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Уважаеми, колеги!
Наближават Коледните и Новогодишни празници, ос-
тават броени дни до края на 2012 г. 
Годината бе изпълнена с много труд, много нови пре-
дизвикателства и донесе много успехи.
Вече втора година вестник Акта хомеопатика ви пра-
ви съпричастни към редица събития от организацион-
ния живот на ЕШКХ и БМХО. 
Интересът към вестник Акта хомеопатика нараства 
и към този момент той достига ежемесечно до повече 
от 1000 лекари и фармацевти от цялата страна. 
Много от вас, уважаеми читатели, участвахте в този 
процес като наши автори. Благодарим ви за актив-
ността, за ентусиазма и за професионалното отно-
шение! Вярваме, че ползотворното ни сътрудничество 
ще продължи и през новата 2013 година, а тя на свой 
ред ще донесе за всички ни повече положителни емоции, 
които да споделим заедно.
Водещата ни цел и занапред ще бъде да сме полезни за 
всички лекари и фармацевти, които проявяват инте-
рес към хомеопатията и са посветили време да я изу-
чават и да приложат знанията в ежедневна-
та си практика.
От името на екипа на Европейската 
школа по клинична хомеопатия 
приемете нашите най-сърдеч-
ни пожелания за здраве, 
професионални успехи 
и щастливи мигове 
през 2013 година. 
Бъдете живи, здрави и 
истински щастливи!
Честита Коледа и успешна 
Нова Година!

(Продължава на стр. 8)

В рубриката Наградени за добра хомеопатична практика.

На тазгодишната конференция 
в Албена сред наградените бе 
д-р Цонка Казийска - лекар-хомеопат -  
гр. Стара Загора:

Завършила съм медицина 
през 1987 в МУ – гр. Пловдив. 
Работих като участъков лекар в 
гр. Клисура, а след това към СКК 
– гр. Павел баня, където специа-
лизирах неврология. С настъп-
ването на промените в курорт-
ните комплекси се оказах съкра-
тена и пред мен оставаше въз-
можността да започна работа 
като общопрактикуващ лекар. 
Тогава може би съдбата се наме-
си – една колежка ми сподели за курсовете по хомеопатия. 
Записах се от любопитство – оказа се, така да се каже, „любов 
от пръв поглед”. Нещата, който изучавах, ми допаднаха, 
защото отговаряха на моята вътрешна потребност към един 
нов по-хуманен, холистичен подход към болния човек.

Както казват древните: „Блаженството на тялото е в здра-
вето, а на ума – в познанието”. Пълната безвредност на хоме-
опатичните лекарства ме амбицира да започна веднага да ги 
прилагам. В началото – върху своите близки, за което им 
благодаря. Благодаря и на първите си пациенти, които ми 
повярваха. 

Има неща, за които човек се чувства призван. И аз знам, 
че хомеопатията е моето призвание!

Започнах да работя като хомеопат на свободна практика 
през 2001г., което тогава си беше чиста лудост. Малко хора 
бяха чували за този вид лечение. Повечето бъркаха хомео-
патията с фитотерапия, дори с ясновидство или шаманство. 
Но, както се казва, ако влагаш сърцето си в дадена работа, тя 
става.

В началото колебливо майките водеха децата си, след 
това, убедени в добрите резултати, идваха и те, а после тат-
ковците, бабите… и така в момента се определям като един 
семеен хомеопатичен лекар. 

Като се обърна назад в годините, виждам колко труднос-
ти е трябвало да преодолея! На първо място – правните 
неуредици, до приемането на новия закон за здравето през 
2008 година, когато се даде възможност за регистриране на 
хомеопатичните кабинети. Трябваше да се преборя с незна-
нието и невежеството на много хора, и не на последно място 
– с негативното мнение на много колеги, за които хомеопат 
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проДЪлЖава кампанИята За 
поДновяванЕ на члЕнството в Бмхо 

За 2013 ГоДИна
Уважаеми колеги, 
При подновяването на годишното членство членовете ползват 
преференциални цени за участие в Националната конферен-
ция по Клинична хомеопатия в Албена и безплатно посещават 
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 предстоящи събития.
Членският внос за 2013 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 2013 година

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

гр. софия 1407, ул. рилски езера бл.15, вх.а, ет.1, ап.1
за Бмхо

Копие от платежното нареждане.

Уважаеми колеги,
XII – тата национална конференция по кли-

нична хомеопатия с международно участие ще 
се проведе в Курортен комплекс Албена, кон фе-
рентна зала на хотел Добруджа, от 31 май до 2 
юни 2013 г.

Темата на конференцията ще бъде: „Приносът 
на клиничната хомеопатия в педиатрията“.

Каним всички желаещи да участват в конферен-
цията с доклади, научни съобщения и клинични 
случаи, да изпратят до 29 февруари 2013 г.:
 Заглавие на темата 
 Резюме в word-формат до 600 знака 
на e-mail адрес:
albenaconf@gmail.com
с копие до
bmhobg@gmail.com
Комисията към Организационния комитет на 

Конференцията ще отговори на авторите на одо-
брените теми за доклади и постерна сесия до 31 
март 2013 г.

Варна ПлоВдиВ ПлеВен Стара Загора

дата: 26.01.2013, събота 26.01.2013, събота 19.01.2013, събота 19.01.2013, събота
тема: „Възможности на 

хомеопатията при 
лечение на аденоидни 
вегетации и отити“ 

„Кашлица- индивидуален  
подход и терапевтичен 
алгоритъм.“

„Перименопуза и 
хомеопатия.“

„Лечение на екземи” 

лектори: Д-р Николай 
Сапунджиев, дм 
главен асистент към 
УНС по УНГ 
Катедра по НХ, УНГ и 
ОБ на Медицински 
Университет, Варна

д-р Петко Загорчев,  
ЕШКХ

Доц. Владимир Ходжев, 
дм
пулмолог, Ръководител 
Клиника по пулмология  
МУ – Пловдив

 
д-р Зорка Угринова,  
ЕШКХ

Д-р Николай Славов, 
зав АГ-отделение, МБАЛ 
„Авис Медика“

д-р Райна Томова,  
ЕШКХ 

доц. Евгения 
Христакиева, дм, 
Ръководител на Катедра 
по кожни болести и 
венерология към 
УМБАЛ, Стара Загора

д-р Иван Енев,  
ЕШКХ 

Място Зала 2, МУ, Варна 2-ра аудитория, МУ, гр. 
Пловдив

Аудитория „Асклепий“, 
МУ, гр. Плевен

Зала 2, хотелски 
комплекс Верея гр. 
Стара Загора

граФиК на ПредСтоЯЩите ПроФеСионални СреЩи
начало на семинарите 10.00 часа
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Уринарните смущения в третата възраст са предиз-
викателство за съвременната лекарствена терапия и 
намаляват съществено качеството на живот на паци-
ентите. 

На 103-тата сбирка на Американската асоциация по 
урология през 2008 г. бе подчертано, че травмите 
вследствие падане, една от най-важните причини за 
морбидитет и смъртност в третата възраст имат 
директна връзка със симптомите от долните отдели 
на отделителната система при възрастните мъже. 

Освен доброкачествената хиперплазия на проста-
тата, най-познатият урологичен проблем в третата 
възраст, от вниманието на лекарите убягват много 
други оплаквания:   хиперактивния пикочен мехур, 
инконтиненцията, рецидивиращите инфекции поради  
структурни промени и литиазна болест и др. 

Според различни съобщения 17% от пациентите 
над 45 години страдат от хиперактивен пикочен 
мехур, над 20% от жените над 70 годишна възраст 
страдат от стрес-инконтиненция

Някои от уринарните смущения се утежняват от 
наличната при възрастните медикация. Периферните 
алфа-блокери се използват за лечение на хипертония 
при някои пациенти, а при мъжете за лечение на 
доброкачествената хиперплазия на простатата. Уста-
новено е обаче, че при жени алфа-блокерите релакси-
рат гладките мускули на шийката на пикочния мехур и 

усложняват стрес-инконтиненцията при тях. 
В миналото естрогените са използвани за лечение 

на инконтиненция при жени. Днес е установено, че те 
променят негативно колагена в пикочния мехур и в 
крайна сметка влошават инконтиненцията при жени. 
Едно съвременно проучване показва, че жените, 
използващи естроген имат 63% по-често инконтинен-
ция отколкото жените, които не се лекуват с естроген. 

При хиперактивен мехур единствените лекарства, 
които се приемат през устата и могат да бъдат прила-
гани при хора са антимускариновите лекарства. 

Те инхибират захвата на 
ацетилхолина към мус-
кулния синапс или сен-
зорните аферентни 
рецептори в перифери-
ята. По този начин нама-
ляват епизодите на ури-
нарна инконтиненция и 
позивите за уриниране, 
намаляват честотата на 
уриниране, подобряват 
качеството на живот на 
пациентите, увеличават 
обема на отделената 

при еднократен акт на уриниране урина, подобряват 
качеството на живот на пациентите. 

Към медикаментите за лечение на уринарните сму-
щения трябва да се добавят множеството бензодиазе-
пини, антидепресанти, невролептици и антихипертен-
зивни медикаменти, затрудняващи чрез различните 
лекарствени взаимодействия  лечението на уринар-
ните симптоми в третата възраст.

Тези предизвикателства отправят покана към хоме-
опатията за помощ с цел подобряване качеството на 
живот на пациентите в третата възраст.

В хомеопатичните реперториуми има множество 
рубрики касаещи проблеми с уринирането, които 
могат да бъдат полезни в търсенето на подходящо 
хомеопатично лечение за уринарните проблеми на 
третата възраст. Необходимо е обаче правилно да се 
интерпретират рубриките и да се познават детайлите 
от патогенезата на представените в тях лекарства. 

Обективно ограничение на успеха на хомеопатич-
ното лечение в третата възраст е наличието на морфо-
логични увреди в повечето случаи.

Хомеопатичен подход:
1. Добре снета анамнеза, с въпроси относно:

a. Белези за активна пикочна инфекция
b. Белези за наличие на уретрит, стриктура на 

уретрата, промяна в морфологията на 
уретрата, пикочния мехур, простата (при 
мъже).

c. Придружаваща медикация: прием на диу-
ретици, доза, честота, други лекарства, 
които оказват влияние върху акта на ури-
ниране. 

d. Минали заболявания и терапия: ТУР, про-
статектомия, пластика на влагалището при 
жени, литиазна болест и др. 

e. Неболезнена хематурия: изключване на 

Д-р Иван Енев, общопрактикуващ лекар, 
педиатър, преподавател в Ешкх

Стратегия за хомеопатично лечение на 
уринарни Смущения в трета възраСт
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карцином на пикочния мехур и други неоп-
лазии. 

f. Опит за класификация на оплакванята:
i. Ретенция

ii. Urge-инконтиненция
iii. Stress-инконтиненция

2. Физикален преглед с насоченост:
a. При жени: белези за птоза на  тазовите 

органи, наличие на уретрален полип, тумо-
ри на гениталиите, тазовите органи.

b. При мъже: състояние на простатата и 
долните пикочни пътища.

c. Неврологично изследване на тонуса на 
аналния сфинктер, аналния рефлекс, сети-
вността в перинеума, функцията на долните 
крайници. 

3. Допълнителни изследвания и консултации:
a. Микробиологично изследване на урина с 

антибиограма
b. Образни изследвания: ехография на прос-

тата, при показания цистоскопия, венозна 
урография

c. Скринингов тест за остатъчна урина след 
уриниране.

d. При показания:уродинамични изследва-
ния. 

4. Подбор на хомеопатично лечение – добавено 
към конвенционалното медикаментозно и/или 
урологично лечение. 

Лекарства за ретенция на урина
Conium maculatum
(Guermonprez – „Хомеопатична Материя медика”)
•	 Ретенция на урина с ishuria paradoxa при лица 

с неврогенен пикочен мехур или с хиперпла-
зия на простатата.

•	 Много чести позиви за уриниране, през около 
половин час с отделяне на много малко коли-
чество урина всеки път.

•	 Често уриниране с инконтиненция на урината, 
силни болки, парене в уретрата при уринира-
не, отделяне на гноевиден или слузен секрет. 
След уриниране смъдене в уретрата, 

•	 Често уриниране нощем, нощна инконтинен-
ция на урина, хематурия, 

Sabal serrulata
(Guermonprez – „Хомеопатична Материя медика”)
•	 Микционни смущения при хипертрофирала 

простата
•	 Често уриниране най-вече през нощта.
•	 Болезнена микция, тенезми на пикочния 

мехур, липса на струята урина
•	 Перианални болки

Chimaphilla umbellatа
(Guermonprez – „Хомеопатична Материя медика”)
•	 Комбинация от ретенция на урината поради 

хиперплазия на простатата и пикочни инфек-
ции

•	 В перинеума усещане за сядане върху топка
•	 Трудно начало на микцията: с разкрачени 

крака, тялото е наведено напред
•	 Мукопурулентна урина с множество вискозни 

и лепкави нишки.

Agaricus muscarius
(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Позиви за уриниране, с отделяне на много 

малко количество урина. Повторни позиви за 
уриниране независимо от това, че пациентът 
приема малко количество течности. 

•	 Урината се отделя с бавна струя, понякога на 
капки; пациентът трябва често да се наведе 
напред, за да ускори уринирането. Понякога 
струята съвсем спира, след това отново се поя-
вява. 

•	 Ретенция на урина. 
•	 При уриниране: спастична болка в лявата инг-

винална област, сърбеж и усещане за гъделич-
кане в орифициума на уретрата, усещане като 
че ли в уретарта е останала урина, като че ли 
през уретрата преминава капка студена вода. 

•	 Отделяне на вискозна, желатиноподобна слуз 
от уретрата. 

Plumbum metallicum
(Herring – “The guiding symptoms of our Materia 

Medica”)
•	 Хронична парализа на сфинктера на пикочния 

мехур.
•	 Голямо затруднение в отделянето на урина, 

липса на сетивност в областта на пикочния 
мехур; при напън за уриниране не се отделя 
урина.

•	 Некротично възпаление на пикочния мехур 
поради бактериална инфекция вследствие 
катетеризация. 

•	 Прояви на бъбречна недостатъчност. 

Лекарства за инконтиненция
Causticum
(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Незадържане на урина при кашлица и при уси-

лие. 
•	 Съчетание от уринарна инконтиненция с 

енкопреза при болни с миелопатия.
•	 Тенезми в пикочния мехур, отделяне на някол-

ко капки урина и силна коликообразна болка в 
пикочния мехур и ректума, намаляваща след 
продължително ходене.

•	 Чести позиви за уриниране и тенезми след 
ходене, с незадържане на урина. 

•	 Загуба на сетивност при уриниране: не усеща 
че уринира.

•	 Инконтиненция на урина на базата на морфо-
логични изменения: стриктура на уретрата, 
последствия от операции върху простата, 
уретрата и пикочния мехур.

Gelsemium
(Guermonprez, Allen, Herring)
•	 Пареза на пикочния мехур с полакиурия, 

инконтиненция, несигурност. 
•	 Пареза на сфинктера на пикочния мехур при 

възрастни хора.
•	 Пареза на детрузора на пикочния мехур с 

невъзможност за уриниране. 
•	 Постоянно непроизволно отделяне на урина 

през 15 минути.
•	 Редуване на дизурия и енуреза; спазъм на 
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пикочния мехур. 

Hyoscуamus niger
(Herring – “The guiding symptoms of our Materia 

Medica”)
•	 Парализа на пикочния мехур съчетана с инкон-

тиненция на урина.
•	 Постоянно усещане за натиск в областта на 

пикочния мехур, поради ретенция на урината 
(ishuria paradoxa). 

•	 Урината е оскъдна, мътна, примесена с мукопу-
рулентна материя, червен седимент. 

•	 Неврологични симптоми: обърканост, тих 
делир, прояви на мозъчно-съдова болест, 
последствия от лечение с невролептици, ури-
нарни смущения след инсулт. 

Лекарства за хиперактивен  
пикочен мехур

Aloe
(Herring – „The guiding symptoms of our Materia 

Medica”)
•	 Събужда се многократно нощем за да уринира.
•	 Чести позиви за уриниране – колкото повече са 

позивите, толкова по-малко е отделената урина. 
•	 Чести позиви за уриниране след обяд, с по-малко 

количество отделена урина сутрин.
•	 Трябва бързо да отиде да уринира при ставане 

сутрин в 5, след това в 8 и 9,30, без да е повишено 
количеството отделена урина.

Alumina
(Hahnemann – „Хронични болести”)

•	 Усещане за възпаление между ануса и скротума. 
Усещане за натиск и дърпане в областта на пикоч-
ния мехур и шийката на пикочния мехур. При 
ходене – дърпане, пробождане в уретрата. Сърбеж 
и парене в уретрата. Усещане за сухота в предната 
част на уретрата. 

•	 Целия ден няма позиви за уриниране и дефека-
ция. 

•	 Преди обяд не уринира, но след обяд често урини-
ране с отделяне на червеникава урина, която 
помътнява през нощта и се отделя гъст, бял седи-
мент. 

•	 Раздвоена струя при уриниране. 
•	 Уретрит: след уриниране усещане за затопляне, 

парене в уретрата, тенезми в пикочния мехур и 
ректума. Неволно уриниране, до двадесет пъти 
дневно, с отделяне на малко количество урина 
при всяко уриниране. 

Clematis erecta
(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Неболезнени чести позиви за уриниране.
•	 При уриниране – продължителни контракции 

и констрикция на уретрата; урината може да 
премине само на капки. 

•	 Често прекъсване на струята при уриниране 
по време на уриниране

•	 Повтарящи се позиви за уриниране, но всеки 
път отделя оскъдно количество урина. 

•	 При уриниране – отделяне на гноевидна суб-
станция. 

Sarsaparilla

(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Чести позиви за уриниране , последвани от 

неболезнено уриниране на оскъдно количе-
ство урина. 

•	 Тежки тенезми в пикочния мехур, като от камък 
в пикочния мехур и отделяне на бяла, мътна 
урина, примесена със слуз. 

•	 Често уриниране, като всеки следващ ден ури-
ната е все по-обилна по количество, по-обилна 
от обичайното, без особена жажда и повишен 
прием на течности. 

•	 Неволно изпускане на урина, без да забележи.
•	 Болезнена констрикция в областта на пикоч-

ния мехур без позиви за уриниране. 

Лекарства с общо действие 
Kalium carbonicum 
(Hahnemann – „Хронични болести”)

•	 Важен медикамент за стрес-инконтиненция при 
жени. 

•	 Силни позиви за уриниране, преди самото урини-
ране; като започне уринира трудно, струята е 
бавна, трябва да се напъва. 

•	 Никтурия: става многократно нощем да уринира. 
Необичайно голямо количество урина. 

•	 Уретрит: Режеща болка в областта на пикочния 
мехур, усилваща се при напъни за уриниране

•	 След уриниране отделяне на млекоподобнен, 
течен секрет без миризма (простаторея)

Baryta carbonica
(Hahnemann – „Хронични болести”)

•	 Силни позиви за уриниране при жени: не може да 
се сдържи и се изпуска по малка нужда. 

•	 Често уриниране, всеки втори ден
•	 Повишено количество отделена урина при жени. 

Пациентката трябва да става по два пъти всяка 
нощ; всеки път отделя обилно количество урина. 

•	 Често уриниране с отделяне на обилно количе-
ство урина сутрин, на гладно, преди да е пила 
каквото и да е.

•	 Често уриниране с отделяне на малко количество 
урина всеки път; урината е прозрачна и безцветна 
като вода. 

•	 След уриниране подновени позиви за уриниране, 
като при всяко уриниране се отделят само някол-
ко капки урина; позивите за уриниране намаляват 
в седнало положение. 

Arsenicum album
(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Ретенция на урина независимо от постоянните 

напъни за уриниране.
•	 Ретенция на урината с парализа на пикочния 

мехур
•	 Чести позиви за уриниране с отделяне на 

обилно количество урина.
•	 Никтурия: нощем трябва да става три-четири 

пъти да уринира, като всеки път отделя голямо 
количество урина. 

•	 Urge-инконтиненция при жени: инконтинен-
ция; не може да отиде до тоалетната преди 
урината да започне да изтича. 

•	 По време на уриниране: парене в уретрата, 
парене в предната част на уретрата, зеленика-
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ва, или тъмно-кафява урина, която преципити-
ра скоро след отделянето й с вид на размит 
говежди тор. 

Sepia
(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Множество уринарни проблеми при лица със 

симптоми на венозна стаза, застой в малкия 
таз, хемороиди, простатит, рецидивиращи 
инфекции на пикочните пътища.

•	 Постоянни позиви за уриниране с болезнени 
напъни в малкия таз сутрин. Трябва да урини-
ра два или три пъти на час; в пикочния мехур 
има усещане за дърпане, но независимо от 
това трябва продължително време да се напъ-
ва  преди да започне да уринира. 

•	 След уриниране в уретрата се задържа извест-
но количество урина, която впоследствие 
излиза през орифициума. 

•	 Нощем сънува че уринира, докато сънува се 
изпуска в леглото. Нощем става няколко пъти 
да уринира и пие вода. Отделя много повече 
урина отколкото течност е приел. 

•	 Белези за инфекция на долните пикочни пъти-
ща: мътна урина, с неприятна миризма, с кръв 
в седимента, отделяне на секрет от уретрата, 
болка и др.

Thuya occidentalis:
(Hahnemann – „Хронични болести”)
•	 Усещане, че изпуска урина вечер
•	 След уриниране, усещане, като че ли в уретра-

та има остатъчна урина
•	 Усилено желание за уриниране всеки ден от 5 

до 10 ч. сутринта, което се възобновява след 
19 ч.

•	 Неволното изпускане на капки урина прекра-
тява и се сменя с често желание да уринира.

•	 Инконтиненция на урина, появяваща се през 
неопределен интервал, с неспособност да 
задържи уринирането. 

Посоченият по-горе списък с хомеопатични лекар-
ства няма претенцията да бъде изчерпателен, а по-
скоро има за цел да илюстрира възможностите на 
хомеопатичното лечение при уринарни смущения в 
третата възраст. 

Лекарят-хомеопат ще трябва да прецени във всеки 
отделен случай показанията от едно или друго лекар-
ство, евентуалното съчетание с лекарства за терена и/
или за чувствителния тип, а така също и да анализира 
евентуалните пречки пред лечението: наличието на 
необратими морфологични изменения, страничните 
ефекти от прилаганото за други заболявания конвен-
ционално лечение и т.н.

Библиография:
Hahnemann S, Materia medica pura
Herring C., The guiding symptoms of our Materia 

Medica
Allen T.F., Pure Materia Medica
Гермонпре м., Хомеопатична Материя Медика
Reynard, J; Brewster, S; Biers, S: Oxford Handbook of 

Urology,  2006 Oxford University Press

Нa 12.12.2012 информационната агенция 
ИТАР- ТАСС разпространи информация за 
откритието направено от екип руски 
учени, ръководен от акад. Александър 
Коновалов. 
Публикуваме част от изнесената информа-
ция: 

лекарствените 
вещества могат да 
бъдат ефективни 
и в свръхниски 
дози

руски учени се натъкнаха на природно явле-
ние, което досега не бе известно и дори не е 
предсказвано теоретически. откритието вече 
е признато за сензационно и обещава да 
извърши истинска революция във фармако-
логията и медицината. 

Оказва се, че лекарствените вещества могат 
да бъдат ефективни и в свръхниски дози, а сле-
дователно може да се създават ефективни лекар-
ства, които да се използват например при лече-
ние на левкемия. Това съобщи на заседание на 
президиума на Руската академия на науките ръко-
водителят на изследователския екип акад. 
Коновалов. 

Докладът му носи името „Образуването на 
наноразмерни молекулярни ансамбли (наноасо-
циати) във високоразредени водни разтвори”. 
Известно е, че при разреждането на даден раз-
твор с вода той губи свойствата си с увеличава-
нето на количеството вода. В хода на шестгодиш-
ните си изследвания руските учени обаче успяха 
да установят, че на тези класически представи се 
подчиняват едва 25% от разтворите. Останалите 
75% „се държат некласически и техните свой-
ства неочаквано се променят”, отбелязва акаде-
мик Коновалов. Това явление се наблюдава един-
ствено във високоразредени водни разтвори – 
чак до 10 на минус двайсета степен мола (единица 
за количество на вещество) за един литър. 

Именно при такива нищожни концентрации 
някои разтвори получават физикохимични и био-
логични свойства. 
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Излезе нова книга на хомеопатичния книжен 
пазар от български автори на издателство Изток-запад. 

В книгата са разгледани най-честите остри състояния в детска възраст, тяхното 
лечение и профилактика.

Посочени са хомеопатични лекарства, подходящи за първа помощ при спешни 
състояния и съвети при често рецидивиращи оплаквания при децата.

Даден е списък от най-важните лекарства, които да съдържа всяка домашна хоме-
опатична аптечка.

Част от книгата е посветена на психо-емоционалните и поведенчески проблеми 
в детската и тийнейджърската възраст. 

Разгледано е и основното понятие в хомеопатията – „чувствителен тип“. Представени 
са художествени портрети на най-често срещаните детски типажи: Calcarea carbonica, 
Pulsatilla, Medorrhinum, Hepar sulfur, Chamomilla, Arsenicum album, Lycopodium и др.

Книгата може да намерите във всички книжарници Хеликон в страната или по 
интернет на сайта на издателството:  http://iztok-zapad.eu/books/bulgaria/Здраве/99

Д-р Златослав 
арабаджиев, Цсмп,  

гр. пазарджик,  
1-ви модул, пловдив:

Завърших медицина 
през 2005 г. в МУ, Пловдив. 
От 2007 г. работя в Център за 
спешна медицинска помощ, 
в момента съм редовен док-
торант и специализант по 
психиатрия.

Започнах да използ-
вам хомеопатични медикаменти още през 2008 г., за 
мой здравословен проблем. Впоследствие значител-
но намаляха приемите на антибиотици и други алопа-
тични лекарства и към момента цялото ми семейство 
се лекува с хомеопатия. Записах се на курса, за да 
бъда полезен първо на близките си и второ при 
много от пациентите, които ежедневната ми работа 
ме среща всеки ден. Убеден съм, че хомеопатията ще 
стане и моя бъдеща професия, защото смятам да ù се 
отдам на 100%. Надявам се тези знания да запълнят 
една голяма ниша в медицинските ми познания, да 
допринесат за по-добро качество на живот на моето 
семейство и моите пациенти.

По отношение на организацията не мога да 
не спомена маг. фарм. Надежда Станулова, която ме 
информира за тези курсове и ме запозна с методите 
и провеждането на обучението. Базата за лекциите е 

специално за читателите на в. акта хомеопатика
Публикуваме първите впечатления на двама първокурсниц, Пловдив от 
обучението по клинична хомеопатия:

Висока оценка на курсовете

страхотна. Лекторите от ЕШКХ са на академично 
ниво и успяват да владеят аудиторията със завиден 
интерес. 

Чисто организационно поставям оценка отличен.
Особено се впечатлих от подхода да се раздават 

предварително слайдовете на хартиен носител, нещо 
което бях виждал само на обучения в Германия и 
Испания. 

Признавам, че първият семинар надхвърли очак-
ванията ми.

Искрено се надявам и на много нови поддръжни-
ци и последователи на хомеопатията сред пациенти и 
лекари.

любка кузева, маг. 
фарм., 1-ви модул, 

пловдив
Работя като фармацевт от 

22 години. От 13 години съм 
собственик и управител на 
аптека в с. Устина, което е с 
2000 жители. Интересът на 
клиентите ми към хомеопа-
тичните медикаменти нара-
ства с всеки изминал ден. 
Най-често за съвет се обръ-
щат майки на често боледуващи деца, които много се 
тревожат при всяко изписване на антибиотик, защото 
децата боледуват почти всяка седмица. 
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ХОМЕОПАТИЯТА В 
ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ 
ОТ МЕДИЦИНСКИЯ КОЛЕЖ 
НА МУ ПЛЕВЕН

От зимния семестър на учебната 2012/13 година в 
Медицинския колеж на МУ Плевен започна изучаването на 
хомеопатия като избираема дисциплина за студентите, 
обучаващи се редовно в специалността „помощник-фарма-
цевт” – V семестър. 

Програмата включва 15 лекционни часа, съдържащи 
начална информация за хомеопатичния метод и принципи-
те му, технологията на получаване на лекарствените форми, 
приложение, отпускане и др. 

Лекционният курс се води от д-р Антоанета Пандурска, 
главен асистент в сектор „Експериментална и клинична 
фармакология” на ФМ и преподавател в ЕШКХ.

Получените знания за хомеопатичните лекарства, съче-
тани с познанията по основните медицински и фармацев-
тични дисциплини, оформят цялостното изграждане на 
съвременните специалисти – помощник-фармацевти и 
допринасят за компетентното и безопасно обслужване на 
клиентите в аптеката.

Другата група хора, които все по-често търсят 
съвет за хомеопатично лечение са възрастни пациен-
ти, които от дълги години употребяват едни и същи 
традиционни медикаменти и вече усещат странични-
те им действия. 

Записах се на курса по Клинична хомеопатия, за да 
бъда полезна на клиентите и да им давам правилни 
съвети. Интересно ми беше да се запозная с основата 
и същността на този метод. 

Очакванията ми от курса са да се запозная в детай-
ли със същността на хомеопатичното лекарство, пра-
вилната дозировка, начин на приемане, предимства 
на този тип лечение, комбинирането на хомеопатич-
ни с алопатични лекарства и т.н. 

Възхитена съм от методиката и начина, по който 
лекторите поднасят същността на материята. 

За мен е от изключително значение и факта, че на 
първият ни семинар лектор бе доц. Пейчев, който 
преподава фармакология и завежда Катедра по фар-
макология към МУ, Пловдив. 

Считам, че курсът към ЕШКХ ще обогати знанията 
ми, ще повиши квалификацията ми на магистър фар-
мацевт и ще ми бъде от полза в ежедневната ми прак-
тика. Препоръчвам го на всички колеги, фармацевти.

редакционният екип на акта хомеопатика и 
целият преподавателски екип на Ешкх благодари 
за високата оценка и пожелава на всички курси-
сти много успехи в личен и професионален план.

беше дума, в която се влагаше нещо лошо.
Аз съм човек, който не понася догми и ограничения. 

Хомеопатията ми даде така необходимата свобода на мисъл-
та и възможност за справяне с хронични заболявания. В нача-
лото и аз бях неуверена, колеблива, но с първите успехи 
идваше удовлетворението и радостта, че съм помогнала. И 
досега откривам вълшебната сила на тази нежна медицина.

Обръщам се към колегите, които сега започват: хомео-
пат вече не е лоша дума! Пътят пред вас е отъпкан – не се 
страхувайте да откривате и да прилагате новите неща, 
защото живеем в 21 век. Лекарят трябва да бъде отворен 
към новите неща, да не отхвърля с лека ръка това, което 
може да допринесе за поставянето на точна и вярна диагно-
за и съответното лечение. За да бъдеш добър хомеопат, 
първо трябва да бъдеш добър лекар и още по-добър диаг-
ностик. Без добра диагноза няма правилно хомеопатично 
предписание. Вие имате в ръцете си един уникален терапев-
тичен метод и повярвайте: той е изключително ефикасен и 
мощен!

Все повече се говори за здравословен и екологичен 
начин на живот, защо не и за екологичен начин на лечение, 
а какво по-добро от хомеопатията?!

Щастлива съм, че в нашия град се оформи едно „хомео-
патично общество” от пациенти, които искрено вярват в 
този метод  на лечение, а вярата генерира и огромен лече-
бен потенциал! 

Неслучайно и мотото на моя кабинет е: „Хомеопатията е 
изборът на интелигентните хора – тези, които знаят, че са 
част от природата и едно с нея; че тяхната индивидуалност 
е това, което помага и за лечението им, че те сами са отго-
ворни за здравето си и че здравето не е нещо застинало – то 
е път, по който всички се учим да вървим.

(Продължение от стр. 1)


