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ДЕСЕТ
 ПРИЧИНИ ДА
БЪДЕШ ХОМЕОПАТ:



1. Ти си ЛЮБОЗНАТЕЛЕН и желаеш
през призмата на хомеопатията да
направиш нов прочит на цялата
медицина.
2. Ти си ПОСЛЕДОВАТЕЛ на древно
медицинско изкуство с ясни принципи и непреходни идеи, запазили
се във времето.
3. Обичаш ИНТЕЛЕКТУАЛНИ
ТЕ
предизвикателства, от тук нататък
за теб няма двама еднакви пациенти, а рутината вече е само спомен от
миналото.
4. РАЗЛИЧЕН СИ – познанията по
хомепатия ще те направят различен
от останалите ти колеги в поликлиниката, болницата, медицинския
център, аптеката. Пациентите ще
оценят това.
5. МОДЕРЕН СИ – Целият свят говори за екологични и био продукти,
хомеопатията е „нежната медицина“,
опознай я.
6. Чувстваш се ПО-ПОЛЕЗЕН –
Хомеопатията дава цялостен поглед
върху пациентите и ги възприемаш
като хора с определени оплаквания,
характер и поведение. Разбираш ги
по-добре и знаеш как да им помогнеш.
7. УДОВЛЕТВОРЕН СИ от ежедневните си успехи, защото на практика
прилагаш нещо, което си научил с
интерес.
8. БЛАГОДАРНИТЕ пациенти те
радват. Откакто си хомеопат, те преобладават в твоята практика.
9. ОБИЧАШ срещите с интересни
колеги, с които можеш безконечно
да обсъждаш безкрайните възможности на хомеопатията.
10. Имаш МИСИЯ. В клетвата на
Хипократ си се заклел: „Primum non
nocere“ и хомеопатичната терапия
изцяло отговаря на тази мисия.
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Да изпратим 2013 година с усмивка
и надежда, че идва нова още по-добра!



Колеги, на прага сме на Новата 2014 година.
Измина още една година на труд, постижения,
очаквания и успехи. И по традиция, в последните
дни на отиващата си година, трябва да си направим равносметка.
Каква е нашата равносметка за изминалите 365
дни?
Над 300 лекари и фармацевти провеждат тази
година обучението си по Клинична хомеопатия в
курсовете, организирани от Европейската школа
по Клинична хомеопатия, съвместно с медицинските университети в страната.
Радващо е, че голяма част от завършващите
поддържат своята хомеопатична квалификация
чрез провежданите от ЕШКХ курсове за продължаващо обучение.
Над 200 са студентите от медицинските университети у нас, които се запознаха с основите
на хомеопатията в рамките на своето обучение
по свободно избираема дисциплина.
Расте доверието на лекарите хомеопати към
БМХО и активните членове всяка година се умножават. За 2013 година БМХО наброява повече от
500 лекари хомеопати от цялата страна.
Ежегодно се увеличава броят на лекарите,
които посещават практическите семинари по
клинична хомеопатия, организирани в градовете
София, Пловдив, Плевен Бургас, Стара Загора и
Варна. Присъстващите колеги все по-активно се
включват в дискусиите и представят свои клинични случаи.
Вестник „Акта хомепатика“, издание на
ЕШКХ, одобрен от БМХО, достига ежемесечно до
над 800 лекари с различни специалности и е
тяхна трибуна за дискусия по различни проблеми на клиничната хомеопатия.
XII-та национална
конференция по кли-









нична хомеопатия с международно участие се
проведе успешно в началото на юни в Курортен
комплекс Албена.
Станала вече ежегодна традиция и тази година тя премина на високо професионално ниво и
при засилен интерес от страна на лекарското
съсловие. На конференцията присъстваха над
400 лекари и фармацевти от цялата страна.
Участието в нея на представители на Български
лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз,
академичната медицинска общност, както и
изказаните положителни отзиви от участниците,
са добър атестат за школата ни по клинична
хомеопатия.
Годината бе трудна и пълна с предизвикателства. За всеки един от нас тя имаше различен
цвят, но бяхме заедно.
Това, което ни обединява е и НАДЕЖДАТА, че
най-доброто предстои, че следващата година ще
ни донесе още по-големи успехи.
И тъй като едно е сигурно – Новата година е на
прага ни, нека тя ни донесе всичко хубаво, което
старите не са успели, нека е начало на един покрасив и спокоен живот, изпълнен с
много усмивки и любов!









Да сме живи и здрави!
Нека магията на святата Коледна
вечер влезе в домовете ни и дари на
всички нас здраве, мир и благодат!
Да посрещнем 2014 с радост, да я
изживеем в мир и здраве и да я изпратим с успехи!
Редакционната
колегия
на
в. Акта хомеопатика Ви пожелава
Весела Коледа и Щастлива Нова
2014 година!
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ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ НА МОДУЛ
ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ



Започват семинарите на модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от
Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Варна,
и предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.



Тази година темите са по-различни от обичайните. Надяваме се да събудят Вашия интерес и да
провокират ползотворни дискусии и обмяна на опит.



Теми на семинарите:
- ТУБЕРКУЛИНИЗМЪТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
- МЕТАЛИТЕ В МАТЕРИЯ МЕДИКА
- РОЛЯТА НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА, ПАТОАНАТОМИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПРИ
ИЗБОР НА ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
- СРАВНИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА LYCOPODIUM CLAVATUM И CAUSTICUM
- МЕДИКАМЕНТИ С БЕЛОДРОБЕН ТРОПИЗЪМ
- ЗМИЙСКИТЕ ОТРОВИ В ХОМЕОПАТИЯТА. СРАВНЕНИЕ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ.
График на провеждане:
София
1 семинар 01-02.02.14 г.
2 семинар 08-09.03.14 г.
3 семинар 05-06.04.14 г.





Пловдив
1 семинар 08-09.02.14 г.
2 семинар 15-16.03.14 г.
3 семинар 12-13.04.14 г.



Варна
1 семинар 15-16.02.14 г.
2 семинар 22-23.03.14 г.
3 семинар 26-27.04.14 г.

Краен срок за записване – за София 25 януари 2014 г.
за Пловдив 5 февруари 2014 г.
за Варна 10 февруари 2014 г.
Модулът се кредитира от Български лекарски съюз.
За допълнителна информация:
web: www.clinicalhomeopathy.eu,
e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu или на тел.: 02 968 19 12 или 0884 058 885.



През м. декември се проведоха професионални
срещи в Плевен, Варна и Пловдив:

Плевен





Д-р Георги Николов пред аудиторията в Плевен

На 7.12.2013 г., в зала Авицена на МУ Плевен се проведе професионална среща на тема „Хронични бактериални УНГ- инфекции в
детска възраст“, която посетиха над 50 лекари хомеопати от региона.
Лекарят, награден за особени заслуги за издигане престижа на
лекарската професия от БЛС – д-р Георги Николов, бе лектор на
декемврийската професионална среща по хомеопатия в Плевен. Д-р
Георги Николов е УНГ-специалист, УНГ-клиника МБАЛ, Плевен, асистент Катедра „Ушно-носно-гърлени болести“, Плевен.
Името на д-р Николов нашумя около интересен случай на момиче
със забит нож в областта на лицето. По данни, изнесени в пресата, два
лекарски екипа от Клиниката по УНГ в УМБАЛ „Д-р Георги Странски”,
начело с д-р Георги Николов, извършили уникална и сложна операГлавен редактор: Д-р Зорка Угринова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
Проф. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов







Издава: ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 29, вх. Б, офис 1, район Лозенец
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ция. Те успели да извадят хладното оръжие, което за щастие не било
засегнало окото, мозъка и други органи на пострадалото момиче.
Липсата на електричество в деня на семинара в Плевен не притесни лекторът. С вещина и изключителни способности той нарисува
органите на назофаринкса и направи бърз анатомичен преглед на
структурите в тази област.
Той илюстрира патофизиологичните механизми, по които протичат възпалителните УНГ заболявания.
Лекторът изнесе данни за честотата на различните микробни
инфекции в детска възраст. Той даде терапевтичен алгоритъм на алопатична терапия при остър конгестивен среден отит. Направи разграничаване между отделните групи спрейове и капки за нос и правилното им дозиране.
В заключение д-р Николов подчерта ползата за пациента при
колаборацията между УНГ-специалисти от болнична и доболнична
помощ и лекар-хомеопат.
Д-р Николов разказа интересни случаи от своята практика и
любезно се съгласи да даде интервю, спеиално за читателите на
в. Акта хомеопатика (интервюто ще бъде публикувано в следващия
брой).
Във втората част на семинара модераторът, д-р Зорка Угринова,
ЕШКХ, представи възможностите на хомеопатията в острата и хронична УНГ-патология.
В детайли, пред аудиторията, бяха разгледани най-честите симптоматични, патофизиолгични медикаменти и тяхното предписване
във всеки конкретен случай.
Особено внимание бе обърнато на т.нар. етиологични медикаменти – Staphyllococcinum, Streptococcinum, Medorrhinum, Dulcamara,
Pulsatilla, Blatta orientalis, Penicillinum, Monillia albicans и на нозодите
Psorinum, Medorrhinum, Tuberculinum и др.
Последва активна дискусия с аудиторията.
В този брой на вестника предоставяме на Вашето внимание пълния текст на презентацията на д-р Угринова.

Пловдив

Темата на професионалната среща по хомеопатия, която се проведе на 7.12.2013 г., във втора аудитория на МУ Пловдив, бе „Грип и
грипоподобни състояния“.
Лектор бе Проф. Мариана Мурджева, дмн, микробиолог, имунолог, зав. Катедра по микробиология, МУ-Пловдив.
Проф. Мурджева представи новостите в диагнозата, превенцията
и лечението на грипа, грипоподобните заболявания, включително и
коронавирусните инфекции. Специално внимание бе обърнато на
причините за антигенната изменчивост на грипните вируси и практическите затруднения, които тази изменчивост поставя пред въпросите на превенцията и лечението.
Във втората част на срещата д-р Енев обърна внимание върху
статистическата честота на респираторните инфекции, годишните
вариации в заболеваемостта и сезонното разпределение, отразено в
Информационната система за събиране и анализиране на данни за
заболяемостта от грип и ОРЗ в България. Разгледани бяха възмож80 лекари хомеопати посетиха професионалната среща
в Пловдив
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ностите на бърза диагноза на грипния синдром и анализ на симптомите, който позволява по-лесен подбор на хомеопатичната терапия.

Варна

На 8.12.2013 г., във втора аудитория на МУ Варна се проведе професионална среща на тема „Съвременна диагностика и лечение на
захарен диабет тип 2 и неговите хронични усложнения“.
Лекторът, д-р Нели Ключкова, специалист по Ендокринология и
Темата "Захарен диабет тип 2 и хомеопатия" предизвика
голям интерес сред аудиторията във Варна.




болести на обмяната, представи съвременните критерии за поставяне на диагнозата Захарен диабет тип. 2. Тя обясни, че този тип диабет
варира от предимно инсулинова резистентност с относителен инсулинов дефицит до предимно секреторен дефект със или без инсулинова резистентност.
Д-р Ключкова изнесе и стойностите на биохимичните показатели,
които са критерии за добре контролиран диабет:
Кр. захар на гладно(mmol/l)
4.4-6.7
Постпрандиална кр. захар
4.4-8.9
Хемоглобин А1С (%)
под 7.0
Захар в урината (%)
0
Общ холестерол (mmol/l)
под 5.2
HDL холестерол (mmol/l)
над 1.1
LDL холестерол (mmol/l)		
под 2.6 (1.8)
Триглицериди (mmol/l)
под 1.7
ИТМ (kg/m2)
мъже		
под 25
жени		
под 24
Арт. налягане (mm Hg)
под 140/85
Д-р Ключкова подробно се спря на усложненията при пациентите
с диабет и съвременните средства за диагностика и лечение на диабетната полиневропатия, микроангиопатиите, нефропатиите и т.н.
Лекторът подчерта, че при съвременното лечение на тези усложнения и особено при полиневропатиите място има и хомеопатията.
Особено внимание д-р Ключкова отдели на феномена „диабетно
стъпало“. Тя изнесе данни пред аудиторията, че диабетното стъпало е
причина за ампутация в 40 до 60% от всички нетравматични ампутации на долните крайници и че 80% от язвите са резултат на външна
травма на стъпалото.
Присъстващите на тази среща лекари с внимание проследиха,
представените от проф. Людмил Пейчев, ЕШКХ, клинични случаи и
взеха активно участие в обсъждането на хомеопатичната терапия
при съответните патологии.
Поради засиления интерес от страна на аудиторията към теми
от областта на ендокринологията, темата на следващата професионална среща, която ще се проведе на 26 януари, ще бъде
„Автоимунни тиреоидити“ (виж приложения график).
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ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В БМХО







Бяха приеха следните промени:
І. Промени в Устава на сдружението, свързани с мандатността, броя и длъжностите на членовете на
Управителния съвет.
ІІ. Избра се нов управителен съвет на БМХО в състав
от 9 членове с 3-годишен мандат и разпределение на
длъжностите, както следва:
1. Председател – д-р Петко Загорчев
2. Заместник-председател по научната част – д-р
Слави Филчев
3. Заместник-председател по административните
въпроси и връзки с обществеността – д-р Райна Томова
4. Главен секретар за професионалната квалификация и продължаващото обучение – д-р Иван Енев
5. Главен административен секретар – д-р Зорка
Угринова
6. Член-координатор за регион Пловдив – проф.
Людмил Пейчев
7. Член-координатор за регион Варна – д-р Ивайло
Димитров
8. Член-координатор за регион Плевен – д-р
Антоанета Пандурска
9. Член-координатор за регион София – д-р Мариян
Иванов



Име на получателя:
БМХО
Име на банката:		
Първа инвестиционна банка
IBAN:			BG58FINV91501214928641
BIC:			FINVBGSF
Сума за внасяне:
30.00 (тридесет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2014 година
След заплащане на членския внос по банков път, моля, изпратете 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 с актуален адрес, телефон и e-mail.

Пловдив

Варна

Дата:

25.01.2014 г. събота

26.01.2014 г. неделя

Тема:

„Стрес, тревожност и депресия в детскоюношеската възраст”.

„Автоимунни тиреоидити”.

Лектор:

Д-р Веселин Георгиев, дмн, психиатър,
частна практика
гр. София,
гр. Пловдив

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

Модератор:

д-р Слави Филчев, ЕШКХ

д-р Петко Загорчев, ЕШКХ

Място:

Втора аудитория,
МУ-Пловдив

Втора аудитория,
МУ-Варна





Данни за банковия превод:

Град:
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Уважаеми колеги,
При подновяването на годишното членство Вие ще ползвате
преференциални цени за участие в предстоящата Националната конференция по Клинична хомеопатия и ще посещавате
безплатно професионалните срещи, организирани от БМХО.
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес, ежемесечно ще получават електронния вестник Acta homeopathica,
както и своевременна информация за предстоящите събития.
Членският внос за 2014 год. е в размер – 30.00 лв., които можете да внесете по банков път.

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
Месец ЯНУАРИ
Начало на семинарите 10.00 часа





ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
В БМХО ЗА 2014 ГОДИНА

С решение на ОС се реши размерът на годишния
членски внос да се промени на 30.00 лв.
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КОЛОНКА
НА БМХО

На 14.12.2013 г., в конферентната зала „Марица“ на
хотел „Хисар“, гр. Хисаря се проведе редовно годишно
Общо събрание на БМХО.
Събранието протече при следния дневен ред:
1. Предложение за промени в Устава на БМХО.
2. Избор на нов УС.
3. Разни.
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ХРОНИЧНИ БАКТЕРИАЛНИ УНГ ИНФЕКЦИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
д-р Зорка Угринова






Хроничните, или често рецидивиращинте УНГ- инфекции, в детска възраст са честа причина за посещение в
кабинета при лекар хомеопат.
Поведението ни като хомеопати е в зависимост от
стадия на заболяване при всяко дете.
В остър стадий изборът на лечение зависи от възраст
та на пациента, общото му здравословно състояние,
придружаващи заболявания, алергии, непоносимости.
Първичният хомеопатичен преглед включва подробна минала и настояща анамнеза и клиничен преглед.
На първо място лекарят трябва да постави диагноза
на пациента. От важно значение е и вида на изолирания
микробен причинител.
При някои от пациентите е възможно лекарят да
избере антибиотично лечение. Този избор трябва да
бъде съобразен с данните от клиничния преглед, лабораторните изследвания и с антибиограмата.
При избора на антибиотик лекарят трябва да прецени вида на антибиотика, формата на прилагане, точната
дозировка и срок на антибиотичното лечение.
При лечение на стрептококова или друга инфекция
трябва да се проследи състоянието на пациента със
съответните изследвания след спирането на антибиотичното лечение.
При пациентите в остро състояние, при които може
да се започне веднага хомеопатично лечение се прилага
Кръста на Херинг, по който се подбират подходящите
симптоматични лекарства.
В таблица 1. са представени най-честите симптоматични медикаменти, предписвани при остри състояния
по показаните в ляво диагнози:

Ринити



Ринофарингити

Ангини

Ларингити

Отити



Синуити



Симптоматични медикаменти
5, 9, 15 СН
Allium cepa, Ammonium mur., K. bihr.,
Hydrastis, Calcarea sulf., K. sulf., K.
iodatum, Sticta pulm., Rumex crispus,
Aralia racemosa
Ferrum phos., Mercurius sol., Hepar
sulf., Hydrastis
Belladonna, Phytollacca, Bryonia,
Hepar sulf., Mercurius sol., Mercurius
corr., Mercurius cyanatus, Pyrogenium,
Lac caninum, Ailanthus glandulosa
Arum tryphillum, Sambucus nigra,
Dulcamara, Manganum met.
Ars. Alb., Belladonna, Fe phos.,
Chamomilla, Capsicum annum, Kalium
muriaticum, Manganum met.
Dulcamara, Aviare
Mezereum, Pyrogenium, Hepar sulfur,
Lachesis



Избраните симптоматични медикаменти ще се предписват в ниски и средни разреждания 5-9 СН, на чести
приеми по 5 гранули.
Подчертаните медикаменти са интересни със своите
показания.
Справка с Материя медика:
Rumex crispus (къдрав лапад). Тинктурата майка се
приготвя от корена в прясно състояние и съдържа желязо под формата на железен фосфат. Това го прави близък
по състав на Ferrum phosphoricum и може да бъде
използван при съответните показания.
Lac caninum (кучешко мляко) е с интересна модалност- кръстосана патология и променяща се латерализация ляво-дясно при отделните заболявания.
Ailanthus glandulosa (китайско небесно дърво)
покрива характеристиките на болното гърло при инфекциозна мононуклеоза – конгестивен едематозен
фаринкс, силна болка при преглъщане и регионална
аденопатия.
Manganum metallicum е медикамент при рецидивиращи ларингити и катар на евстахиевата тръба (Kalium
muriaticum).
Lachesis mutus е подходящ при ангини с пурпурночервен цвят, по-често с лява латерализация и синуити
със засилваща се симптоматика при преустановяване на
течението от носа.
След отминаване на острия стадий следва стадий на
възстановяване. Най-често тук се предписва
Oscillococcinum, 3 х 1 флакон, три последователни
дни.
Клиничният опит показва, че така се стимулира
оздравителния процес и детето по-бързо се възстановява от прекараната УНГ- инфекция.
Използват се също и Pulsatilla, Sulfur iodatum, Aviare,
Influenzinum. Дадени в съответните 9-15-30 СН в необходимата дозировка.
Influenzinum 15 CH е биомедикамент, приготвен на
база противогрипна ваксина, ежегодно актуализиран и
подходящ за профилактика на грип и грипоподобни
заболявания
Подходящ и във възстановителния стадий след прекаран грип. Обичайната дозировка е х 10 гранули, два
пъти месечно.
В дългосрочен план, при хронични и рецидивиращи
проблеми, избираме хомеопатичните лекарства по
Техниката на предписване на хомеопатични лекарства,
разработена от д-р Мариян Иванов.
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I
Симптоматични

II
Патоанатомия/
Патофизиология/
Патогенеза

IV
Теренни медикаменти за
тип реакция /
чувствителен тип

III
Етиология



При деца с ГЕР етиологичен медикамент е Sulfuricum
acidum.
Само етиологично действие ли имат нозодите?
1. Хомеопатични медикаменти с произход от животинското царство
2. Хомеопатично приготвено лекарство, направено
от патологичен продукт на дадена болест
3. Патологична субстанция, обработена по правилата
на хомеопатичните разреждания и ползвана като медикамент (Alledy)
4. Хомеопатични препарати, получени от микробни
култури, вируси, фунги, болестно променени тъкани,
патологични секреции и екскреции (Fortier Bernoville)
Чисти микробни култури:
Monilia albicans, Penicillinum, Collibacillinum, Strepto
coccinum, Staphylococcinum, Paratyphoidinum.
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Патологични секреции и екскреции (лизати):
Psorinum, Medorrhinum, Luesinum, Pertussinum,
Morbillinum, Pyrogenium…
Препарати с различен химически състав (серуми,
ваксини, токсини, анатоксини, хормони) – Tuberculinum,
Aviaire, Tuberculinum residuum, Vaccinotoxinum…

При пациенти с чести рецидивиращи остри състояния, които протичат по един и същ начин във времето
подходящият медикамент може да бъде предписван и с
цел профилактика по 5 гранули дневно или през ден.
По втори квадрант, за медикаменти, които съответстват на патогенеза, патофизиолгия и патоанатомия на
процеса, в тези случаи избираме медикаменти с ефект
върху възпалението на лигавиците. Използват се Silicea
15 СН, Echinacea 5 СН, Phytollacca decandra 9 СН по 5 гранули дневно или през ден.
В този квадрант интересен медикамент е Rana bufo.
Справка с Материя медика:
„От секрета на жабата бяха изолирани вещества,
наречени магенини, които in vitro имат доказани противовирусни, антибактериални, антипаразитни и фунгицидни свойства.
Ето интересно приложение на този хомеопатичен
медикамент, извън познатото му предписване при лимфаденити и лимфангити.
В етиологичен план, при изолиране на конкретни
инфекциозни причинители (стафилококи, стрептококи
бордетела пертусис, кандида албиканс), в хомеопатичния
арсенал
от
лекарства
разполагаме
с
Staphyllococcinum, Streptococcinum, Pertussinum,
Monillia albicans, които се предписват в 15 СН, по 10 гранули седмично, поне за три месеца.
Етиологията е широко понятие в хомеопатията и тук
се включват познатите фактори влага, студ, домашен
прах и други, които насочват лекаря хомеопат да предпише съответно Dulcamara, Aconitum nappelus, Blatta
orientalis. Най-често тези медикаменти се предписват в 9
СН, по 5 гранули през ден.





Тези биомедикаменти могат да се използват:
Като етиологичен медикамент – Staphyllococcinum,
Collibacillinum, Streptococcinum ... (отнася се за малките
нозоди или по-точно изоди).
Изодът действа срещу болестта, от която произхожда
Пример: Clark дава пример с Pertussinum за лечение
още в началото на коклюша, като дава по една доза на
всеки 4 часа и с това съкращава и омекотява хода на
болестта.
Липса или оскъдност на симптоматиката, неясна
клинична картина с невъзможност за подбор на
медикамент – симптомите не отговарят на патогенезата
на познати медикаменти или си противоречат.
Започването с нозод (Psorinum, Meddorinum) избистря клиниката, обогатява симптоматиката или причинява
излекуването на пациента.
Последици от насложени заболявания – неопределена и замазана симптоматика, без определена причина персистиращи симптоми, продължаващи от предишното заболяване.
THE NEVER WELL SINCE SYNDROME – от определено
време пациентът се чувства непрекъснато болен, провеждана е Зиг-заг алопатична терапия (Penicillinum,
Influenzinum).
Когато добре работещ теренен медикамент престане да действа. Симптоматиката на пациента остава
същата, отговаряща на прилаганото лекарство, но то
престава да действа. Тогава се прилага най дълбокото за
хроничния реактивен тип лекарство – нозода на групата
(Tubercullinum, Psorinum, Medorrhinum).
Като хомеопатична профилактика за съответната
инфекциозна болест.
Например:
Ежеседмично Influencinum през зимния сезон. Една
или две дози Morbillinum, Pertussinum или Streptococci
num при епидемични показания или дори в презумптивен инкубационен период.
Staphyllococcinum при носителство – ежедневно
Streptococcinum – носителство, рецидивиращи ангини,
AST…
В таблица 2 са представени обобщено възможностите на биотерапевтиците в хомеопатичното лечение:
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Таблица 2
При избор на медикамент за хронична рекативност
трябва да се определи правилно, дали пациентът е в
сикоза, псора или туберкулинова реактивност. При хроничните и често рецидивиращите УНГ- инфекциии голяма част от пациентите са в сикоза.






От световния опит:
Рандомизирано, плацебо-контролирано проу
чване за ефекта на хомеопатичните препарати върху
тежестта на симптомите при деца, с повтарящи се
инфекции на горните дихателни пътища
Амбулаторното
педиатрично
отделение
на
Университетската многопрофилна болница към Свобод
ния университет в Амстердам, Холандия (Vakgroep
Epidemiologie en Biostatistiek, Faculteit der Geneeskunde,
Vrije Universiteit, Amsterdam, Netherlands).





При всеки контролен преглед на пациент с хронично
или често рецидивиращо заболяване трябва да си поставяме въпросът „Каква е актуалната реактивност на
пациента?“ и да предиписваме поликрести от съответната група.
Не е изключено на един пациент да се изпишат едновременно лекарства с две реактивности- например
сикотичен и псоро-туберкулинов, с времето единият ще
отпадне. При различните пациенти тази еволюция може
да протече различно и за различен период от време.

Критерии за сикотичен реактивен тип:
1. Хронични гнойни катари
2. Положителни микробни причинители
3. Бавна и прогресивна еволюция на различните
оплаквания
4. Чести антибиотични и други терапевтични курсове
5. Кожно-лигавични новообразувания, аденоидни
вегетации
6. Евентуална вътреутробна инфекция
7. Влошаване или чувствителност към/от влага
При снемане на анамнезата лекарят хомеопат задава
въпрос: Кога боледувахте за последен път?
Възможните отговори са:
 Преди един месец
 Преди една седмица
 Непрекъснато е болен/на…
Интерпретираме:
 Псорична реактивност
 Туберкулинова реактивност
 Сикоза
Предписваме:
 Psorinum 15, 30 CH
 Tuberculinum 15, 30 CH
 Thuya occidentalis 9,15 CH
Целта на хомеопатичното лечение е да върнем пациента в псорична реактивност с добре изразени периоди
на добро здраве.





Еffect of homoeopathic medicines on daily burden of
symptoms in children with recurrent upper respiratory
tract infections, de Lange de Klerk ES, Blommers J, Kuik
DJ, Bezemer PD, Feenstra L.,BMJ. 1994 Nov 19;309(6965):132932.
 170 деца с рецидивиращи инфекции на ГДП
 86 на хомеопатично лечение (47 момчета, 39 момичета) на средна възраст 4,2 г.
 84 на плацебо (43 момчета, 41 момичета) на средна
възраст 3,6 г.
 Проследяване за 12 м.
 тежест на симптомите
 брой АБ курсове
 брой тонзилектомии и аденоидектомии
Резултати:
1. По-малка тежест на симптомите в хомеопатичната
група
2. Значително намалена употреба на антибиотици в
двете групи (в сравнение с годината преди изпитването)
 от 73 на 33 в групата с хомеопатия
 от 69 на 43 в групата с плацебо
3. Аденоидектомии
 6% в групата с хомеопатия
 21% в групата с плацебо
Тонзилектомии – 5% в двете групи.
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ЛЕЧЕНИЕ НА ХИПЕРАКТИВНИ ДЕЦА: СРАВНЕНИЕ НА
ЛЕЧЕНИЕТО С ХОМЕОПАТИЯ И МЕТИЛФЕНИДАТ /MPD/
В СЕМЕЙНА СРЕДА – Х. ФРАЙ, А. ТУРНЕЙСЕН
British Homoeopathic journal; Volume 90, Issue 4, October 2001, Pages 183–188




Резюме
Рязкото увеличаване в предписванията на метилфенидат
при хиперактивни деца през последните години е повод за
нарастващо безпокойство сред професионалисти, родители и
политици. Има, обаче, леко осъзнаване на алтернативите за
лечение. Целта на това проспективно проучване е да се оцени
ефикасността на хомеопатията при хиперактивни пациенти и
да се сравни с метилфенидата. Проучването е проведено в
педиатричен кабинет с конвенционално и хомеопатично
направление. Деца на възраст от 3 до 17 г., отговарящи на DSMIV критериите за дефицит на вниманието и хиперактивност
(ADHD) с Conners Global Index (CGI), равен на 14 или по-висок, са
включени в това изследване. Всяко от тях е получило индивидуализирано хомеопатично лечение. Когато клиничното подобрение достигнало 50%, родителите са били помолени да
направят повторна оценка на симптомите. При онези, при
които подобрението не било в достатъчна степен, хомеопатията била заменена с метилфенидат и отново оценени 3 седмици
по-късно. Сто и петнадесет деца (92 момчета и 23 момичета), на
средна възраст от 8,3 г. при поставяне на диагнозата, са били
включени в проучването. Преди започване на лечението сред-

ният CGI е 20,63 (14-30), средният индекс на групата, лекувана с
хомеопатия е 20,52, а на групата, лекувана с метилфенидат –
20,94. След средно 3,5 месеца на лечение, 86 деца (75%) са били
повлияни от хомеопатията, достигайки ниво на клинично подобрение от 73% и подобрение в индекса CGI от 55%. Двадесет и
пет деца (22%) са имали нужда от метилфенидат; средната
продължителност на (предварителното) хомеопатично лечение в тази група е 22 месеца. Клиничното подобрение при групата, лекувана с метилфенидат, е достигнало 65%, а намаляването на CGI – 48%. Три от децата не са се повлияли нито от
хомеопатията, нито от метилфенидата и едно дете е напуснало
проучването. В случаите, когато лечението на едно хиперактивно дете не е спешно, хомеопатията е ценна алтернатива на
метилфенидата. Отчетените резултати от хомеопатичното лечение са подобни на ефектите от употребата на метилфенидат.
Само при деца, които не са достигнали високо ниво на сензорна интеграция в училище, трябва да бъдат прехвърлени на
лечение с метилфенидат. В предучилищна възраст, хомеопатията изглежда особено полезно лечение на ADHD.
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Целият материал може да бъде прочетен на:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1475491699905064
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За профилактика и лечение на грип!



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
www.boiron.bg
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Хомеопатичен лекарствен продукт



For more information:
00359 888 148 912 and 00359 887 300 074
www.homeopathybg.org
See you soon in Nessebar!



