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ОЦЕНКА НА КУРСОВЕТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ЕШКХ
Изминалата учебна година бе първата, организирана 

по програми на ЕШКХ, която се проведе съвместно с 
медицинските университети в градовете София, Плевен, 
Пловдив и Варна.

И за нас, организаторите, бе от изключително значе-
ние мнението на всеки един курсист.

Днес, в края на учебната година, със задоволство 
можем да съобщим, че сте ни дали висока оценка. 

Представяме мнения на колегите курсисти,  отразени в 
анкетните карти за оценка на курса: 

Д-р Евгения Янева, 1-ви курс, София: „Приключвам 
модула с невероятно удовлетворение и енергиен заряд“.

Цветелина Николова, 1-ви курс, Варна: „Благодаря 
Ви за достъпния и интересен подход и начин, по който ни 
поднесохте „учебния“ материал!!! ;) За мен беше удоволст-
вие!“

Корина Иванова Славова-Василева, 1-ви курс, 
Варна: „Интересни лекции, поднесени с желание и търпе-
ние.“

Цветанка Илиева, 1-ви курс, София: „Про дъл жа вайте 
все така – креативни, професионални, успешни! 
Благодаря!“

Антония Алипиева, 1-ви курс, Пловдив: „Семинарът 
дори надхвърли очакванията ми. Благодаря!“

Д-р Кунка Танкова, 2-ри курс, Плевен: „Много ми 
харесва включването на клинични случаи като форма на 
изпитване. Мисля, че ще е по-добре да се намали времето 
за представяне на медикаментите, които можем да си 
прочетем в Materia Medica и да се включи разглеждане на 
повече клинични случаи в хода на преподаването.“

Д-р Иванка Азова, 1-ви курс, Пловдив: „Семинарите 
са добре организирани, с много добре подготвени препо-
даватели, материята е поднесена в систематизиран вид, 
подкрепена с примери, лесно за разбиране и запомняне.“

Д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева, продъл-
жаваща квалификация, Пловдив: „Бяха много добре 
систематизирани и подредени теоретичната и практиче-
ска част!! Благодаря!!“

Д-р Вера Аргирова, 1-ви курс, Пловдив: „Удовол-
ствие е да слушаш лектори, пленяващи аудиторията. 
Защото след увода за хронична патология  започвам да 
виждам логиката в нещата“.

Д-р Станка Златева Илиева-Атанасова, 1-ви курс, 
Варна: „ Очакванията ми бяха надминати!“

Д-р Димитра Филипова, 1-ви курс, Пловдив: „Много 
съм доволна от изпитаните схеми за лечение. Ще се рад-

XI-та национална конференция по клинична 
хомеопатия с международно участие – 

„Приносът на хомеопатията в акушерството  
и гинекологията“ 1-3 юни 2012 година.

Краен срок за записване за участие –  
9 май 2012 година.

Формуляри за регистрация можете да изтеглите 
от сайта на Българска медицинска хомеопатична 

организация – www.homeopathybg.org  
в секция „Новини“.

Телефони за информация: 02-9632091; 02-9630906
До скоро в Албена!

вам да продължите в този дух“.
Д-р Мила Пантева, 1-ви курс, София: „Хубаво е, че 

раздадохте материали за нозологичните единици от пред-
ните семинари, добре ще е да получаваме и за текущите, 
за да се облекчи писането и да е по-приятна информация-
та. Благодаря Ви за старанието и вниманието при органи-
зиране на семинарите :)“

Д-р Ирена Лачева, 2-ри курс, София: „Семинарите са 
много пълноценни и позитивно зареждащи. Материалът 
се поднася по оригинален, практически насочен и съще-
временно достъпен начин. Техниката за избор и предпис-
ване на медикаменти е много оригинална и с умела 
дидактическа насоченост. Позволява индивидуализиране 
на терапевтичната схема и същевременно изисква позна-
ване в детайли на материя медика. Въз основа на нея 
възможностите за пропуски и неточности в терапията са 
сведени до минимум.
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Смятам, че тази техника на предписване на хомеопа-
тични медикаменти ще бъде настолна на всички нас – 
Вашите ученици и последователи.

P.S. За тези години ме убедихте, че е много важно човек 
да вярва, да гледа позитивно, дори на трудните неща в 
живота. Сърдечно Ви благодаря! “

Д-р Илияна Цанкова, 2-ри курс, София: „Голяма 
практическа насоченост и умение да се предаде опит и 
знание на колегите. Всичко това поднесено с много любов 
– за което благодаряя!“

Капка Иванова Теветлиева-Пулева, 1-ви курс, 
Варна: Изключително леко, с чувство за хумор поднесе-
но. Много запомнящо се. Перфектно!!!“

Д-р Светла Комсийска, 2-ри курс, Пловдив: „Новият 
прочит на Материя медика е много интересен, полезен и 
опростен.“

Д-р Вяра Мънчева, 2-ри курс, Плевен: „Приятно съм 
изненадана от новата визия на представения материал.“

Д-р Донка Иванова, 1-курс, Пловдив: „Много полез-
ни са разискванията на практическите казуси.“

Д-р Галя Койчева, продължаваща квалификация, 
София: „Удоволствие беше да се присъства на този курс. С 
много практическа насоченост и интересно представяне 
на теорията. Благодаря!“

Красимира Рафаилова, 1-ви курс, София: „Когато 
нещо надминава очакванията ти, винаги е прекрасно. 
Благодаря!“

Всички тези мнения са доказателство, че усилията, 
които целият екип на ЕШКХ вложи в разработването на 
лекционния материал и старанието на всеки преподава-
тел в провеждането на всеки един семинар не са останали 
незабелязани, а получените знания са полезни в практи-
ката на всеки лекар и фармацевт и са високо оценени!  
Вашите оценки ни задължават и следващите години да 
поддържаме постигнатото ниво!

С благодарност!
УС на ЕШКХ

Детето Sepia
(По материали от книгата Children‘s types 

By Douglas M. Borland, M.B., Ch.B (Glasgow))

Лекарството Sepia често се забравя, когата става дума за 
лечение на деца, а и откриването му е трудно.   

В кърмаческа и ранна детска възраст предписването на 
Sepia е трудно поради бедността на симптомите и неизградена-
та индивидуалност на децата. Още в кърмаческа възраст детето 
Sepia можем да го познаем по това, че е хипотонично и показва 
белези на хиперлакситет. Ако вдигнем едно такова бебе, то 
увиска като парцал. 

Това иначе спокойно дете, обаче не е ретардирало, а разби-
ра много и погледът му е жив и интелегентен, като този на кър-
мачето Lycopodium. Понякага това кърмаче може да плаче 
настоятелно и жално по неизвестни причини. Запек, повръща-
ния, анорексия, седалищен еритем, пъпна херния. Често причи-
на за повръщанията е непоносимост към каквото и да било 
мляко.Чак когато се захрани с други храни и по точно зеленчу-
ковите пюрета, детето започва да наддава добре на тегло.  
Заради запека и хопотонията коремът е балониран. Кожата е 
суха, лющеща се.

По късно започват рецидивиращите инфекции на дихател-
ната система, УНГ и бронхити с обструкция, инфекциозно-алер-
гична астма. При момиченцата – чести уроинфекции или флуор, 
както и безсимптомни бактериурии. При по-големите деца 
патологията все повече се доближава до тази на възрастните.

Основното според Борланд е тоталният негативизъм на 
детето към всички и всичко.

Най-характерната черна на детето Sepia е неговото отрица-
телно отношение към всичко. Това са тъжни, депресивни, мрач-
ни и вяли деца.  Ученето, а даже игрите не ги интересуват. Ако 
бъдат обидени или засегнати, дълго се сърдят и цупят. 

Могат да бъдат и напрегнати деца, страхуващи се да останат 
сами, често със страх от тъмното, необичащи да бъдат пипани, 
прегръщани или целувани.    

Можем да останем с впечетление, че това са изоставащи 
деца и да ги причислим за подходящи зе Baryta carbonica. (Не 
случайно Борланд поставя детето Sepia в една група с детето 
Baryta carbonica.

При последната, патологичната срамежливост и страх от 
непознати са следствие на неспособност за приспособяване и 
справяне с нови хора и контакти. Доката при Sepia негацията е 
резултат от пасивността, вялостта, ниските компенсаторни въз-
можности и нежеланието за справяне със ситуации, които биха 
я изморили и подразнили. Подобно отношение към окръжава-
щата среда и хора може да се наблюдава при едно дете тип 
Carbo vegetabilis, обикновено придобит (за разлика от Sepia, 
при която е генетично детерминиран) след някаква продължи-
телна вродено или придобита изтощителна болест или хипот-
рофия. При него водят соматичните оплаквания с лесна уморя-
емост, лоша перфузия на крайниците с периферна цианоза и 

(Продължава на стр. 5)
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КОЛОНКА  
НА БМХО

Факултативен 
курс по 
хомеопатия  
в МУ Плевен

През учебната 2011/2012 година приключи поредният 
седми Факултативен курс по хомеопатия към Факултета 
по медицина на Медицински университет гр. Плевен. В 
обучението се включиха 33 български и чуждестранни 
студенти от ІІІ, ІV, V и VІ курс. Лекциите бяха изнесени от 
дипломирани специалисти по клинична хомеопатия – 
преподаватели в катедрите Фармакология, Биохимия и 
Патофизиология. Изложението на лекторите за лекар-
ския подход при избора и прилагането на медикаментите 
за лечение на остра и хронична патология и реалните 
поетапни и крайни резултати предизвика оживена диску-
сия. Всичко това отново ни убеждава в полезността на 
изучаването на метода още на университетско ниво от 
стажант-лекари и студенти - бъдещите клиницисти, които 
ще прилагат „нежната медицина.

Интересът към хомеопатичния метод на лечение 
расте, което се доказва с все по-големия брой записани и 
завършили студенти през учебните години.

 Курсът приключи с решаване на изходящ тест, който 
успешно издържаха 33 студенти. 

Анализът на резултатите от заключителния тест пока-
за, че поставените цели са постигнати. Холистичния кли-
ничен подход на лечение е интересен за бъдещите лека-
ри и те активно участват в семинарите. Получените зна-
ния за мястото на хомеопатията в лечението на остра 
патология, травми, обривни единици, грип, температур-
ни състояния и др. са трайни и адекватно приложими на 
този етап от тяхната подготовка.

Студентките 
Борислава 
Димитрова и 
Вася Вутова 
сред отлично 
представилите 
се на 
Факултативния 
курс по ХП в МУ 
Плевен.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ПРОДЪЛЖАВАТ 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ
МАЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА 

СРЕЩА В ПЛОВДИВ
Дата: 19.05.2012, СЪБОТА
Начало: 10:00 ч.
Място на провеждане: МУ, Пловдив 

Тема: 
РЕЦИДИВИРАЩИ ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ 

ПЪТИЩА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.

Лектор: доц. Д-р Д. БЛИЗНАКОВА, педиатър, дет-
ски нефролог, ръководител на учебно-научен сектор 
по Детски и Инфекциозни болести към Факултет ДМ, 
МУ Варна и асоцииран преподавател на ЕШКХ

Модератор: Д-р И. ЕНЕВ, педиатър, ОПЛ, препо-
давател в ЕШКХ.

При засилен интерес на 31.03.2012 г. в Плевен се прове-
де професионална среща по клинична хомеопатия на тема: 
Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища в детска 
възраст. 

Около 40 колеги от Плевен и региона  събраха в събот-
ния ден, за да присъстват на срещата. Доц. Близнакова 
изнесе новости в диагностичните методи и терапевтичния 
алгоритъм при тези деца. Поставени бяха въпроси за точни 
критерии, при които се налага консултация със специалист 
и при кои случаи детето трябва да бъде насочено спешно за 
хоспитализация. Доц. Близнакова представи и еволюцията 
на състоянието на децата и очерта кои лабораторни пока-
затели  и клинични симптоми трябва да се проследяват във 
времето.

Във втората част на семинара д-р Енев с присъщия си 
завладяващ аудиторията начин на преподаване илюстрира 
приложението на хомеопатични лекарства при малките 
пациенти. Той подчерта безвредността на лекарствата, лес-
ният начин на дозиране и най-вече силата на хомеопатията 
като вторична профилактика. 

Д-р Енев припомни клиничните показания на най-чести-
те симптоматични медикаменти като Cantharis, Formica rufa, 
Mercurius corrosivus, Arsenicum album, Staphysagria и раз-
лични практически съвети за тяхното предписване лекто-
рът подчерта етиологичното място на биомедикаментите 
Colibacilinum, Enterococcinum, Tuberculinum, Thuya 
occidentalis и Medorrhinum.

ОТЗВУК ОТ 
ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

СРЕЩА В ПЛЕВЕН
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ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

д-р Райна Томова, ЕШКХ

на рецидивиращите инфекции на горните 
дихателни пътища и средното ухо

Увод
Рецидивиращите инфекции на горните дихателни 

пътища и средното ухо са едни от най-често срещаните 
заболявания в ежедневната практика на педиатри, 
общопрактикуващи лекари и оториноларинголози.

Причината за тези заболявания са социални, фамил-
ни, семейни, анатомични особености на горните диха-
телни пътища и имунологични. Комплексната оценка 
на всички фактори помагат за точната диагноза и пра-
вилния лечебен подход.

Хомеопатията е един от лечебните методи, намира-
щи успешно приложение в терапията на тези заболява-
ния. Рецидивиращите инфекции на горните дихателни 
пътища и средното ухо са един от най-честите поводи 
за консултация в хомеопатичните кабинети, особено на 
пациенти в детска възраст.

Хомеопатичният подход в терапията на тези инфек-
ции ще бъде представен чрез обобщение на 50 клинич-
ни случая от практиката на лекарите – хомеопати от 
Медицински център „Фитолек”, София. 

Цел на проучването
- Да се анализира терапевтичната ефективност на 

хомеопатичното лечение при рецидивиращите инфек-
ции на горните дихателни пътища и средното ухо 
(както в острите епизоди, така и като профилактика на 
рецидивите);

- Да представи най-често използваните хомеопатич-
ни медикаменти при инфекции на ГДП и средното ухо;

- Да представи използвания от лекарите в медицин-
ски център „Фитолек”подход за подбор на хомеопатич-
ните медикаменти при изготвянето на поддържаща 
терапия за тези пациенти.

Метод и материали
Ретроспективно проучване на 50 произволно под-

брани досиета на пациенти на МЦ “Фитолек”, чиято дав-
ност на заболяването е от поне 3 месеца. Като единствен 
критерий за изключване се приложи критерият за имун-
на компрометация (СПИН, имуносупресивна терапия).

Прегледани бяха 427 хомеопатични прескрипции, 
като беше установено, че средният период на просле-
дяване на пациентите от лекарите на Медицински цен-
тър „Фитолек” е бил 1,2 год., от които най-краткото 
проследяване е било в рамките на 3 месеца, а най-про-
дължителното – в рамките на 3 години.

Демографски показатели на проследените паци-
енти: 

Преобладават пациентите в детска възраст – между 
3 и 10 години (86 %), младежите между 10 и 20 години 
са 8 % и само 6 % от пациентите са над 20 годишна въз-
раст. Разпределението на пациентите по пол е в полза 
на мъжки пол (64%). 

Диагнози 
По-голямата част от проследените пациенти са 

потърсили помощта на лекаря-хомеопат по повод на 
хронични рецидивиращи възпаления на тонзилите 
(78%), по-малък е процентът на пациентите с хронич-
ни-рецидивиращи отити и синузити (по 6 %). При част 
от пациентите (10%) се е касаело за комбинирана 
инфекция. В 28% от случите, пациентите са имали и 
придружаващи заболявания (най-често алергии). 

Медикаменти, използвани в острите епизоди.
Прегледът на проучваните досиета и направените 

прескрипции показва, че средният брой на изписвани-
те медикаменти в острите епизоди е бил 3 (варирал е 
от 2 до 4), като те са предписвани в ниски и амбива-
лентни разреждания и в чести приеми. 

Най-често използваните медикаменти са били: 
Мercurius solubilis, Ferrum phsophoricum, Phytolacca 
decandra, Belladonna, Pyrogenium, Kalium bichromicum, 
Hepar sulfur и др.

Медикаменти, използвани за профилактична 
терапия

Изборът на медикаментите в поддържащата тера-
пия във всички разгледани прескрипции е осъществя-
ван на базата на методиката, разработена от д-р Мари-
ян Иванов. Методиката използва четири подхода за 
подбор на медикаментите, съответстващи на обичай-
ния начин на разсъждение на всеки лекар, изправен 
пред случай на хронично рецидивиращо заболяване.

Проучването показва, че средният брой изписвани 
медикаменти в поддържащата схема на един пациент е 
бил 4 (от 2 до 6). Медикаментите са били изписвани в 
амбивалентни или високи разреждания, като приемът 
им е бил от веднъж дневно до веднъж на две седмици 
(най-често през ден). 

Най-често използваните медикаменти от първи 
квадрант на представената схема (симптоматични 
медикаменти) са били следните: Mercurius solubilis, 
Pyrogenium, Phytolacca decandra, Apis mellifica, 
Belladonna, Ferrum phosphoricum, Hydrastis canadensis.

Използваните медикаменти от втори квадрант на 
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схемата (медикаменти, съответстващи на патоанатоми-
ята, патофизиологията и/или патогенезата на заболява-
нето) в случая са били медикаменти за повишаване на 
имунна защита - Silicea, Oscillococcinum, Echinacea 
angustifolia.

Използваните медикаменти от трети квадрант 
(съответстващи на етиологията и/или провокиращите 
и влошаващи фактори) са били: Hepar sulfur, (най-често 
предписван), Dulcamara, Aconitum napellus, 
Staphylococcinum, Streptococcinum, Lachesis mutus, 
Staphysagria.

Използваните медикаменти от четвърти квадрант 
на представената схема (съответстващи на типа реак-
ция и/или на чувствителния тип на пациента) са били: 
Sulfur iodatum, Calcarea phosphorica, Pulsatilla, 
Tuberculinum, Lycopodium clavatum, Aviaire, Thuya 
occidentalis, Medorrhinum, Sepia officinalis. Подчертано 
е преобладаването на медикаменти от псоро-туберку-
линовата група.

Резултати
Резултатите в краткосрочен аспект (в първите 72 

часа от терапията на острите епизоди) са много окура-
жаващи: постигнато е подобрение в 72 % от случаите. В 
19 % от случаите състоянието е било без промяна, 
което е наложило преоценка на терапията и/или 
допълнителни изследвания, като в резултат на това 
при част от пациентите хомеопатичната терапия е про-
менена или допълнена, а при други е преминато към 
комбиниране на хомеопатичното лечение с подходящо 
алопатично. При 9 % от случаите е настъпило влошава-
не, което в повечето случаи е довело до добавяне на 
алопатични медикаменти към хомеопатичната тера-
пия.

В по-дългосрочен аспект, резултатите зависят от 
продължителността на хомеопатичното лечение и 
периода на проследяване, така че е трудно да бъде 
дадено еднозначно заключение, но проучените досие-
та дават основание да се отбележи, че при значителен 
брой от пациенти намалява честотата и тежестта на 
протичане на острите епизоди, а при 100 % от пациен-
тите намалява консумацията на антибиотици. 

Заключение
Направеното проучване дава възможност да се 

заключи, че хомеопатичната терапия безспорно има 
своето място в лечението на хроничните и рецидиви-
ращи заболявания на ГДП и средното ухо, както в ост-
рите епизоди, така и извън тях (с цел профилактика и 
намаляване тежестта на рецидивите). 

Използваната методика за подбор на медикаменти-
те снижава до минимум вероятността да бъдат пропус-
нати медикаменти, важни за изготвянето на една ком-
плексна и успешна профилактична терапия при тези 
пациенти.

рейно феномен, усещане за локален студ.
Имат отвращение от компания, партита или роднински 

събирания. Мразят да играят с други деца. Характерното за 
децата Sepia, е че ако бъдат принудени да отидат на партито, 
там те се чувстват добре и напълно щастливи. Там те играят до 
насита, танцуват, като че ли биват събудени от някакъв сън, 
стават съвсем различни деца. Еуфорията, възбудата, оживле-
нието, червените бузи, които се наблюдават при тези иначе 
затворени деца след танц или игра са показател за предписва-
не на Sepia.

Тези вяли затворени деца показват една интересна характе-
ристика – спестовност и скъперничество. Те обичат да притежа-
ват неща, радват им се, колекционират ги и трудно могата да се 
разделят с тях.

Лесно добиват навик или тик да кимат с глава. Някои опис-
ват типични хореоподобни движения на главата и врата. Често 
това са деца, отглеждани в домове за сираци.

Тези деца страдат от упорит запек както и то от най-ранна 
кърмаческа, както и от упорита нощна енуреза. Съчетанието на 
тези две патологии и много типично. Характерното за енуреза-
та е, че е в първите часове на нощта (енуреза на първия сън). 
Ако детето бъде събудено в 10-12 часа през  нощта и бъде нака-
рано да уринира, то остава сухо през останалата част от нощта. 

В по-късна възраст те развиват фобии, страхови изживява-
ния или колапси и прималявания, предизвиквани от дълго 
стоене прави, или при заемане и престой във свити пози и 
затворени помещения – стоене в училище, стоене църква, коле-
ничене в църква – влияние на венозната стаза и вегетативната 
дисрегулация.

Детето Sepia е изключително чувствително към студ и тече-
ние, както и от промяна на времето. Детето Sepia хваща настин-
ка само от промяната на барометричното налягане без даже да 
има намеса на инфекциозен агент.

Рецидивиращите цистити, пиелонефрити и безсимптомни 
бактериурии са запазена марка на момиченцето Sepia.

Триада за детето Sepia – астма, екзема, енуреза
При тази патология трябва да правим ДД със момиченцето 

Pulsatlla, която в декомпенсирана фаза може да наподобява 
сепия със затвореност, дистимия, избухвания и склонност към 
катари на дихателните и пикочните лигавици. Такива грешки 
стават особено при пърата консултация, когато хомеопатът се 
влияе от формални поведенчески или  морфологични стигми.

През периода на пубертета отдиференцирането на момиче-
то Sepia от момичето Pulsatilla става отново трудно, особено ако 
се опираме само на психизма на децата. Само много внимател-
ното търсене на соматични патологични тенденции ще ни поз-
воли тази отдиференциация. Например менструацията при 
Pulsatilla е много нередовна, закъсняваща и оскъдна, особено 
през нощта. Менструацията при Sepia е редовна, също оскъдна, 
но с тъмна кръв и със слабо изразен ПМС.

Децата Sepia се влошават от консумация на мляко. Типичното 
за едно дете Sepia е развитието на тежък запек, ако бъде подло-
жено на млечна диета.    

Детето Sepia има жълтеникава и мазна кожа. Тези деца се 
потят много, често имат сърбежи без да имат каквато и да било 
кожна ерупция, както и без да имат облекчение от разчесване. 
Тези патологии са особено изразени през пубертета, кадето се 
намесва и себороичния терен. ДД се прави с Natrum muriaticum, 
които по психосоматични характеристики много наподобява 
Sepia, както и с  Psorinum, който за разлика от Sepia не се гнуси 
от храната и се храни добре, а кожните проблеми имат поли-
морфен и много изразен характер.

(Продължение от стр. 2)
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Хомеопатията се е развила на базата на наблю-
дения, правени предимно върху хора, най-вече 
при здравия човек. Въпреки това тя винаги е имал 
приложение и във ветеринарната медицина; още 
през 1833 година немският лекар Гийом Лукс леку-
ва всички болести при конете с четири хомeопа-
тични медикамента: Aconitum napellus, Camphora, 
Nux vomica и Opium.

Оттогава, ветеринарната хомеопатия не спира 
да се развива, въпреки привидната трудност да се 
адаптира техниката на хомеопатичния преглед 
към животните. Признатата полза от хомеопатич-
ния метод при хората намира своето сравнимо 
приложение във ветеринарната медицина. Между 
другото, никак не е странно да се види колко са 
сравними глобалният подход и индивидуализаци-
ята на лечението когато става дума за лечение на 
хора и на животни, били те селскостопански или 
домашни любимци.

Колкото до селскостопанските животни в съо-
бражение влизат други важни аргументи, които 
привличат все повече и повече вниманието на 
животновъдите:

 � хомеопатичното лечение притежава качества, 
които позволяват да се „повлияе терена”, нещо, 
което е установено положително от много 
животновъди. Тези качества позволяват хомео-
патията да се използва за профилактика с цел 
подобряване на животинската продукция;

 � хомеопатията позволява животните да се трети-
рат, като при лечението не остават остатъчни 
продукти. Това прави лечението не токсично, 
както за лекуваното животно, така и след това 
за консуматора на месото му;

 � и накрая, цената на лечението е относително 
ниска.

Всички тези предимства накараха някои вериги 
за производство на висококачествени животински 
продукти (лабелизирана продукция, чието про-
следяване по отношение на разходите се спазва 
стриктно) да участват във финансирането на науч-
ни изследвания в областта на ветеринарната хоме-
опатия.

Специфична за селскостопанските животни, 
тази серия от аргументи допълва опита, натрупан 
от ветеринарните лекари хомеопати. В практиката 
си те установяват, че когато са изправени пред 
трудна клинична ситуация, хомеопатията им поз-
волява да възприемат друга лечебна стратегия.

Разбира се, както и в хуманната медицина, тук 
не става дума да се отрича границата на възмож-
ностите: калкулозата, счупванията, чуждите тела и 
др. са все случаи, които не влизат в полето на 
лечебните възможности на хомеопатията. Разбира 
се, научните изследвания във ветеринарната 
медицина са в много по-малко напреднал стадий, 
ако ги сравним с моделите за биологични проуч-
вания или с клиничните изследвания в хуманната 
медицина. Въпреки това някои от тях разкриват 
интересни перспективи. Това са най-вече терапев-
тични експерименти в рамките на докторски 
дисертации или оценени като такива, или анкети, 
представени на международни конгреси по хоме-
опатична медицина.

Овладяване на размножаването в усло-
вията на рационалното отглеждане на 
зайци.5

Авторът прави много положителни изводи за 
ефекта от стандартизираното профилактично 
хомеопатично третиране на животните, което поз-
волява да се овладеят смущенията в размножава-
нето им в условията на рационално отглеждане на 
зайците, където съществуват силни взаимозависи-

ПРОУЧВАНЕ ВЪВ 
ВЕТЕРИНАРНАТА МЕДИЦИНА

Д-р Мари Ноел Исотие
Ветеринарен лекар

Профилактика на отглежданите животни
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мости между животното, техниката и средата. 
Ветеринарния продукт на Боарон за лечение на 
смущенията в размножаването е предписван в 
условията на двойно сляпо проучване.

Профилактика чрез хомеопатично лече-
ние на ентеритния синдром и на последи-
ците от него при токачките.10

Проведен като двойно сляп опит върху попула-
ция от 10  640 птици разпределени в две групи 
(контролна група и група третирана с хомеопатия) 
това изследване показва ефикасността на хомео-
патичното лечение, което обикновено се предпис-
ва за лечение на холерата, за профилактиката на 
колибацилната патология. Освен това, при клане-
то на птиците, проучването на всички технически 
и финансови резултати показва, че честотата на 
лечението, както и разходите за лекарства в група-
та на хомеопатично третираните птици са били 
по-ниски отколкото в контролната група.

Кланични хематоми при пуйките. Опит за 
хомеопатична профилактика.9

Това проучване показва положителния профи-
лактичен ефект от хомеопатията върху хематоми-
те, които популация от пуйки е получила по крила-
та си в резултат от стреса при манипулациите и 
всички операции, които предхождат клането им.

Тези хематоми стоят в основата на декласира-
нето на качеството на пуешкото месо и предста-
вляват голям проблем за индустриалното отглеж-
дане на птиците.

Проучването преследваше две цели:
 � да се направи оценка на ефикасността на хоме-
опатичното лечение в неговата цялост,

 � да се направи сравнително проучване между 
две различни комбинации от хомеопатични 
медикаменти.

Проучването се проведе в 12 различни ферми 
от една и съща зона (областта Дрома във Франция), 
които бяха подбрани поради по-високото от оби-
чайното ниво на тези кръвоизливи. Освен това 
зоотехническите техники в тези ферми си прили-
чат. Не е наблюдавана никаква клинична проява 
по време на отглеждането на птиците (средно 12 
седмици за женските и 16 за мъжките индивиди).

Хомеопатичните медикаменти са били давани 
всеки ден с водата за пиене през трите дни пред-
хождащи изпращането им в кланицата.

Изпробвани са били следните две формули:
 � протокол 1: Arnica montana 9 CH, Gelsemium 
sempеrvirens 9 CH и Nux vomica 9 CH.

 � Протокол 2: Arnica montana 9 CH и Nux vomica 
9 CH.

Всяка от двете групи е била разделена на две 
подгрупи, едната от които е получавала активния 
медикамент, а другата – плацебо.

След заколването им, 1 200 птици са били заде-
лени за изследване съобразно избраната техника 
за вземане на проби. Преброяването и уточнява-
нето на локализацията на увредите е направено от 
обичайно занимаващия се с това персонал на кла-
ницата, който не знае дали птиците са от групи, 
получавали лекарство или плацебо3.

Резултати

Резултатите са особено ясни и категорични, 
когато става дума за хематоми по крилата, а доба-
вянето на Gelsemium sempеrvirens към лечението 
прави резултатите още по-добри.

Коментари

Струва ни се че тези първоначални резултати са 
в подкрепа на профилактичния ефект от хомеопа-
тичното лечение. Статистическият анализ на 
данните, получени за хематомите по крилата, 
потвърждава тази идея: при р < 0,001 резултатът 
от изследването може да се счита за особено пока-
зателен.

Между другото сравняването на резултатите 
получени при Протокол 1 с тези при Протокол 2 
показва че добавянето на Gelsemium sempеrvirens 
9 CH към комбинацията от Arnica montana 9 CH и 
Nux vomica 9 CH засилва ефекта от лечението. 
Базирайки се на обичайните показания на тези три 
хомеопатични медикамента би трябвало да се 
предполага, че Gelsemium sempеrvirens 9 CH и 
Nux vomica 9 CH отслабват последиците от стреса, 
като намаляват нежелателното биене с крила на 
птиците, докато Arnica montana 9 CH засилва тону-
са на капилярите.

Предписването на тази хомеопатична комбина-
ция, чийто ефект за профилактиката на хематоми-
те се доказва от настоящото проучване, е особено 
важна за фермерите, поради липсата на период на 
изчакване за освобождаване от остатъчните веще-
ства и изключително лесното прилагане на меди-
каментите.
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ХI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
по КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ с международно участие АЛБЕНА 2012

„ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА В АКУШЕРСТВОТО И ГИНЕКОЛОГИЯТА“
ПРОГРАМА
1-ви ден – 1 юни 2012
Модератор: Д-р П. Загорчев
11.00 – 16.00  Регистрация в конгресен център на хотел „Добруджа“, настанява-

не в хотели
17.00 – 17.15  Откриване
17.15 – 17.40  Нови публикации за приложение на хомеопатичните лекарства в 

акушерството и гинекологията - Проф. Н. Бояджиева, Катедра по 
фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София

17.40 – 18.10  Хомеопатия: използването и за подготовка на раждането и по 
време на самото раждане – Д-р О. Латанович, лекар–хомеопат, 
Париж

18.10 – 18.30  Хомеопатично лечение на болката в млечните жлези при неже-
лана лактация – Проф. Бл. Пехливанов, Клиника по АГ, УМБАЛ „Св. 
Георги“, Пловдив, доц. Л. Пейчев, Катедра по фармакология и 
лекарствена токсикология, МУ – Пловдив, Европейска школа по 
клинична хомеопатия     (ЕШКХ)

18.30 – 18.50  Проблеми с лактацията – позицията на практикуващия лекар – 
Д-р А. Малмишко–Чапкович, Полша

18.50 – 19.30  Обсъждане

2-ри ден – 2 юни 2012
Модератор: Д-р Ив. Енев
09.00 – 09.20  Употреба на хомеопатични гинекологични продукти – Проф. Г. 

Петрова, доц. Ас. Стоименова, А. Савова, Фармацевтичен факул-
тет, МУ - София

09.20 – 09.45  Генитален херпес – Проф. Л. Митева, Клиника по дерматология и 
венерология, УМБАЛ „Александровска“, София, д-р З. Угринова, 
МЦ „Фитолек“, София, ЕШКХ

09.45 – 10.10  Перименопауза, топли вълни, възможности на хомеопатията – 
Проф. Бл. Пехливанов,  Клиника по АГ, УМБАЛ „Св. Георги“, 
Пловдив, д-р М. Иванов, д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, 
ЕШКХ

10.10 – 10.30   Приложение на хомеопатията в кабинета по гинекология. 
Клинични случаи – Д-р Р. Боргоджийска, АГ – кабинет, Пловдив

10.30 – 10.50  Проблеми в периода на перименопаузата – Д-р А. Словинска, 
Полша

10.50 – 11.15 Кафе - пауза
Модератор: Д-р М. Иванов
11.15 – 11.35  Мястото на Radium bromatum при лъчелечение на онкоболни – 

Проф. Ан. Клисарова, д-р К. Йорданов, Клиника по нуклеарна 
медицина и лъчетерапия, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна, д-р  П. 
Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ Шумен, ЕШКХ

11.35 – 11.55 Хомеопатично лечение при жени на антиестрогенова терапия – 
Д-р Ив. Енев, ОПЛ, Враца, ЕШКХ

11.55 – 12.15  Постпартална депресия – грижа за кърмачката – Маг.-фарм. Е. 
Войчеховска, Полша

12.15 – 12.35  Хомеопатия във ветеринарната акушеро–гинекологична практи-
ка – Д-р Р. Стефанов, ветеринарен кабинет, Варна

12.35 – 13.15  Обсъждане
13.15 – 14.30  Обяд
16.00 – 17.00  Кръгла маса
17.00 – 18.15  Хомеоарт – Артистична програма и тържествено връчване 

дипломите на „Промоция 2012“ 
18.15 – 18.45  Награждаване на отличилите се на изпитите и връчване на награ-

ди за най-добра лекарска и фармацевтична практика
20.00 -.........  Гала вечеря „Море и вълни – синьо и бяло“

3-ти ден – 3 юни 2012
Модератор: Доц. д-р Л. Пейчев
09.30 – 09.50  Хомеопатия и предменструален синдром – Д-р  Р. Томова, ДКЦ 

„Сърце и здраве“, София, ЕШКХ, д-р  Сл. Филчев, УМБАЛ „Св. Анна“, 
София, ЕШКХ

09.50 – 10.10  Хомеопатия в практиката на ОПЛ при жени в перименопаузата -  
Д-р Вл. Сугарев, Амбулатория за първична медицинска помощ, 
Банско

10.10 – 10.30  Хомеопатично лечение при вагинално течение в детската въз-
раст – Д-р П. Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ – Шумен, ЕШКХ, д-р И. 
Маринова, АГ отделение, МБАЛ -  Шумен

10.30 – 10.50  Хронична и често рецидивираща генитална кандидоза - Д-р А. 
Пандурска, Катедра „Експериментална и клинична 
фармакология,дерматология и венерология, МУ – Плевен, ЕШКХ, 
д-р З. Угринова, МЦ „Фитолек“, София, ЕШКХ

10.50 – 11.15  Кафе - пауза
Модератор: Д-р З. Угринова
11.15 – 11.35  GMP – производство на хомеопатични лекарства – Проф. Н. 

Ламбов, д-р Ир. Николова, Фармацевтичен факултет, МУ - София
11.35 – 11.55  Фармацевтични консултации на хомеопатични специалитети при 

бременни жени – Доц. Ас. Стоименова, Катедра „Организация и 
икономика на фармацията“, Фармацевтичн факултет, МУ - София

11.55 – 12.15  Хомеопатия в първия триместър на бременността – Д-р Сл. 
Филчев, УМБАЛ „Св. Анна“, София, ЕШКХ, д-р Р. Томова, ДКЦ  
„Сърце и здраве“, София, ЕШКХ

12.15 – 12.30  Стаза в малкия таз в периода на перименопауза – Д-р В. Занкова, 
ДКЦ 3 – Плевен, д-р М. Михайлова, МУ - Плевен

12.30 – 13.00 Обсъждане и закриване на конференцията
13.00 – 14.00  Обяд преди заминаване


