават хомеопатия, 
желая усърдие към постигане на знания и успехи, а на рабо-
тещите с хомеопатичния метод на лечение-увереност в 
решенията и овладяване на хомеопатичното изкуство, за да 
са максимално полезни на пациентите си.

Поздрави!
Д-р Искра Соколова

ПОРТРЕТ НА НАГРАДЕНИТЕ


