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КЛАСИЧЕСКА ХОМЕОПАТИЯ КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
РАЗЛИКИ

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 
Lycopodium1

Диагнозата и стадия на заболяването са решаващи за 
определяне на лечебния подход
•	 „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 патологията и нейния стадий в 
контекста на съвременните научни медицински достижения
•	 Хомеопатичното лечение се разглежда като неразделно от 
общомедицинските терапевтични дейности, целящи възста
но вяване на здравето

Използва се само едно хомеопатично лекарство.
•	 Търсене на „симилимум“ според „тоталността на симптомите“
•	Йерархия на симптомите на пациента
•	 Умствените и емоционални симптоми са поважни от 
соматичните.
•	Общите симптоми са поважни от локалните

Едновременно приложение на няколко хомеопатични 
лекарства.
•	 Хомеопатичното лечение зависи от степента на подобие 
•	 Симптоматично, патогенетично и теренно хомеопатично 
лечение 
•	Йерархия според степента на подобие
•	Патоанатомичното и патофизиологичното подобие са най
важни

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

Хомеопатичните лекарства се „изписват“ на пациента
•	 Стандатизирано производство на хомеопатичните 
лекарства
•	Информиран пациент

Терапевтична цел: Активиране на „жизнената сила“ 
•	 Витализъм
•	 James Tyler Kent (18491916)
•	 Хомеопатичен реперториум
•	 Реперторизация
Софтуерна програма определя лечението

Терапевтична цел: Промяна на реактивността на организма
•	Отхвърля витализма
•	 Richard Hughes (1836  1902) 
Достоверност на текстовете в Материя Медика
•	 Съвременната Материя Медика
Медицинска терминология, проверка на симптомите

Против едновременното прилагане на конвенционално и 
хомеопатично лечение.

Ако е необходимо конвенционалното и хомеопатичното 
лечение ще се прилагат едновременно.

На европейско и международно равнище класическата хомеопатия е представена от две асоциации: Европейският комитет по хомеопатия, 
която е частна асоциация на лекарите, които практикуват класическа хомеопатия (не е структура на Европейската комисия) и Liga medicorum 
homeopathica internationalis, която обединява класиците практикуващи хомеопатия със или без диплома по медицина.

Клиничната хомеопатия обаче все още няма официални органи на представителство на европейско и международно ниво, но има 
национални органи във всички страни, където тя се практикува.

 1 Launsø,L. Rieper, J, General practitioners and classical homeopaths treatment models for asthma and allergy, Homeopathy (2005) 94, 17–25

Поради засиления читателски интерес към темата от миналия брой:
„Класическа и клинична хомеопатия – допирни точки и различия“ публикуваме 
синтезирана информация за разликите между двете течения 
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УСПЕШЕН СТАРТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА 
ЗАПОЧНАХА ПЪРВИТЕ СЕМИНАРИ 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА ПО 
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

На 1920. 10. 2013 г. стартира Новата учебна годи
на  по клинична хомеопатия за лекари и фармацевти 
в София и Варна. 

На 2627.10. 2013 се проведе официалното откри
ване на учебната 2013/14 година в Плевен и Пловдив.

Обучението се осъществява от Европейската 
школа по клинична хомеопатия в сътрудничество с 
медицинските университети в страната. 

Семинарите се провеждат в сградите на медицин
ските университети. 

За настоящата учебна година са записани 
301 курсисти от цялата страна: 208 лекари 
и  93 фармацевти. 

Внушителният брой курсисти е доказателство 
за огромния интерес към  обучението по програ-
ми на ЕШКХ, одобрени от медицинските универ-
ситети в страната. 

Курсовете са акредитирани от Български 
лекарски съюз по системата за следдипломно 
обучение и квалификация. 

Удостоверенията на завършилите се подписват от 
деканите или ректорите на медицинските универси
тети. 

Редакционният екип на Акта хомеопатика и цели
ят преподавателски екип на ЕШКХ благодари за висо
ката оценка и пожелава на всички курсисти «На 
добър час, колеги в овладяването на новите знания!»

На вниманието на читателите представяме момен
ти от първите семинари в София, Варна, Плевен и 
Пловдив.

2ри модул, София

1ви модул, София

1ви модул, Варна

2ри модул, Плевен
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Милена  Маркова  Каменова, 
магистър фармацевт, Пловдив
Записах се на курс по 

хомеопатия, защото считам, че 
той ще обогати знанията ми, 
натрупани по време на обучението 
и практиката ми като фармацевт. 

Пациентите, които търсят 
хомеопатична помощ и при 
лекарите, и при нас в аптеките се 
увеличават и това налага ние да 
сме компетентни в този лечебен 
метод. 

Първите ми впечатления 
от курса са, че лекциите са 
подкрепени с много клинични случаи. Лично на мен, 
като фармацевт, ми беше интересна презентацията за 
технологията и производството на хомеопатичните 
лекарства.

Организацията на семинарите е отлична, осигурени са 
печатни материали, водят се дискусии в залата. 

Това обучение ми предоставя високо квалифицирана 
информация, която ще мога да приложа в ежедневната ми 
фармацевтична практика.

Теодора Богомилова Цанкова, 
магистър фармацевт, Казанлък
Записах се на курса по 

Клинична хомеопатия, тъй 
като в аптеката ни в Казанлък 
работим и познаваме предимно  
хомеопатичните специалитети, но 
търсенето на монопрепарати се 
увеличава. Това наложи да обогатя 
познанията си в тази област, за 
да бъда полезна на близките и 
пациентите ми. Впечатленията ми  
от първи модул са изключително 
положителни. Модулът е стегнат и 
добре поднесен.

Д-р Али Йозгюр, 
общопрактикуващ лекар, Бурса, Турция
Записах се на курса, за да се 

запозная с основата и същността 
на този метод на лечение и така да 
бъда полезен на пациентите ми. 

Очаквах да се запозная 
с различните хомеопатични 
лекарства, начините на 
предписването им, правилната 
дозировка и преценяването на 
състоянието на пациента.

В момента съм курсист, втори 
модул, Пловдив и мога да споделя, 

че съм възхитен от начина на преподаване. 
Лекторите са интересни и умело преподават теория и 

практика със запомнящи се клинични случаи. 
С всеки изминал семинар се убеждавам в огромния 

оздравителен потенциал при пациентите, който с помощта 
на хомеопатията се разгръща, както в остра, така и в 
хронична патология. Познанията ми върху Материя медика 
се обогатиха. 

В началото на обучението бях поскоро предпазлив в 
ежедневното приложение на тези лекарства, но с всеки 
изминал семинар се чувствам все поуверен и вече бързо 
мога да преценя какво да предпиша на моите пациенти. 
Успехите не закъсняха, а с тях и удовлетворението, че съм 
бил полезен.  Особено, ако съм върнал усмивките на моите 
пациенти.

Моята мисия е да популяризирам хомеопатията 
в Турция. Считам, че хомеопатията е особено актуална, 
защото и в Турция, и тук, в България, все повече се говори 
за здравословен и екологичен начин на живот и терапия.

Д-р Нешо Танев,
Общопрактикуващ лекар, гр. Стара Загора
Записах се на курса от чисто 

любопитство и желание да науча 
нещо ново, безвредно, безопасно 
и ефективно при малки деца , 
бременни и възрастни хора. 

Първите впечатления 
от семинарите са отлични. 
Преподаването е на много 
високо ниво от безспорни 
професионалисти , които съумяват 
да направят своята материя 
интересна и лесно разбираема. 
Дават алтернативен поглед на 
проблемите в медицината и безвреден и безопасен начин 
за решение.

Считам, че хомеопатията ще бъде полезна в ежедневната 
ми практика с безброй медикаменти в различни 
разреждания и многобройни комбинации за решаване 
на множество нерешени или трудно решими в сферата на 
традиционната медицина проблеми.

Лекарствата са в безопасни дози и разреждания за хора 
от всички възрастови групи, без нежелани лекарствени 
взаимодействия по между им, без непоносимост, алергии и 
странични ефекти.

Интересен ми е представения алгоритъм за 
предписване на медикаменти при хронична и често 
рецидивираща патология.

Умението за прилагане на найподходящия медикамент 
и разреждане е цяло изкуство, което изисква много добро 
познаване на медикаментите и техните ефекти.

Подходът към всеки пациент е строго индивидуален 
и уникален и това прави лечението ефективно и 
неповторимо.

КУРСИСТИТЕ ЗА НАС
Ето какво споделиха, специално за в. Акта хомеопатика, курсисти на въпроса: 
„Защо се записах на курс по Клинична хомеопатия?“
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА  
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  

В БМХО ЗА 2014 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
При подновяването на годишното членство Вие ще ползвате 
преференциални цени за участие в предстоящата Национал
ната конференция по Клинична хомеопатия и ще посещавате 
безплатно професионалните срещи, организирани от БМХО. 
Членовете на БМХО, при представен email адрес ежемесечно 
ще получават електронния вестник Acta homeopathica, както 
и своевременна информация за предстоящите събития.
Членският внос за 2014 год. е в непроменен размер  25.00 
лв., които можете 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 по приложения образец с актуален адрес, телефон 

и email.

КОЛОНКА  
НА БМХО

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
Месец ДЕКЕМВРИ

Начало на семинарите 10.00 часа
Град: Пловдив Плевен Варна

Дата: 07.12. 2013, събота 07.12. 2013, събота 08.12. 2013, неделя

Тема: „Грип и грипоподобни 
състояния”.

„Хронични бактериални 
инфекции в детска 
възраст”. 

„Съвременна диагностика и 
лечение на захарен диабет тип 
2 и неговите хронични 
усложнения”.

Лектор: Проф. Мариана Мурджева, 
дмн, микробиолог, имунолог, 
зав. Катедра по 
микробиология, МУ-Пловдив

Д-р Георги Николов, УНГ- 
специалист, УНГ-клиника 
МБАЛ, Плевен, асистент 
Катедра „Ушно- носно-
гърлени болести”, Плевен

Д-р Нели Ключкова, 
специалист по Ендокринология 
и болести на обмяната,  
МЦ „Еквита”

Модератор: Д-р Иван Енев, ЕШКХ Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ Проф. Людмил Пейчев, ЕШКХ

Място Втора аудитория, 
МУ-Пловдив

Зала Асклепий, МУ-Плевен Втора аудитория, МУ-Варна

П О К А Н А
Управителният съвет на Българската меди

цинска хомеопатична организация, на осно
вание на чл. 26, ал. 3 от Закона за юридиче
ските лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свик
ва редовно Общо събрание, което ще се 
проведе на 14.12. 2013 г., от 16.00 часа в кон
ферентна зала “Марица” на хотел “Хисар”, гр. 
Хисаря, при следния дневен ред:

1. Предложение за промени  
в Устава на БМХО

2. Избор на нов УС

3. Разни

Поканват се всички членове на организа
цията да вземат участие в събранието. 

Писмените материали са на разположение 
на членовете всеки работен ден от 14.00 до 
16.00 ч. в офиса на БМХО. 

При липса на кворум, на основание на чл. 
27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се прове
де същия ден в 17.00 ч., на същото място при 
същия дневен ред.
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МНОГОЛИКОТО ЛИЦЕ НА НЕФРОКАЛ-
ЦИНОЗАТА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

Доц. Д-р Д. Близнакова, МУ-Варна

Нефрокалцинозата е състояние, което крие зад 
себе си богата палитра, включваща много заболявания 
като диференциална диагноза. Представлява микро
скопски отлагания на калциеви соли в бъбречния 
паренхим, в резултат на персистираща дълго време 
хиперкалциемия. Етиологията на хиперкалциемията в 
детската възраст е изключително разнообразна.

За хомеостазата на калция и фосфора в организма е 
осигурена сложна и многопосочна регулация. Първич
но такава се осигурява от гастроинтестиналния тракт, 
бъбреци и скелет. Това е саморегулираща се органна 
система на принципа на отрицателната обратна връз
ка. Финната регулация се осъществява от паратхормо
на, калцитонина и 1,25/ОН/2. 

Биологичното действие на паратхормона се със
тои в:

•	 Резорбция на калция в дисталните тубули и 
инхибиране на фосфатната и бикарбонатната 
резорбция в проксималните тубули;

•	 Стимулиране на интестиналната реабсорбция 
на калций, индиректно чрез регулация на син
теза на 1,25/ОН/2 в бъбреците;

•	 Регулация на костната обмяна/ хипокалциеми
ята повишава нивото на паратхормона и води 
до костна резорбция, нормокалциемията до 
костно образуване/3/.

Основният ефект на калцитонина се състои в потис
кане на остеокластите и стимулиране на остеобласти
те и повишаване на серумното ниво на калция. 

Калцитриолът /1,25/ОН/2 холекалциферол/ е трети
ят хормон, регулиращ калциевофосфорната обмяна 
предимно на чревно ниво, където стимулира чревната 
резорбция на калций и фосфор. Освен това повишава 
обратната реабсорбция в бъбреците. Внесеният с хра
ната или образуван чрез UV лъчи на кожата вит. Д3 се 
хидролизира в черния дроб до 25 хидроксихолекал
циферол, а в бъбреците, под въздействието на 1,25 α 
хидроксилаза, до 1,25 дихидроксихолекалциферол, 
който е активен метаболит на вит. Д. 

Характерна особеност за детската възраст, e че 
нивото на калция е повисоко в сравнение с това на 
възрастните.

В различните периоди на детската възраст хипер
калциемията се асоциира с различни заболявания:

До 2 год. възраст основните причини за хиперкал
циемия са:

•	 Ятрогенни;
•	 Фосфатен недоимък;
•	 Недоносени на майчина кърма или стандарт

ни адаптирани млека;
•	 Парентерално хранене;

•	 Хиперпаратиреоидизъм: вродена хиперпла
зия на паращитовидните жлези и майчин хи
попаратиреоидизъм;

•	 Мутации на Са 2+ сензорните рецепторни 
гени;

•	 Метафизарнахондроплазия на Янсен;
•	 Хипервитаминоза Д;
•	 Подкожна мастна некроза;
•	 Синдром на Уйлямс;
•	 Други вродени метаболитни и генетични на

рушения: 
•	 Синдром на „ синия памперс“;
•	 Лактозен недоимък;
•	 Дизахаридазна непоносимост;
•	 Bartter синдром;
•	 Синдром на Даун;
•	 Тежък вроден хипотиреоидизъм;
•	 Майчина хиперкалциемия.

Какво е характерно за хиперкалциемията в тази 
възраст?

Тя няма характерни белези. Обикновено се открива 
случайно или в хода на изследвания, свързани с ненад
даване на тегло. Високото ниво на калция довежда до 
слабост, хипотония, летаргия, ступор и по рядко гър
чове. Хиперкалциемията може да индуцира полиурия, 
дехидратация. 

Ятрогенната хиперкалциемия в тази възраст е свър
зана с употребата на адаптирани млека, обогатени с 
калций. Фосфатният недоимък в храненето също води 
до нарушение в минерализацията и хиперкалциемия, 
като той може да е индуциран от недобре балансирано 
парентерално хранене. 

Неонаталният хиперпаратиреоидизъм се среща 
рядко  и се свързва с мултигландуларна хиперплазия. 
Характерни са костните деформации и фрактури. 

В други случаи хиперпаратиреоидизмът е резултат 
на адаптация на детския организъм към майчината 
хипокалциемия. Това състояние търпи обратно разви
тие в продължение на няколко седмици. 

Предозирането на вит. Д от страна на майката също 
води до вит. Д интоксикация. 

Към вродените причини за хиперкалциемия се 
отнася и синдромът на Bartter бъбречно заболяване, 
което води до загуба на калий в организма/ хипокали
емична алкалоза/ и повишаване на хормона алдосте
рон/.

Хиперкалциемия над 2 год. възраст:
Развива се вследствие на:
•	 Повишен внос на калций;
•	 Фосфатен недоимък;
•	 Парентерално хранене;
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•	 Хиперпаратиреоидизъм генетични причини 
и придобит първичен: аденом, карцином, мул
тигландуларна хиперплазия;

•	 Хипервитаминоза Д: повишен внос, хронични 
възпалителни разстройства;

•	 Имобилизация;
•	 Злокачествена асоциирана хиперкалциемия/ 

костни тумори, метастатични тумори с остео
лиза/;

•	 Болести на черния дроб;
•	 Хипертиреоидизъм;
•	 Адренална недостатъчност;
•	 Феохромоцитом;
•	 Лекарства/ тиазидни диуретици, литий, теофи

лин, аспирин/;
•	 Ренална тубулна ацидоза. 

Първичният хиперпаратиреоидизъм е спорадично 
явление в 65% от случаите и се дължи на паратиреои
динаденом. Манифестира се с нефрокалциноза, 
нефролитиаза, остър панкреатит, костно засягане. Въз
можни са и генетични нарушения. 

При продължителна имобилизация се наблюдава 
намаляване на остеобластната активност и повишава
не на остеокластната, откъдето следва и високо серум
но ниво на калций.

При деца с левкемия, лимфоми, миелом, невроб
ластом, хепатоцелуларен карцином, овариален карци
ном и дисгермином може да се наблюдава хиперкал
циемия. Тя се дължи основно на остеолиза поради 
директна инвазия на туморни клетки или повишена 
активност на хормон продуциращи туморни клетки. 

В тази възраст освен ятрогенната хипервитаминоза 
Д се наблюдава и ендогенна. Асоциира се с фелиноза, 
хистоплазмоза, лептоспироза, туберкулоза. При тези 
заболявания Т клетките и макрофагите експресират 
25/ОН/Д 1 алфа хидроксилазна активност, която пре
връща 25/ОН/ в калцитриол. 

Бъбречна тубулна ацидоза:
•	 Тип 1: Дистална тубулна ацидоза: тежка ме

таболитна ацидоза поради неспособност на 
бъбреците да повишават рН на урината под 
6. Усложненията включват резистентна вит. Д 
остеомалация и бъбречна калциноза;

•	 Тип 2: Проксимална тубулна ацидоза: наруше
ние на обратната резорбция на бикарбонати/ 
ацидоза, вследствие загуба на бикарбонати/. 
Клинично тя е по лека в сравнение с тип 1/ не 
се появява остеомалация и нефрокалциноза/.

Широкият спектър от етиологични причини 
определя и голямото разнообразие от симптоми. 

Особеностите в детската възраст са:
•	 Нефрокалцинозата в детската възраст засяга 

предимно медулата, при възрастните – бъ
бречната кора;

•	 Нефрокалцинозата протича безсимптомно/ ди
агностицира се при скринингови ехографски 
изследвания на рискови групи или ехографско 
изследване по друг повод/;

•	 В някои случаи се асоциира с хематурия;

•	 Бъбречната недостатъчност е тежко усложне
ние на нефрокалцинозата в детска възраст.

Поведение при дете с нефрокалциноза:
•	 При клинични и ехографски данни за нефро

калциноза се изследва нивото на Са в серума и 
урината/ 24 часова диуреза/;

•	 За хиперкалциурия говорим, когато нивото на 
Са в урината е 0,1 mmol/kg/4 mg/kg/24h;

•	 При лабораторно потвърждаване на хиперкал
циемията се изследва нивото на ПТХ, за да из
ключим или потвърдим ендокринна патология;

•	 При повишен ПТХ трябва да изясним причина
та на хиперпаратиреоидизма: първичен/ аде
ном, карцином/, вторичен/ Вит. Д недоимък, 
чревна малабсорбция, ХБН, ренална тубулна 
ацидоза/. При ниски нива на ПТХ е необходимо 
да се изследват и останалите хормони, участ
ващи в калциевата обмяна;

•	 Преди да започнем задълбочени изследвания, 
да не забравяме ятрогенните причини, произ
тичащи от неправилното хранене, употреба на 
препарати, съдържащи вит. Д.

Спазвайки този алгоритъм можем да идентифици
раме специфичната причина за хиперкалциемията, да 
определим механизма на възникването й и оптимал
ното лечение. 

Възможности на хомеопатията при 
нефрокалциноза в детска възраст

Д-р Зорка Угринова, ЕШКХ

При нефрокалциноза клиничната картина се опре
деля от големината и местоположението на конкре
мента, липсата или наличието на обструкция на пикоч
ните пътища и съпътстваща уроинфекция. Много важен 
фактор е и възрастта на детето.

В педиатричната практика са приети две клинични 
прояви на нефролитиаза латентна и манифестна.

Латентната е типична за кърмаческата възраст и 
протича атипично и олигосимптоматично.

При поголемите деца водещите симптоми са болка, 
хематурия, инфекция.

Хомеопатията може да се прилага с лечебна цел при 
бъбречна колика (симптоматично лечение) и с профи
лактична цел (теренно лечение).

Бъбречната криза изисква бързо и ефикасно 
лечение:

Хомеопатичните медикаменти могат да се назнача
ват при първи симптоми, на чести приеми в разрежда
не 59 СН. 

Те ще подпомогнат преодоляването на спазъма на 
уретера и ще облекчат болките на детето.

Хомеопатичното лечение допълва класическото 
спазмолитично лечение и бързо облекчава пациента.

Пациентите се възстановяват побързо след епизо
да на криза.
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Справка с Материя Медика
Хомеопатична терапия при неусложнена бъб-

реч на колика:

Системно се предписва:
Lycopodium clavatum 15 CH

10 гранули еднократно

Calcarea carbonica 30 CH
5 гранули през 10-15 минути, 6 пъти

+
Pareira brava 5 CH

Colcynthis 9 CH
да се редуват по 5 гранули през 15 минути    

При данни за хематурия + Arnica montana 15 CH

Симптоматични медикаменти за профилактика 
и лечение с дозировка 59 СН, по 5 гранули според 
интензитета на оплакванията:

Colocynthis
Ø бъбречни колики, при които състоянието на 

пациента се облекчава от превиване на две

Dioscorea villosa
Ø бъбречни колики, при които състоянието на 

пациента се облекчава от изпъване назад на 
тялото

Calcarea carbonica
Ø за профилактика и за намаляване на болката 

при бъбречна криза, независимо от вида на 
литиазата

Sarsaparilla
Ø	мощно спазмолитично действие
Ø	оксалатна литиаза
Ø	болката е в дясно

Pariera brava
Ø чести и болезнени позиви за уриниране 
Ø	олигурия

Berberis vulgaris
Ø болки в лумбалната област, локализирани 

най-вече вляво и ирадииращи към пикочните 
пътища
Ø влошаване настъпва и при най-малко 

сътресение

Arnica montana 
Ø хематурия, болка

Хомеопатия за теренно лечение:
Хронично рецидивиращата инфекция на пикочните 

пътища е найчесто единствената и типична проява на 
нефролитиазата в  кърмаческата възраст.

При избор на теренно лечение използваме Техника
та на предписване на хомеопатично лечение на др 
Мариян Иванов:

Към подходящият симптоматичен медикамент ще 
се добавят медикаменти, съответстващи на патоа-
натомията, патофизиолгията и патогенезата на 
нефрокалцинозата. Дозировка 9-15 СН, по 5 грану-
ли през ден.

Calcarea carbonica
Ø за профилактика и лечение на почти всички 

бъбречни камъни, заради важното участие на 
калциевите йони в тяхното формиране

Lycopodium
Ø предписва се системно при бъбречно-

каменна болест   
Ø	при уратни камъни или кристали пикочна 

киселина

Benzoicum acidum
Ø	допълва действието на Lycopodium 

clavatum при уратна литиаза
Ø	тенденция към рецидивиращи пикочни 

инфекции със силна миризма на урината 
(амоняк)

Berberis vulgaris
Ø дренажен медикамент
Ø	нарушена обмяна на пикочна киселина

Calcarea phosphorica
Ø за профилактика и лечение на фосфатни 

бъбречни камъни

Silicea
Ø  при упорити пикочни инфекции, 

предразполагащи към бъбречно – каменна болест 

Етиологични медикаменти, 15 СН, х 10 гранули 
седмично 

Colibacillinum
Ø хронични или рецидивиращи пикочни 

инфекции с изолиране на Escherichia coli  

Enterococcinum
Ø хронични или рецидивиращи пикочни 

инфекции с изолиране на Eнтерококи 
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Медикаменти за Чувствителен тип или тип реак-

ция, теренно лечение

Calcarea carbonica

Ø едри деца с карбонична конституция
Ø  упорити кожни и стомашно-чревни 

проблеми
Ø	лесно изпотяване на тила и окосмената 

част на главата
Ø желание за тестени и сладки храни 

Lycopodium

Ø слаби, астенични деца с иктерична кожа
Ø атопична, суха кожа
Ø	пикочно-полови и храносмилателни 

проблеми 
Ø	желание за сухи и сладки храни
Ø интроверти с понижено самочувствие, 

прикрито с авторитарно и надменно поведение

Calcarea phosphorica
Ø деца с издължена, фосфорна конституция
Ø рецидивиращи инфекции на носоглътката и 

горните дихателни пътища с лимфаденопатия
Ø лесна умствена умора  
Ø главоболие

Sepia
Ø упорити кожни, стомашно-чревни и уро-

генитални проблеми
Ø меланхолични, затворени, интровертни деца
Ø предпочитание за кисели храни 
Ø	 характерна морфология

Medorrhinum
Ø хронифициращи инфекции в различни 

области, 
Ø хроничен катар на лигавиците
Ø	 упорит седалищен дерматит
Ø	 хиперактивни, трудни деца
Ø подобряване на здравето на море

Медикаментите за теренно лечение се предписват в 
1530 СН, по 10 гранули седмично.

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ 
Проведоха се първите професионални срещи за учебната 2013/14 година:

Стара Загора
На 9.11.2013 г. в уютната обстановка в зала 2 на хотелски 

комплекс Верея, гр. Стара Загора се проведе професионална 
среща на тема „Хронични бактериални инфекции в детска въз
раст. Ринофарингити, отити, аденоидни вегетации. “ 

Лекторът проф. Павел Димов, зав. Катедра УНГ, МУСтара 
Загора започна своята презентация с кратък преглед на анато
мичните особености на ларинкс, фаринкс, синуси и слухов 
анализатор. 

Той илюстрира патофизиологичните механизми, по които 
протичат възпалителните УНГ заболявания. 

Проф. Димов направи прецизна класификация на отитите и 
разгледа подробно всеки от тях с прецизни отоскопски изобра

жения. Проф. Димов подчерта неколкократно мястото на хомео
патичните лекарствени средства за профилактика и за лечение 
при тези заболявания.

Лекторът изнесе данни, че причинител на острия отит при 
възрастни в 2530 % от случаите са вируси, 70% са бактерии и до 
5 %  гъбични микроорганизми. 

Той подчерта, че при детските отити в 36% от случаите с бак
териална генеза се изолират стрептококи, които изискват адек
ватно антибиотично лечение и проследяване на пациента. Пара
центеза се налага при данни за левкоцитоза и клиника на силна, 
пулсираща болка. Възможното усложнение след три седмици от 
неизлекуван отит е развитието на остър мастоидит. 

В заключение проф. Димов подчерта ползата за пациента 
при колаборацията между УНГ специалисти от болнична и 
доболнична помощ и лекархомеопат.

Във втората част на семинара модераторът, др Зорка Угри
нова, ЕШКХ, представи възможностите на хомеопатията в остра
та и хронична УНГ патология. 

В детайли, пред аудиторията, бяха разгледани найчестите 
симптоматични, патофизиолгични медикаменти и тяхното пред
писване във всеки конкретен случай. 

Особено внимание бе обърнато на т.нар. етиологични ме
дикаменти Staphyllococcinum, Streptococcinum, Medorrhinum, 
Dulcamara, Pulsatilla, Blatta orientalis, Penicillinum, Monillia 
albicans и на нозодите Psorinum, Medorrhinum, Tuberculinum др.

Професионална среща, Стара Загора
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Др Угринова представи разширено приложение на тези 
медикаменти. Напр., при липса или оскъдна симптоматика, 
неясна клинична картина на пациента с невъзможност за 
подбор на подходящ медикамент, защото симптоматиката 
не отговаря на патогенезата на познати медикаменти или си 
противоречат, започването на терапията с нозод избистря 
клиниката, обогатява клиничната картина или причинява 
излекуването на пациента.

Др Угринова представи клинични случаи на пациенти 
с упорити хронични УНГ заболявания и възможностите на 
сикотичните, псоричните и псоротуберкулиновите медика
менти за теренно лечение.

Последва активна дискусия с аудиторията.

София
На 9.11.2013 г. в зала 2 на МБИ, гр. София се проведе про

фесионална среща на тема „Възможности на хомеопатията 
при синдром на фарингеална обструкция“.

Лекторът др Николай Улевинов, гл. ас., Катедра по педиа
трия, УМБАЛ Александровска, София, посочи основните при
чини за фарингеална обструкция. Той се спря на вродените 
ларингеални, трахеални и бронхиални аномалии, както и на 
ларингеалната травма и редица инфекциозни заболявания. 

Разгледани бяха клиничните особености при  екстрато
ракалната обструкция (инспираторна диспнея) и причините 
за нея. 

Др Улевинов представи подробна класификация на 
видовете обструкция и наблегна на съвременните методи за 
диагноза и лечение на тези състояния. 

Присъстващите на тази среща лекари с особено внима
ние проследиха, представените от др Мариян Иванов, 
ЕШКХ, клинични случаи и взеха активно участие в обсъж
дането на хомеопатичната терапия при съответните пато
логии.

Бургас
Темата на професионалната среща в Бургас, която се про

веде на 17.11.2013 в конферентната зала на хл Аква, бе 
„Диагностичен и терапевтичен алгоритъм при тонзилит.“  

Доц. др Николай Сапунджиев, дм, Клиника по УНГ, Кате
дра по НХ, УНГ и ОБ на Медицински Университет, Варна, 
асоцииран преподавател при ЕШКХ, представи исторически 
обзор и съвременни тенденции при диагностиката и лече
нието на заболявания на гърлото. 

Лекторът акцентира на критериите и показанията за опе
ративно лечение при възпалителни заболявания, на съвре
менните хирургични техники и необходимостта от активно 
наблюдение в следоперативния период за предотвратяване 
на тежки усложнения. 

Вниманието на аудиторията бе заострено и върху актив
ното търсене на неопластични процеси, особено при паци
енти от рискови групи. 

„Всяка дисфония, дисфагия и лимфаденопатия при 
пушач, която не отзвучи (с или без лечение) за два месеца 
при пушач, е карцином до доказване на противното от УНГ 
специалист. ...Не само при пушачи...”! 

Др Иван Енев от ЕШКХ продължи с приложение на хоме
опатичната терапия в обсъжданата патология.Той представи 
подробен анализ на подходящите медикаменти от Материя 
медика и приложението им при остри и хронични УНГзабо
лявания.

Др Енев представи практически алгоритъм за бърз и 
точен избор на медикаменти с ясни схеми и илюстративни 
клинични случаи от практиката.

Бел. Ред. Изнесените на професионалните срещи лек-
ции ще бъдат публикувани в следващи броеве на вест-
ника.

Грип, настинка...

За профилактика и лечение на грип!
Хомеопатичен лекарствен продукт 

Без лекарско предписание. За пълна информация:
БОАРОН БГ ЕООД, 1408 София, Южен парк бл. 28 вх. А, тел.: 02/ 963-20-91, факс: 02/ 963-45-00
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Професионална среща, Бургас

Професионална среща, София


