ACTA HOMEOPATHICA
ACTA HOMEOPATHICA

Година 2, бр. 6, ЮНИ 2012

1

Вестник за клинична хомеопатия
СКА МЕДИЦИ
АР

Я
ЦИ

БЪЛ
Г

Одобрен от Българска Медицинска Хомеопатична Организация

НА ОРГАНИЗА
ИЧ

Издание на Европейска Школа
по Клинична Хомеопатия

ОМЕ
КА Х ОПАТ
НС

Година 2, бр. 6, ЮНИ 2012

ПРОВЕДЕ СЕ ПОРЕДНАТА, XI-та
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ - АЛБЕНА 2012 г.
Над 350 лекари-хомеопати и фармацевти се събраха от
1-ви до 3-ти юни 2012 год. в КК Албена, за да участват в станалата вече традиционна, Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие.
Темата на конференцията бе: Приносът на хомеопатията в
акушерството и гинекологията.
На конференцията присъстваха представители на академичните среди, Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и гост-лектори от Франция и Полша, гости от
Турция.
Тържествено откриване на XI-та национална конференция.
Изпълнява се химнът на хомеопатите.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

От Председателя на Съвета на Ректорите в
България и Ректор на МУ – проф. Ваньо Митев
Уважаеми г-н Председател на Българската медицинска
хомеопатична организация, уважаеми участници в XI-та
национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие, Албена 2012.
Приветствам ви на този, вече станал традиция, найголям форум на хомеопатите в България. Следя развитието на
клиничната хомеопатия през годините и установявам със
задоволство, че расте доверието в нея както от страна на
лекарското и фармацевтично съсловие, така и от страна на
пациентите. Заслугата за това имате всички в тази зала.
Пожелавам ползотворна работа на конференцията. Убеден съм, че тя ще обогати още повече вашите знания и умения,
за да работите все така всеотдайно в полза на българския
пациент.
На добър час!
к.к. Албена 		
01.06.2012г.

Моменти от научната част на конференцията.
Гост лектор д-р Олга Латанович, Франция.

Проф. Ваньо Митев, дм, дбн

Проф. Митев връчва Удостоверения
за завършен курс на обучение
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Поздравителен
адрес до участниците в
конференцията изпратиха проф. Ваньо Митев,
председател на Съвета
на ректорите в България,
ректор на МУ София и
проф. Григор Горчев,
ректор на МУ Плевен. От
името на БЛС приветствие поднесе д-р
Димитър Ленков.
В тридневната научна част на конференцията бяха представени
доклади, посветени на
различни въпроси от
областта на акушерството и гинекологията.
Сред представените доклади бяха засегнати темите за
проблеми с кърменето, хомеопатия в първия триместър на
бременността, при подготовка за раждане, рецидивираща
генитална кандидоза, генитален херпес, постпартална
депресия, предменструален синдром, перименопауза, и др.
Трябва да се отбележи присъствието и активното участие на видни представители на академичната общност проф. Надка Бояджиева, проф. Любка Митева, проф. Анелия
Клисарова, проф. Благовест Пехливанов, проф. Генка
Петрова, доц. Георги Паскалев, проф. Илия Йовчев, доц.
Ирина Николова, доц. Асена Стоименова, доц. Д. Близнакова
и др.
Разисквани бяха интересни клинични случаи, представени бяха обобщени данни от клиничния опит на лекарите
хомеопати. Представени бяха общо 23 доклада, които предизвикаха оживени дискусии, умело модерирани от д-р П.
Загорчев, д-р Ив. Енев, д-р М. Иванов, Доц. Л. Пейчев, д-р З.
Угринова.
В рамките на научната програма се проведе кръгла маса,
модерирана от д-р М.
Иванов. Дискутирани
Д-р Загорчев връчва
бяха въпроси, свързаПочетния знак на БМХО на
ни с продължителпроф. Бл. Пехливанов
ността на лечение
при пациенти с гинекологични оплаквания и възможностите
на хомеопатията при
хормонални нарушения.
По време на конференцията д-р Петко
Загорчев, председател на БМХО, представи пред участниците
Становище, във връзка с плануваните промени в Закона за
Проф. Маринов връчи
Удостоверенията за
продължаващата квалификация

Главен 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,
Доц. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов
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ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
От Ректора на МУ – Плевен проф. д-р Григор Горчев

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В XI НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ,
СКЪПИ КОЛЕГИ,
Приемете моите най-искрени поздравления и благопожелания по повод провеждането на традиционния
форум на Българската Медицинска Хомеопатична Организация с международно участие!
Убеден съм, че това събитие ще се превърна в мощен
генератор на идеи, възгледи и опит, относно приносът
на хомеопатията в акушерството и гинекологията.
Похвални са вашите усилия за развитието и утвърждаването на школа по изграждането на компетентни
кадри в областта на хомеопатията и приложението й в
медицинската практика.
Поради непрекъснатото развитие на медицинската
наука и технологии, лекарската професия изисква
постоянно усъвършенстване и обучение. Нека, чрез форуми като днешния, превърнем опазването на здравето в
приоритетна лична и професионална позиция, а
вътрешната си мотивация на здравни специалисти – в
целенасочени действия за промяна.
На всички вас, скъпи колеги, пожелавам много сили и
здраве, упоритост и всеотдайност по пътя към постигане на по-добро ниво на здравно обслужване на българския пациент, по-добро здравословно състояние и здравна профилактика!
Ползотворна работа и положителни емоции по
време на XI Конференция по Клинична Хомеопатия!
Гр. Плевен		
1 юни 2012г.		

Проф. д-р Гр. ГОРЧЕВ, д.м.н.

здравето, касаещи хомеопатията.
След оживена дискусия участниците в Конференцията
приеха Декларация, която да бъде адресирана до министъра на здравеопазването и до парламентарната комисия по
Момент от Хомеоарт

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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здравеопазване (декларацията е публикувана в брой 5).
На тържествена церемония
Хомеоарт с артистична програма
БМХО удостои с награди:
1. За особен принос в развитието
на хомеопатията:
Проф. Благовест Пехливанов, клиника по АГ, УМБАЛ „Св. Георги“,
Пловдив
Д-р Таня Андонова,
Застрахователно дружество ЗдравеБългария
2. За добра хомеопатична практика:
Регион Плевен:
Д-р Павлина Николова
Д-р Мирелла Богданова
Регион Пловдив:
Д-р Цонка Казийска
Д-р Жанета Матева
Регион София:
Д-р Галина Борисова
Д-р Бойка Белухова
Регион Варна:
Д-р Милена Ковачева
Д-р Татяна Михова
3. За добра колаборация между
лекари и фармацевти:
Регион Плевен:
Маг.-фарм. Рени Въткова
Маг.-фарм. Валя Минева
Регион Пловдив:
Маг.-фарм. Анна Михайлова
Маг.-фарм. Лиляна Спасова
Регион София:
Маг.-фарм. Маргарита
Пенкова
Регион Варна:

Маг.фарм. Иванка
Йорданова
Маг.фарм. Даниела
Христова
На тържествената церемония
лекарите - курсисти на медицинските университети от София,
Плевен и Пловдив
и Европейската
школа по клинична хомеопатия
получиха своите дипломи, „Промоция
2012“
Сто тридесет и един лекари получиха Удостоверения за завършен
основен двугодишен курс на обучение, випуск 2012, както и сто двадесет
и трима лекари, преминали ежегодния курс за продължаваща квалификация по хомеопатия.
Дипломите връчиха проф. Ваньо
Митев, председател на Съвета на ректорите в България, ректор на МУ София
и проф. Марин Маринов, декан на МФ,
МУ, София.
Маг. фарм. Мирослав Ненчев, председател на БФС връчи Атестациите по
хомеопатия на осемдесет и шест фармацевти от цялата страна.
За отличен успех на изпита по
хомеопатична терапия випуск 2012
бяха наградени:
Регион Плевен:
Д-р Даниела Веселинова
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Гала вечер в синьо и бяло

Д-р София Паскалиева
Регион Пловдив:
Доц. Мария Орбецова
Д-р Мирослава Тодорова
Регион София:
Д-р Еми Тодорова
Д-р Маргарита Милкова
По традиция в казиното в Албена
се проведе празничната гала-вечер.
Тази година тя премина под наслов
„Море и вълни-бяло и синьо“ със специално подбрана атракционна програма.
Специалните гости Орлин Горанов
и Кристина Димитрова повишиха градуса на настроението.
Благодарим на всички - участници
и организатори на конференцията,
както и на екипа на КК Албена АД
(изключително на хотелски комплекс
Ралица) за уютната атмосфера и за
съдействието при организацията и
провеждането на конференцията.
До нови срещи!

Специално за читателите на Акта хомеопатика, представяме
интервю с д-р Димитър Ленков, главен секретар на УС на БЛС
Д-р Ленков поднася
приветствие от БЛС

За поредна година сте гост на
Националната конференция по клинична хомеопатия, какви са вашите впечатления от форума?
За втора година съм гост на Нацио
нална конференция по клинична хомеопатия. С прекрасни впечатления съм от
този форум. На него на практика се реализира една от задачите на БЛС, продължаващото медицинско обучение.
За високото ниво форума говори и
факта, че запоредна година е с международно участие. Присъстват лекари от
Полша, от Франция и от Турция.
Кои от разгледаните теми и доклади
ви направиха най-голямо впечатление?
Всички теми, разглеждани на форума
бяха интересни, може би защото касаеха
моята клинична специалност - АГ. Така,
че и аз научих нови терапевтични възможности в моята специалност. Най-

голямо впечатление ми направи факта,
че докладите бяха с подчертано практическа насоченост.
Как оценявате атмосферата, в
която премина научната част на конференцията?
Научната част от конференцията пре
мина на много високо ниво. Като дока
зателство за това беше присъствието на
Ректора на МУ-София-проф. Ваньо Митев,
на Декана на мед. факултет на МУ-София,
проф. Марин Маринов, както и на Декана
на МФ в Одрин.
Какво бихте пожелали на лекарите
хомеопати в България?
На лекарите хомеопати пожелавам
крепко здраве, лично щастие и нека все
така упорито да работят за все по-голямото разпространение на клиничната
хомеопатия, защото е в полза на българските пациенти.
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Хомеопатично лечение

при жени на антиестрогенова терапия
Д-р Иван Енев ОПЛ, специалист по обща медицина и педиатрия, EШКХ
Доклад, изнесен пред XI-та Национална конференция по клинична хомеопатия, Албена 2012

Антиестрогеновата терапия е част от рутинната адювантна терапия при карцином на млечната жлеза с положителни
естрогенови рецептори. Най-популярният антагонист на естрогеновите рецептори е тамоксифенът, който се прилага при
ER+ карцином на млечната жлеза при жени в пре- и постменопаузта. През 2007 г., след изтичане на проучването STAR, е
одобрен ралоксифен (Evista), който в България е регистиран за лечение на остеопороза.
През последните години при жени в менопауза се прилагат и ароматазни инхибитори, които блокират синтезата на
естроген и по този начин допълват усилията за контрол на раковите метастази. Ензимът ароматаза преобразува андрогените в естрогени и е главният източник на ендогенен естроген при жените след менопауза.
Днес все повече лекари се опитват на фона на антиестрогеновото лечение да подобрят качеството на живот на
пациентките.

Странични действия при провеждано лечение със:
Селективни модулатори
на естрогеновия рецептор SERM
Тамоксифен

Ралоксифен
1
(Evista)

Топли вълни
Нощно изпотяване
Дълбоки тромбози (венозни, инсулти и др.)
Безсъние
Ендометриален рак (тамоксифен)
Промени в настроението
Депресия
Запек
Сухота на кожата
Загуба на либидо
Отоци
Топлите вълни и нощното изпотяване се наблюдават при
65% до 85% от жените, лекувани за карцином на гърдата.
Хормонозаместителната терапия е ефективна, но противопоказана при карцином на гърдата. Опитва се лечение с
клонидин, габапентин, SSRI, като резултатите са слаби или
умерени. Незадоволителни са и резултатите от приложение
на фитоестрогени, както едно проучване, публикувано през
2004 г. 2
Употребата на SSRI е при жени на терапия с тамоксифен е
свързана с намаляване на ефективността на тамоксифена,
като при някои антидепресанти (paroxetine, fluoxetine или
sertraline) това води до нарастване със 120% на риска от
рецидив на рака.
Едно проучване, публикувано в Psychosomatic medicine3
през 2002 г. показва, че тревожните по принцип пациентки
демонстрират повече странични ефекти от лечението с
тамоксифен, отколкото жените с ниско ниво на тревожност.
Изследването демонстрира, че по-високото ниво на тревожност при тези пациентки се свързва с по-ниско ниво на сексхормон свързващия протеин (SHBG), както и че тези жени с

Ароматазни инхибитори
Letrozole
Femara

Exemestane
Aromasin

Anastrozole
Arimidex, Anaromat

Костни болки
Остеопороза
Обостряне на артритни болки
Топли вълни
Умора
Сънливост
Главоболие
Покачване на теглото

по-високо ниво на тревожност имат и по-изявен ефект на
тамоксифена върху костната плътност на прешлените.
Предразположеността към тревожност (Trait anxiety),
характеризираща се със склонност към притеснения и страх
притежава ясни когнитивни, емоционални, поведенчески и
физиологични характеристики. На когнитивно ниво това са
индивиди, които имат ниска себеоценка, усещане за заплашващи събития; емоционалният субстрат на тревожността се
характеризира с чувство за дистрес, напрежение и притеснения; поведенческият субстрат включва избягване на стресогенните събития; физиологичният субстрат на тревожността е по-голям локус церулеус в моста и съответно със
засилена норадренергична активност. От своя страна тези
промени се харатеризират с по-дълъг период на възстановяване на сърдечния ритъм след излагане на стрес, кръвното налягане и др.
Хомеопатията разполага с достатъчно хомеопатични
лекарства, които са подходящи за пациентки с по-високо
ниво на тревожност и склонни към тревожнодепресивни

Evista е одобрена в България за остеопороза, но в САЩ вече е включена с показания за лечение на ЕR+ карцином на млечната жлеза!
Krebs EE, Ensrud KE, MacDonald R, Wilt TJ. Phytoestrogens for treatment of menopausal symptoms: a systematic review. Obstet Gynecol.
2004;104:824-836.
3
Linda D. Cameron, PhD, Howard Leventhal, PhD, Richard R. Love, MD and Linda J. Patrick-Miller, PhD Trait Anxiety and Tamoxifen Effects on
Bone Mineral Density and Sex Hormone- Binding Globulin, Psychosomatic Medicine 64:612-620 (2002)
1
2
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състояния. Без претенции за изчерпателност можем да
изброим например Ignatia, Sepia, Natrum muriaticum,
Kalium carbonicum, Lycopodium, Pulsatilla, Thuya
occidentalis, Graphites, Natrum sulfuricum.
Разбира се, всяко едно от тези лекарства има специфични показания за предписване, с което лекарят-хомеопат
тябва да се съобрази при назначаване на лечението.
Проучването GAIT4, проведено през 2002 г. доказа, че
комбинираната терапия с хондроитин сулфат и глюкозамин,
както и самостоятелното им приложение не повлияват болката, сковаността и миалгиите, наблюдавани в хода на лечение с ароматазни инхибитори.
Остеопорозата е друг сериозен терапевтичен проблем
при жените на лечение с ароматазни инхибитори 5.
Екземестанът се метаболизира до стероидното съединение 17-hydro-exemestane, което има известни андрогенни
свойства и до известна степен забавя загубата на костна
маса. Летрозолът и анастозолът обаче водят до значителна
остеопороза. Срещу индуцираната от хипоестрогенемията
остеопороза конвенционалната медицина прилага лечение с бисфосфонати [Памидронова киселина (Aredia),
Алендронова киселина (Fosamax), Золендронова киселина
(Zometa)]. Бисфосфонатите намаляват костната резорбция
като индуцират апоптоза на остеокластите6. Трябва да се
отбележи, че костното формиране също се забавя, макар в
по-малка степен. Страничните ефекти на бисфосфонатите
обаче не са за пренебрегване:
 Дисфагия, орофарингеални разязвявания, езофагит,
дуоденална язва;
 Х ипокалциемия, хипофосфатемия, възбудимост,
тремор;
 Остеонекроза на челюстта.
Хомеопатично подобие на това състояние намираме в
патогенетичната картина на Phosphorus:
 Хиперфосфатемия, хипокалциемия, остеонекроза на
челюстта;
 Мускулни крампи, възбуда.
Негативни симптоми от страна на ЦНС: тъга, меланхолия,
„нарушено настроение, много чувствителни към емоции,
безпричинна тревожност, неспокойство, изострен слух и
обоняние, тревога за здравето, плачливост, капризност, безразличие към близките.
Други теренни лекарства за подобно състояние са
Calcarea phosphorica и Calcarea fluorica.
Calcarea phosphorica е подходяща поради нейния тропизъм към костната тъкан, нервната клетка и метаболитните
процеси и болките в костите и ставите, по-специално епифизите, процеси спинози, симфизата и сакроилиачната област.
Към Calcarea phosphorica насочва и уморяемостта и нестабилността на характера на пациентката.
Calcarea fluorica се мисли при наличие на хиперлакситет,
склероза, остеофитоза, асиметрия на увредите. Атипичните
фрактури, характерни за лечението с бисфосфонати са показани за Calcarea fluorica.
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Клинични случаи:
Петранка А. 61 г.
 Мастектомия през 2009 г. по повод карцином на дясна
млечна жлеза;
 Диабет, артериална хипертония, затлъстяване;
 Лечение: metformin 2x500, perindopril 10 mg, amlodipin
5 mg, letrozole 2,5 mg.
Оплаквания: нервност, безсъние, топли вълни, усещане
за обща оточност, болки в колената, болки в дясното рамо,
тревожност...
Обективно: затлъстяване 156 см 90 кг, разпределение на
мастната тъкан по централен тип, без данна за неврологично увреждане
Индивидуална чувствителност: < от влага, есенно време,
в мъгливо време, > от споделяне, от утешение..
Хомеопатично лечение:
 Natrum sulfuricum 15CH 1x5 гранули
 Osteocynezine 3x1 таблетка
 Folliculinum 5CH 1x5 гранули
 Диета
Проследяване след 3 месеца:
 Значително намалени оплаквания от безсъние, тревожност, топли вълни, подобрен сън
 О тслабнала 4 кг, чувства се по-работоспособна, има
енергия
 Значително намалени оплаквания от болки в гърба
и колената, подобрена подвижност
Мария С. 71 г.
Мастектомия по повод карцином на млечна жлеза от
2006 г. Метастази в раменната кост
Лечение:
Anastrozole (anaromat) 1 mg
Оплаквания:
 От няколко години с нацепване на езика и постоянна
болка, понякога придружено от парене.

 Запек от години. Дефекация през 2 дни с много твърди
изпражнения, като на овца
Хомеопатично лечение:
 Calcarea phosphorica 9СН 1х5 гранули
 Magnesia muriatica 9CH 2x5 гранули
 Muriaticum acidum 9CH 1x5 гранули
 Сухота на езика и фаринкса

http://nccam.nih.gov/research/results/gait/qa.htm
Charles L. Shapiro, Aromatase Inhibitors and Bone Loss: Risks in Perspective, American Society of Clinical Oncology, 2005
6
Предполагаем механизъм. Всъщност се установяват гигански остеокласти с много ядра след 2 годишно лечение с бисфосфонати и броят на остеокластите не намалява. За справка Robert S. Weinstein, M.D., Paula K. Roberson, Ph.D., and Stavros C. Manolagas, M.D., Ph.D.
Giant Osteoclast Formation and Long-Term Oral Bisphosphonate Therapy, N Engl J Med. 2009 January 1; 360(1): 53–62.:
4
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Проследяване след 3 месеца:
 Подобрено общо състояние
 Намаляване на костните болки, с изключение на рамото, където има метастаза
 Подобряване на дефекацията
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Заключение
Хомеопатичното лечение може да допринесе за подобряване на качеството на живот при жени, провеждащи
антиестрогенова терапия
Прецизирането на показанията на различните хомеопатични лекарства е обект на бъдещи проучвания.

За рубриката:
Моят интересен клиничен случай

Аденом на хипофизата
Д-р Даринка Русева
МЦ „Фитолек“, София
Трудно разбираем
мъжки глас записа по
телефона час за преглед, без да сподели
повода за исканата
консултация…
Диагнозата
бе
ясна още с влизането
му в кабинета ми.
През дългата ми
лекарска практика
като интернист не
бях определяла толкова лесно диагноза.
Всичко при пациента
бе като по учебник.
Не бе нужно да задавам въпроси…
Срещу мен седна едър мъж с груби черти на лицето с
устни наподобяващи тежко протичаща форма „Едем на
Квинке”, надиплени отоци под очите, огромни груби ръце,
забавени движения, дрезгав глас, бавен и трудно разбираем
говор.
Пациентът бе с доказана диагноза „Аденом на хипофизата.”
От изследванията на 26.03 2012 год: IGF-1 е 628 /норма
54-330/ ; крьвна захар 10.8 mmol/l; гликиран хемоглобин /
HbA1c-11.4/. Провежда терапия с противодиабетни препарати - Доксилен, Индорин и Сиофор.
След около 20 години конвенционално лечение този
мъж търсеше помощта на хомеопатията с надежда да забави във времето болестния процес. Най-притеснителен за
него бе осъзнатият факт, че заболяването забавя мисловната му дейност и все по трудно и все по за кратко време поддържа концентрацията си. Той сподели, че се променя и
характера му, по-лесно се ядосва, трудно търпи възражения,
проявява нетолерантност към хората. Главоболието и

постоянната, трудно преодолима сънливост са пречка в
динамичното му ежедневие и при осъществяване на социални контакти. Затруднено е шофирането не само поради
намалялата зрителна острота с редукция на 50% от периферното му зрение, но и от забавените рефлексни реакции.
Забелязал, че с времето става все по-бавен в движенията
си и все по-трудно се придвижва поради прогресиращата
мускулна слабост. Притеснява го фактът, че вече носи 2-3
номера по-големи дрехи и обувки и приятели, които дълго
време не са го виждали, трудно го разпознават.

От известно време има и уринарни смущения. Уролог
поставил диагноза хипертрофия на простата и от няколко
месеца пие хранителни добавки. Споделя, че става по дватри пъти на нощ, за да уринира.
Притесненията по прогресиращия ход на заболяването
пази в себе си, не обича да споделя и да говори за това с
близките си. С времето все повече се изолира от хората,
заради нескритото им любопитство…
Слушах и си мислех как мога да му помогна с хомеопатия… Той бе ползвал всичко от конвенционалната медицина, професионално прецизирано за състоянието му.
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Nux moshata 15 CH сутрин по 5 гранули
Bovista 9CH и Apis mellifica 15 CH се редуват през
ден по 5 гранули вечер.
Thuya occidentalis 30CH и Staphysagria 30 CH да се
редуват по 10 гранули в неделя.
Реших да споделя този интересен клиничен случай
и искрено се надявам при следващото посещение на
пациента хомеопатията отново да ме изненада с добрия
резултат.

Справка с Материя Медика

Заради неприкритата надежда, с която очакваше
моя отговор и заради морала на лекаря се налагаше
интерниста и хомеопата в мен да мислят заедно.
И така разсъждавайки, че в основата на оплакванията му бе туморна маса, която разраствайки увеличава
компресията върху околните мозъчни структури, предизвиква оток с нарушение на зрението му и главоболие, а повишената секреция на растежния хормон
води до пролиферативни и структурни промени в
различните тъкани и органи определящи клиника и
външен вид, сътворих следната първоначална схема за
лечение:
Nux vomica 30CH и Nux moshata 15 CH се редуват
през ден по 5 гранули сутрин.
Baryta carbonica 15CH и Thuya occidentalis 15CH
се редуват през ден по 5 гранули вечер.
Bovista 9CH и Apis mellifica 15 CH се редуват през
ден по 5 гранули вечер преди сън.
Staphysagria 30 CH по 10 гранули в неделя.
Усмивката на лицето ми когато подавах рецептата
прикриваше неувереността ми в положителния резултат от назначеното лечението.
След два месеца мъжът дойде отново на контролен
преглед. Първият ми въпрос към него беше „Какво се е
случило през тези месеци?”
Изглеждаше по-грубоват на външен вид, но от огромните обърнати устни, фрапантно големите ръце,
неразбираемият говор бе останало толкова малко, че
дори не мислиш за диагноза „Акромегалия”.
Лицето му грееше, а отговорът му цитирам дословно: „Случиха се само хубави неща… Усещам промяна.
По-слънчев човек съм, по-лесно се разбирам с хората,
по-издръжлив съм в работата, по-лесно решавам проблемите си, защото се върна способността ми да се
концентрирам, по-рядко се ядосвам, не изпитвам вече
толкова неконтролируем глад. Вечер не ставам да уринирам, по-подвижен и по бодър съм и вече не заспивам прав. Чакам с нетърение реакцията на колегите,
които не съм виждал от два месеца”.
Представете си как се почувствах, дочакала неочакваното!
За следващите два месеца назначих следната терапия:

Nux moschata, мускатовото индийско орехче, се
предписва при всички случаи на непреодолима сънливост. Често го препоръчвам при състояния на ятрогенизация вследствие на психотропни медикаменти.
Показан е и при отслабване и загуба на паметта, както
и при световъртеж. В случая това е симптоматичен
медикамент, съответстващ на водещите оплаквания на
пациента.
Bovista gigantea, гигантската пърхутка, е медикамент с ограничено действие. Познаваме го повече като
медикамент с гинекологични показания. Той има добър
ефект и при състояния с инфилтративен оток и чувство за увеличен обем. Като цяло принадлежи към
сикотичната редица и добре допълва Thuya occidentalis
и Baryta carbonica.
Baryta carbonica е медикамент от карбоновата
редица с интересни показания. Патогенетичните експерименти потвърждават бавното и дълбоко действие
на медикамента върху общия метаболизъм. Показан е
при изразена ретардация на физическо и умствено
ниво. Често го предписвам при пациенти с мозъчносъдови инциденти с моторни и умствени увреждания.
В случая лекото изоставане в психо-емоционален план,
паметовите смущения, бавната, мудна мисъл, несигурната походка, ме наведе на този избор. В симптоматичен план и Thuya occidentalis и Baryta carbonica ще
имат отношение към хипертрофията на простата.
Nux vomica бе предписан, заради повишената нервност у пациента, пристъпите на гняв, нетолерантност.
Интересно бе, че намирах и показания за
Staphysagria. През цялото време на разговора ни усещах една стаена, неисказана болка и чувство за несправедливост. И не си позволяваше да говори за болестта
си с близките, вътрешно преживяваше любопитството
на околните с ясното съзнание за прогресиращата еволюция на заболяването му.
Thuya occidentalis е избран заради категоричната
сикоза при този пациент, дългогодишна анамнеза,
полиорганни увреди, продължителни медикаментозни
курсове и тенденция към доброкачествени образувания.
От същите съображения в диференциална диагноза
обмислях и Natrum sulfuricum, но предпочетох да
предпиша Thuya occidentalis и ефектът бе добър.
Apis mellifica бе избран, заради тропизмът му към
серозите. Той повлиява възпалителни, едематозни, и
ексудативни реакции. В случая от една страна засегнатите мозъчни структури, а от друга генерализирани
отоци. Медикамент, съответстващ на патогенетичните
механизми на заболяването.
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Отзвук от професионалната среща във Варна
На 16.06. в МУ Варна се проведе поредната професионална
среща по клинична хомеопатия.
Обявената мултидисциплинарна тема „Коморбидност
при псориазис. Приносът на хомеопатията в лечението на
псориазис.” събра в залата повече от 60 лекари с различни
специалности, обединени от непрестанния интерес към новостите в медицината и възможностите на хомеопатията при
лечение на трудните случаи в практиката.
Въпреки примамващото към морския бряг слънце, семинарът събра в съботния ден колеги от Варна, Бургас, Русе,
Шумен, Търговище, Силистра, Разград, Добрич, Омуртаг и др.
Доц. д-р Д. Господинов, дерматолог, зав. Катедра по дерматология и венерология, МУ Плевен, запозна аудиторията с
проблемите на коморбидността при псориазис вулгарис.
Той представи интересни детайли от патофизиологията,
диагнозата, методите на лечение и особеностите на съпътстващите псориазиса заболявания.
Доц. Господинов изнесе новите концепции в патогенезата
на псориазиса и връзката му с други метаболитни и автоимунни заболявания.
Акцентът на презентацията се насочи към полигенния мултифакторен характер на това автоимунно заболяване със системен характер и ролята на влошеното „качество на живот“
при пациентите.
От изключителен интерес за аудиторията бе фактът за
сходните вериги в рисковите фактори и патогенезата на псориазис и метаболитен синдром, водещи до 50% по-висок риск
от преждевременна смърт.
В последвалата кратка кафе-пауза участниците в срещата
пожелаха да благодарят на доц. Господинов за изчерпателната
презентация, поднесена с академична лекота и запомнящо се
лично присъствие на лектора.

Доц. Господинов пред аудиторията във Варна

Проф. среща във Варна събра 60 лекари
хомеопати от региона

Модераторът на срещата д-р П. Загорчев представи найчесто използваните монопрепарати за терапия, като започна
изложението си с факта за изключителната трудност за повлияване на тази патология.
Д-р Загорчев разгледа основните групи хомеопатични
медикаменти по квадранти, както и приложението на т.нар.
„дренажни” медикаменти.
В типичния си стил на опитен клиницист и дълбок познавач на хомеопатията, с много случаи на лекувани пациенти и
обобщения на теоретичните постановки, д-р Загорчев анализира изкуството на добрия избор на медикамент.
Последва интересна дискусия между лекари хомеопати и
дерматолози за ролята на фумаровата киселина в цикъла на
Кребс при пациенти с псориазис и приложението на хомеоптачния медикамент Fumaria officialis. Засегнаха се въпроси за
необходимостта от „стимулиране” на имунологичното възпаление и се очертаха възможностите на хомеопатията.
В последната част от срещата д-р Петър Лазаров, ОПЛ,
интернист и хомеопат от Варна с дългогодишен опит, поднесе
на аудиторията два интересни случая от своята практика с
успешно повлияване.
Презентацията съдържаше подробен анализ на подбора
на монопрепарати и богат снимков материал, включително
макрофотографии на автора, проследяващи подобрението на
кожните лезии.
Сред колегите в залата имаше много въпроси, препратки
към различни възможности и средства за лечение и поздравления към гост лекторите за изключително полезния и интересен семинар.
До нови срещи, колеги! Жарко и усмихнато лято!

