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ВъВедение
В съвременната гинекологична практика на жени, които 

прекъсват напреднала бременност по медицински показа-
ния, се предписва Bromocriptine по 2 табл. дневно в про-
дължение на 14 дни [4, 5]. Bromocriptine е полусинтетично 
производно на моравото рогче и представлява пролактин-
инхибиращ фактор, който спира лактацията, но може да 
предизвика тежки нежелателни лекарствени реакции [2, 3]. 
През 1983 г., още след разрешаването му за употреба идват 
първите съобщения за поява на мозъчно-съдови инциден-
ти при жени, които го използват за спиране на лактацията 
след раждане или аборт. През 1988 г. пациентска организа-
ция в Америка, публикува данни за 13 смъртни случая на 
жени, които след раждане използват Bromocriptine. 

Parlodel е регистриран във Франция едва през 1993 г., 
като получава разрешение за продажба с показания спира-
не на лактацията, но при условие ,че се спазва схема на 
предписване, която ограничава появата на странични 
ефекти: ½ табл. първия ден, 1 табл. втория и 2 табл. от 3-ия 
до 14-ия ден. След цитираните от FDA смъртни случаи, по 
искане на Министерство на здравеопазването на Франция 
се провежда официално проучване, което е възложено на 
Университетския център в Тулуза. Анкетата събира данни 
от 30 френски центъра за контрол на лекарствата за пери-
ода от 1985 до 1993 година и ги публикува през 1994 [6, 7]. 
Съобщени са 115 случая на нежелателни лекарствени 
реакции. Преобладават спонтанни съобщения за сърдеч-
но-съдови и неврологични инциденти свързани с употреба 
на Parlodel. Описани са общо 24 инцидента, свързани с този 
медикамент в популация от 1 милион 160 хиляди и 360 
души население. Авторите отбелязват факта, че тези инци-
денти не са били съобщавани до момента и са били подце-
нявани, което пречи на тяхната интерпретация. Регистри-
рани са 3 рецидива на нежеланите лекарствени реакции 
при повторно вземане на Bromocriptine, което доказва 
причинно-следствената връзка с това лекарство. Тези 
данни са причина през 1994 г. лаборатории Sandoz да про-
менят указанията за употреба на Parlodel във френския 

Общо събрание на БМХО
Управителният съвет на Българската медицинска хомеопа-
тич на организация, на основание на чл. 26, ал. 3 от Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), свиква редов-
но Общо събрание, което ще се проведе на 21.09. 2012 г., от 
09.30 часа в конферентната зала на хотел Орфей, гр. Девин, 
при следния дневен ред: 

1. Предложение за промени в Устава на БМХО.  
2. Избор на нов УС.  
3. Разни.

Поканват се всички членове на организацията да вземат учас-
тие в събранието. 
Писмените материали са на разположение на членовете все-
ки работен ден от 14.00 до 16.00 ч. в офиса на БМХО. При липса 
на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събра-
ние ще се проведе същия ден в 10.30 ч., на същото място при 
същия дневен ред.
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КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ  
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ОРГАНИЗИРА КУРС ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ  

ЗА ЛЕКАРИ И ФАРМАЦЕВТИ. 
Обучението се провежда с подкрепата на медицинските 

университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.
Обученията се кредитират от БЛС, БФС и НСБФБ.

Кога започва обучението?
Обучението по клинична хомеопатия, стартира на 20-ти 
октомври в Медицински Университет – София и Варна 

и на 27-ми октомври в Медицински Университет – 
Пловдив и Плевен.
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родовия период и проблемите с кърменето в Младеж-
кия дом на Бургас пред група акушерки, бременни и 
млади майки.  Въпреки изключително горещото време 
първият августовски ден събра в залата повече от 25 
желаещи да чуят интересната тема. Многобройните 
въпроси към лектора, уточняване на начина на прие-
мане, честотата и разрежданията на хомеопатичните 
медикаменти, бяха ясен сигнал за правилното оценя-
ване на хомеопатичната терапия като първи избор в 
този толкова важен период от живота. 

Всички присъстващи бяха категорични, че предпо-
читат сигурен и безвреден метод за поддържане на 
доброто здраве на бременната и кърмачето.  

Д-р Димитров предложи практически решения на 
проблеми като гадене, повръщане, разширени вени, 
отказ от тютюнопушене, подготовка и помощ при раж-
дане, болезненост на гърдите при кърмене, рагади и 
др. 

През м. ноември ще се проведе нова среща, когато 
основна тема ще бъде предстоящия зимен сезон – про-
филактика и лечение на най-честата патология с хоме-
опатични медикаменти. 

За нас, лекарите хомеопати, остава удовлетворе-
ността от все по-голямото търсене и оправданите 
очаквания на нашите пациенти.  

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 

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

Поради големия интерес към хомеопатията и 
незаменимото й място като терапевтичен 
метод при бременни и малки деца, за поре-
ден път лектор от нашите редици бе поканен 

на форум в Бургас. 
Училище за родители „Мама” обучава акушерки, 

медицински сестри, бременни и млади майки в прави-
лата за отглеждане на здраво поколение. От зачеване-
то, през бременността и раждането, кърменето и рас-
тежа на бебето, медицинските специалисти са наясно 
колко е важна информацията и практическите съвети 
за родителите. 

Д-р Милен Димитров, ОПЛ, клиничен хомеопат 
представи възможностите за повлияване на съпътства-
щите бременността неразположения, раждането, след-

ВСЕ ПО-ГОЛЯМ ИНТЕРЕС 
КъМ ХОМеОПАТиЯТА

Д-р Димитров пред 
аудиторията в Бургас

Момент от лекцията в Бургас
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медицински справочник Видал. Към противопоказанията 
за употреба се добавят коронарната недостатъчност, арте-
риална хипертония при родилки, токсикози на бремен-
ността и свръхчувствителност към производните на мора-
вото рогче. Забранява се комбиниране с други лекарства, 
производни на моравото рогче (метилерготамин), с вазо-
констриктори, или с макролиди (освен Spiramycin). Преду-
преждава се за евентуална опасност от появата на сърдеч-
но-съдови или неврологични инциденти при рискови 
пациентки с повишено тегло или пушачки [7, 8, 9, 10].

Прекъсването на напреднала бременност по различни 
причини отключва редица усложнения – усилваща се лак-
тация, болки в гърдите, възпалителен оток на млечните 
жлези, висока температура, мастит и прочие. За преодо-
ляване на болката в млечните жлези от поява на лактация 
се използват медикаментозни и немедикаментозни мето-
ди. Към немедикаментозните се отнасят: компресивна 
превръзка на гърдите, носене на стегнат сутиен, ограни-
чаване приема на течности, поставяне на лед на гърдите 
и други. От медикаментозните средства в миналото широ-
ко се използваха естрогенни хормонални препарати, но 
поради нарушаване на хормоналния баланс при жените 
тази терапия е изоставена. Понастоящем в Европа най-
голямо приложение има Bromocryptin, който е забранен 
за употреба в САЩ. Към по-новите медикаменти се отнася 
Cabergoline (Dostinex®), но липсата на достатъчен опит с 
него е причина да се използва ограничено. През послед-
ните години за преодоляването на изброените проблеми 
много жени търсят по-безопасни методи, включително 
хомеопатия.

Цел на настоящето проучване е да се установи ефек-
тивността на комбинация от два хомеопатични медикамен-
та – Apis mellifica 9 СН и Bryonia 9 СН, за намаляване на 
болката в гърдите от увеличаващата се млечна секреция 
след прекъсване на напреднала бременност.

Материал и методи. Осъществихме открито, проспек-
тивно, контролирано проучване върху 38 жени, при които 
по медицински показания се налага да спрат лактацията – 
наркомания, алкохолизъм, прием на опасни за плода меди-
каменти, HIV инфекция, активна туберкулоза,  активна 
херпесна инфекция, позитивни резултати за цитомегалови-
руси или хепатит-В. Някои от изброените инфекциозни 
причинители се екскретират с майчиното мляко и застра-
шават кърмачето. Жените бяха разделени на две групи: 
гр.А (контрола), включваща 16 жени и гр.В (хомеопатична) 
– 22 жени. След първоначален клиничен преглед на паци-
ентките от двете групи се назначи нестероиден противо-
възпалителен медикамент (Naproxen) по 1 таблетка сутрин 
и вечер в продължение на 10 дни. Жените бяха информи-
рани да ограничават приема на течности до 500 мл на ден. 
Пациентките от група-В получаваха допълнително 3 пъти 
дневно по 5 гранули от хомеопатичните медикаменти Apis 
mellifica 9 СН и Bryonia 9 СН. Основният показател за тера-
певтична ефективност на провежданото лечение беше 
определяне силата на болката в млечните жлези, измерва-
на в продължение на 5 дни от самата пациентка чрез деци-
метрична аналогова визуална скала. Информацията за 
силата на болката се получаваше ежедневно с телефонно 
обаждане. С „0“ се означава липса на болка, а с „10“ – макси-
мално силна болка. Вторични показатели на ефектив-
ността бяха температурната реакция, локално зачервява-
не, напрежение в гърдите и спонтанно изтичане на мляко. 

Напрежението в гърдите и спонтанното изтичане на кърма 
бяха регистрирани в три степени: липсващо, умерено и 
значително. 

Статистика. Резултатите от посочените показатели на 
двете групи се обработваха и сравняваха статистически с 
програмата SPSS.19. 

Резултати. Болка в гърдата (основен критерий). Сред-
ните стойности на оценките за сила на болката в гърдите 
на двете групи жени са представени на Диагр.1. 

Сила на болката в гърдите
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През първия ден стойностите са подобни в двете групи: 
за гр.А е нула, а за хомеопатичната група е 0,05. На втория 
ден се установява статистически значима разлика (р <0,05) 
между гр.А с 1,6 точки и гр.В с 0,1 точки. На четвъртия ден 
разликата също е статистически значима (р <0,05), съответ-
но стойностите са 7,5 за гр.А и 1,7 за гр.В. 

На четвъртия ден жените лекувани с хомеопатични 
медикаменти са страдали по-малко. При единадесет жени 
силата на болката в гърдите е 0 единици и нито една не е 
посочила максимална стойност 10 единици (вж. Диагр.2.). 

Сила на  болката в гърдите дециметрични единици

Бр
ой

 п
ац

ие
нт

ки

Хомеоп. 22 жени

0
0. 1-3. 4-6. 7-9. 10.

2

4

6

8

10

12

Контр. 16 жени

Напротив, при жените получавали само нестероиден 
противовъзпалителен медикамент, профилът на отзвуча-
ване на болката отговаря на крива, напомняща камбана 
(средно 7,5 единици) с връх, който съвпада със силните 
болки.

Резултати от регистрация на вторични критерии.
Напрежение в гърдите. Не се установяват статистиче-

ски значими разлики между двете групи от първия до тре-
тия ден. На четвъртия ден напрежението в гърдите е било 
значително по-слабо в хомеопатичната група в сравнение 
с контролната група (р <0,05). В групата третирана с хомео-

(Продължавение от стр. 1)
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патия 13 жени нямат напрежение в гърдите, срещу 3 жени 
от контролната група.( вж. Диагр. 3.).
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Спонтанно изтичане на кърма. До третия ден по този 
критерий не се установява значима разлика между двете 
групи. На четвъртия ден секрецията на мляко в групата 
третирана с хомеопатия е значително по-слаба (р <0,05). В 
групата третирана с хомеопатия 12 жени нямат изтичане на 
кърма, срещу 4 жени от контролната група.(вж. Диагр. 4.).
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По отношение на повишена температура и локално 
зачервяване на гърдите не се установява значима разлика 
между двете групи.

дисКусиЯ 
Комбинацията от НСПВС (Аранакс) и ограничен прием на 

вода, която използвахме за жените от гр.А повлияваше бол-
ката от засилената лактация само в половината от случаите. 
Идеята да използваме хомеопатични медикаменти за този 
тип лечение ни се стори изпълнима поради убедителните 
данни за добри резултати в родилни домове във Франция и 
други страни [3]. В достъпната ни литература има редица 
рандомизирани двойно слепи клинични проучвания на 
хомеопатичните медикаменти, които са обобщени в три 
мета-анализа [11, 12, 13]. Основните използвани препарати са 
Pulsatilla 9, 15 и 30 СН, предписвана в покачващи се разреж-
дания, Lac caninum 9 или 15 СН, два пъти на ден и Ricinus 
communis в разреждане 30 СН, по 5 гранули, два пъти на ден 
[3, 15]. Имахме две причини да се съмняваме във възможност-
ите на хомеопатията да реши проблема с болката в гърдите 
от нарастващата лактация. Първо хомеопатичния метод на 
лечение се прилага за патологични състояния, а лактацията 
е физиологичен процес. И второ, предписването на едно 
стандартизирано хомеопатично лечение на родилките не 
отчита наличието на чувствителен тип пациентки, установя-

ването на който е едно от основните изисквания на хомео-
патичното лечение. Това беше причина да подберем комби-
нация от хомеопатични медикаменти, които успокояват 
болката от засилената секреция на кърма, отколкото да 
прилагаме медикаменти за нейното потискане.

Известно е, че прилагането на Naproxen и ограничаване-
то приема на точности допринася за облекчавана на болки-
те в гърдите. Ако хомеопатичните медикаменти нямат тера-
певтичен ефект, както твърдят лекари невладеещи хомеопа-
тия, то добавянето на Apis mellifica 9 CH и Bryonia 9 CH не би 
подобрило терапевтичната ефективност в група В. 

Нашето проучване показа убедително положителния 
ефект от комбинацията Apis mellifica и Bryonia върху болка-
та предизвикана от засилената млечна секреция още на 
втория ден. Ефектът върху болката, напрежението в гърди-
те и спонтанното изтичане на мляко е най-значим на чет-
въртия ден от проучването . Що се отнася до останалите 
критерии: локално зачервяване, повишената телесна тем-
пература и увеличаването на гръдната обиколка, ние не 
можахме да установим статистически значима разлика.

ЗАКлючение
Комбинацията Apis mellifica 9 СН и Bryonia alba 9 CH 

проявява собствен противовъзпалителен и обезболяващ 
ефект върху млечните жлези при усилваща се лактация 
след раждане или прекъсване на бременността. При про-
тивопоказания за употреба на  на Bromocryptin за овладя-
ване на болката в гърдите от усилената млечна секреция 
може да се прилага хомеопатия в комбинация с НСПВС и 
ограничен прием на течности.
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ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

Д-р Петко Загорчев, Д-р И.Маринова;  МБАЛ шумен АД

ПРИ ВАГИНАЛНО ТЕЧЕНИЕ В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

До пубертета вагинално течение се проявява рядко. 
Най-често симптомите са локален дискомфорт, сърбеж, 
парене (и при уриниране) и зацапване на бельото.

Появата му в детската възраст е стряскащ симптом за 
родителите и налага внимателна оценка от детски гинеко-
лог.

В не малко случаи прегледът и изследванията не показ-
ват сериозни патологични отклонения и наличие на бакте-
риален /паразитен/ причинител, налагащи конвенционал-
но лечение.

Периодичната му или персистираща проява понякога 
насочва родителите и към търсене на хомеопатично лече-
ние.

Причина за такъв избор е и травмата у детето от прове-
дените прегледи, изследвания и лечение, особено при 
включени локални апликации.

Представяме ви обобщен клиничен опит от практиката 
на двама лекари.

За периода от 2006-2009 год. в кабинета при лекаря 
хомеопат са доведени от своите родители осем момичета 
на възраст между 3-6 години.

При всички деца потърсената хомеопатична консулта-
ция бе предхождана от обстоен клиничен преглед и про-
веждано лечение от детски гинеколог с постигнат време-
нен ефект.

Брой деца – 8 , възраст 3 – 6 год. възраст)
Давност: Вагиналното течение персистира от 3-6 месеца.
Етиологична причина: 
 - 2 случая – в хода на Остър катар на горни диха-

телни пътища;
 - 2 случая – с ГЕС-непоносимост към краве мляко;
 - 1 случай – без ясна причина.
Микробни изолати – в 2 случая – променлива флора от 

E.coli, Streptococcus epid., Enterococus;
Фекални проби – с изолирани Clostridium dific. – 2 слу-

чая.
IgA – ниски стойности в три случая.

Постигнатите резултати /при макар и малката група 
пациенти/ позволява да обобщим принципите на хомеопа-
тичния подход в тези случаи.

ХОМеОПАТичен ПОдХОд
А. Внимателно снемане на анамнеза от родителите.
 - начало;
 - прояви;
 - вид на течението;
 - оплаквания от страна на детето.
Оглед по системи / без гинекологичен статус/.
Минали заболявания.
Запознаване с медицинската документация от специа-

лизирани прегледи, изследвания и лечение.
В. Ясна, обективизирана оценка за липсващи – органич-

ни причини

 - бактериална инфекция;
 - специфични възпалителни процеси;
 - данни за чуждо тяло;
 -  аразити;
 - при вулварни дерматози (импетиго, херпес и др.).
С. Целенасочено търсене на причини от други органи и 

системи
 - съпътстващи инфекции:
 - УНГ;
 - дихателна система;
 - отделителна система.
 - храносмилателна система:
 - прояви на хранителен интолеранс.
 - неврологични/ поведенчески смущения:
 - Синдром на хиперактивност;
 - мастурбация /1 случай/.
Допълнителни изследвания /при необходимост/:
 - анален секрет за паразити;
 - микробиологичен контрол;
 - фекална проба /клостридии/.

Оценка на  имунен статус:
 - IgA;
 - IgG;
 - IgM;
 - наличие на променлива флора;
 - наличие на клостридии.

Оценка за хомеопатични медикаменти:
- симптоматични медикаменти
- медикаменти по патоанатомично и патогенетично 

подобие
- етиологични медикаменти
- медикаменти за чувствителен тип и хроничен реакти-

вен тип. 

ХОМеОПАТичнО лечение
Справка с Материя Медика

Симптоматични лекарства
 По вид на секреции
 Яйчен белтък
 Borax 9СН  
 Calcarea phosphorica 9СН
 Зеленикаво 
 Mercurius solubilis – /течението е по-обилно нощем/
 Кафеникаво /кръвенисто/
 Nitricum acidum 9СН
 Белезникаво / бледо зелено, недразнещо
 Pulsatilla 9СН
 С вид на скорбяла
 Sabina 9СН
 Helonias 9СН
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 Чиста продължителна левкорея, рядко с примес на 
кръв (гной)

 China rubra 5CH
Симптоматичните медикаменти се назначават в дози-

ровка 3х5 гранули.

В зависимост от течението 
 Много обилно
 Alumina 9CH
 Необилно / рядко/ 
 Pulsatilla 9СН/ 15СН - течението е по-обилно през 

деня
 Симптоми на съпътстващ вулвит:
 - зачервяване, оток, болка;
 - свръхчувствителност на допир;
 - парене при уриниране
 Apis mellifia 9CH, Вelladona 9 СН, Cantaris 9CH, 

Mercurius solubilis 9CH
 Секреция с жълто-зеленикав цвят, слузно-гнойна с 

примес на кръв
 - внимателно изследване
 - стриктен микробиологичен контрол

 Kreosotum 5, 9CH
 -  жълти петна по бельото;
 -  парене, щипене;
 - < при уриниране.
 Mezereum 9CH

 - много дразнеща левкорея

Етиологични медикаменти:
 Monilia  albicans 15СН
 Colibacillinum 15CH
 Staphyllococcinum/ Streptococinum 15CH

Медикаменти за терен / чувствителен тип
 Natrum muriaticum 15CH
 - белезникаво, албуминозно течение. Диференци-

ална диагноза с Borax, Calcarea phosphorica
 Pulsatilla – 15СН
 - обилно, гъсто хомогенно;
 - недразнещо;
 - понякога чувство за парене при уриниране;
 - нощна инконтиненция;
 - засилена левкорея при момичета в пубертет 

преди мензис.
 Silicea 15СН
 - пурулентно, дразнещо течение.
Клиничен случАй:
 Свилена, 4г.
След преболедуване от ангина се появило зачервяване 

и бледо зеленикаво вагинално течение зацапващо бельо-
то. Незначително парене и силен сърбеж.

От статуса:
Момиче, отговарящо на действителната възраст;
 - крехко телосложение, фини кости;
 - светла кожа, русокосо, светли очи.
Тонзили увеличени, леко зачервени с белезникав налеп, 

/псевдомембрани/. Небни дъги спокойни. Нос – проходим, 
чисто везикуларно дишане. Корем – б.о. 

Обича сладка храна, но често получава болки в корема, 
подуване, диарични изхождания със слуз.

От лабораторните изследвания: 
 - кръвна картина – в норма;
 - CRP – 8,0 (увеличен);
 - Урина: - много левкоцити в седимента,
 - УФА – стерилна.
Вагинален секрет – изолирана смесена флора от E.coli, 

Streptococcus, Enterococus.

Детето е провело антибиотичен курс със Zinnat.
Резултатът от лечението е минимален. След няколко 

дни от спирането на антибиотика детето е отново със заси-
лен сърбеж, и повторно са изолирани ентерококи.

Изключително лош ефект от локални апликации и 
дезинфектанти (сърбеж +++); IgA - 74 (силно занижено)! От 
фекална проба се изолираха – Clostr.dificille – масово

Прие се като вероятна причина намален лигавичен иму-
нитет с интолеранс към млечни храни.

Лечение:
Mercusius solubilis 9 CH 4 x 5 гранули
 - тонзилит (псевдоменбрани);
 - зеленикаво течение.

Magnesia carbonica 5 CH 3 x 5 гранули
 - подуване на корема
 - диария със слуз от млечни продукти

Pulsatilla 15 CH x 5 гранули дневно
Colibacillinum 15 CH x 5 гранули дневно.

След 7 дни:
Овладяна ангина без антибиотично лечение. Значител-

но редуцирано течение, белезникаво, недразнещо. Незна-
чителен сърбеж.

Детето продължава лечение с: 
 Pulsatilla  15CH x 5 гранули през ден;
 Colibacillinum  15CH x 5 гранули през ден.

Контролен преглед след един месец:
 Без патологична находка
 Детето продължава лечение с: 
Pulsatilla 15CH x 10 гранули в неделя за два месеца.

ЗАКлючение
Хомеопатичното лечение е средство на избор при лече-

ние и профилактика на деца с вагинално течение. Лекар-
ствата нямат странични ефекти и противопоказания. 

Хомеопатичната профилактика осигурява дълготраен 
ефект.
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Д-р Латанович бе включена в Научната част на 
XI-та Национална конференция по клинична 
хомеопатия, Албена-2012.:

Вие сте за първи път в България, какви са вашите 
впечатления от нашата страна и от Албена?

За първи път съм в България и впечатленията ми 
са само от курорта Албена. Впечатлена съм от топ-
лото и сърдечното посрещане. Организацията в 
комплекса е на много добро ниво, а и големият 
брой туристи по това време доказват, че Албена е 
предпочитано място за почивка у вас.

Що се отнася до организацията на самата конфе-
ренция приятно бях изненадана от големия интерес 
сред аудиторията. Особено ме впечатлиха многото 
въпроси задавани на лекторите и вниманието с 
което присъстващите слушат и записват.

Атмосферата тук е приятна, колегите са настрое-
ни приятелски и през цялото време се чувствах 
много добре, като сред приятели. Мога да кажа, че 
сте гостоприемни и много сърдечни. Запознах се с 
интересни хора.

Откога се занимавате с хомеопатия?Разкажете 
ни за вашата практика?

С хомеопатия се занимавам от петнадесет годи-
ни. Започнах работа под ръководството на д-р 
Алберт-Клод Кемун, който запали интереса ми към 
тази медицина и ми даде различния поглед към 
пациента.

От 10 години съм преподавател по хомеопатия.
Съвместно с д-р Поповски, педиатър хомеопат, 

провеждаме обучение за акушерки, акушер-гинеко-
лози и неонатолози.

Публикувала съм статии по хомеопатия в различ-
ни френски издания. 

Дълго време работих като частнопрактикуващ 
лекар хомеопат, а отскоро съм лекар по трудова 
медицина. Интересно е приложението на хомеопа-
тичните лекарства за профилактика на работещите 
в предприятия. 

Например грипната профилактика през есента с 
Oscillococcinum и Influenzinum, хомеопатични меди-
каменти за първа помощ, които да бъдат налични в 
спешния шкаф на всяко предприятие, специфична 
профилактика при работещите с отровни вещества 
и т.н. Работатата ми е интересна и е ново предизви-
кателство пред мен. 

Как оценявате научната част на Конференция-
та?

С внимание изслушах всички презентации. Осо-

бено впечатление ми направи презентацията на д-р 
Иван Енев, за хомеопатично лечение при жени на 
антиестрогенова терапия. Това е тема, която ме 
интересува. 

Интересна бе и презентацията за проблеми в 
периода на перименопаузата на д-р Анна Словин-
ска от Полша, която представи свои клинични слу-
чаи.

И много забавна и любопитна бе презентацията 
на ветеринарния лекар.

Вие сте от полски произход, намирате ли общи 
черти между българи и поляци?

С голяма изненада открих много общи черти 
между българи и поляци. Езикът ви ми е много бли-
зък, усещат се славянските корени. Начинът по 
който общувате в свободното си време, песните и 
танците, всичко ми напомняше Полша. В спомените 
ми ще останат топлата и сърдечна атмосфера, запоз-
нанството с нови хора и много бих се радвала отно-
во да посетя България.

Представяме ви интервю с нашия специален гост -  
д-р Олга Латанович, лекар хомеопат, Франция. 

Д-р Олга Латанович, 
XI-та Национална 
конференция по 
клинична хомеопатия, 
Албена, 2012
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Монопрепаратите имат
следните обозначения:

Флаконите на БОАРОН са с интегриран
брояч на гранули. Оцветени са в четири
цвята, които отговарят на четирите
основни хомеопатични разреждания.

Полупрозрачната туба позволява
да се вижда нивото на оставащите
в нея гранули.
Гранулите на БОАРОН са тройно
импрегнирани с лечебно вещество
и докосването им не променя лечебните
им свойства. От чисто хигиенни
съображения е за предпочитане да не
се пипат с пръсти.

Приемат се 2030 минути преди или след
хранене, прием на кафе, чай или други.

• На етикета след обозначението
Годен до:........ е отбелязана крайната
дата на годност.
• След обозначението Партиден №:........
е отбелязан партидния номер поставен
от производителя, който позволява
да се проследи производствения
процес от самото му начало.
• Рег. №.......  е номерът, под който
лекарственият продукт е регистриран от
Изпълнителната агенция по лекарствата
и е разрешен за употреба в България.

Монопрепарати, разрешени за употреба в България
от Изпълнителната агенция по лекарствата

УЛЕСНЕНИЕ И СИГУРНОСТ

За медицински специалисти

„ПОРТРЕТ НА НАГРАДЕНИТЕ” ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ:
Д-р Бойка Белухова, общопрактикуващ лекар - гр. Самоков,  
наградена за добра хомеопатична практика, Албена 2012 г.

Работя като общо-
практикуващ лекар в гр. 
Самоков. Завърших обу-
чението си по клинична 
хомеопатия през 2010 
година. Член съм на 
БМХО и редовно посеща-
вам практическите семи-
нари.

В практиката си на 
общопрактикуващ лекар 
ежедневно се към мен се 
обръщат родители, чийто 
деца боледуват често.

С цел профилактика 
на тези деца съм пред-

писвала различни имуностимулатори, мултивитамини, но 
без особен резултат. Когато се разболяват съм предписвала 
антибиотици само в краен случай и с особено внимание съм 
подхождала към децата с алергии.

За рубриката: 

Знанията по хомеопатия ми дадоха нови възможности 
при тези пациенти. Практикувам хомеопатия основно при 
остра патология, при чести остри вирусни инфекции, отити, 
ринофарингити, ангини и др. 

Родителите са доволни от бързите резултати, детето 
почти не отсъства от детското заведение. А аз съм удовлет-
ворена, че разполагам с нежни лекарства, които не увреж-
дат детския организъм. Напоследък мои пациентки, които 
очакват бебе или планират бременност също се обръщат 
към мен за хомеопатична профилактика.

По отношение на хронични болести имам пациенти със 
сенна хрема, атопичен дерматит, алергичен ринит и др. Те 
обаче изискват повече постоянство в лечението и стриктно 
проследяване.

Искам да благодаря на колегите преподаватели, които 
откриха за мен богатството на тази терапия и обогатиха 
практиката ми. 

Много ме радва и факта, че все повече колеги и пациенти се 
обръщат към този доказал се във времето метод на лечение.

Желая на всички курсисти успех, да бъдат търпеливи и 
да работят с усмивка!

Д-р Бойка Белухова

ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА  
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО 

ЗА 2013 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
Кампанията за подновяване на членството в БМХО вече за-
почна. Членският внос за 2013 год. е в размер на 25.00 лв., 
които можете да внесете и по банков път. 

Членовете на БМХО ще фигурират, по тяхно желание, в лис-
тата на практикуващите лекари хомеопати на сайта на БМХО- 
www.homeopathybg.org, рубрика „Пациенти. Къде да наме-
ря лекар хомеопат?”.
 
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 адреса на БМХО:

гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1
за БМХО

следните документи:

1. Копие от платежното нареждане.
2. Молба в свободен текст, като изразите (или неизразите)  

съгласие за включване в листата на практикуващите ле-
кари хомеопати и посочите  актуален адрес, телефон и 
e-mail.


