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УСПЕШЕН СТАРТ ЗА
НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА
ЗАПОЧНАХА ПЪРВИТЕ СЕМИНАРИ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
Започна новата учебна година по Клинична хомеопатия,
1-ви модул, София

На 20-21.10. 2012 г. стартира Новата учебна година по
клинична хомеопатия за лекари и фармацевти в София и
Варна.
Обучението се осъществява от Европейската школа
по хомеопатия в сътрудничество с медицинските университети в страната.
Семинарите се провеждат в сградите на медицинските университети.
На 27-28.10. предстои откриване на учебната година в
Плевен и Пловдив.
За настоящата учебна година са записани 315 курсисти от цялата страна: 250 лекари и 65 фармацевти.
Внушителният брой курсисти е доказателство за
огромния интерес към обучението, предлагано от
Европейската школа по клинична хомеопатия.
Курсовете са акредитирани от Български лекарски
съюз по системата за следдипломно обучение и квалификация.

Ето какво споделиха двама от курсистите на въпроса:
„Защо се записах на курс по клинична хомеопатия
и какви са моите очаквания от това обучение?”
Маг. фарм. Мария КанаМаг. фарм. Каназирева
зирева, аптека „Каназирева“,
гр. София:
Записах се на курса по клинична хомеопатия, защото
искам да обогатя знанията си
и да се запозная по-обстойно
с този безвреден метод на
лечение.
Още повече, че интересът
и търсенето на хомеопатични
продукти в аптеката ни расте.
Към мен са се обръщали за съвет родители с малки деца,
които често боледуват, бременни жени, алергични пациенти... А те са особено подходящи за хомеопатична профилактика и лечение.
Изключително съм впечатлена от първите лекции.
Преподавателите са ерудирани, с богат клиничен опит и
желание да споделят своите знания с нас.
Материята се представя по достъпен и запомнящ се
начин.
Всички теми разгледани до момента ми бяха полезни,
особено практическите съвети, които лекторите дадоха
към нас, фармацевтите в залата.
С нетърпение очаквам следващите семинари. Горещо
препоръчвам курса на всичките ми колеги, които искат
да обогатят знанията и да развият практиката си.

ACTA HOMEOPATHICA
Курсистите от 2-ри модул, София продължават
обучението си с възможностите на хомеопатията при
хронични заболявания.
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ЗА ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
ПРЕДСТОЯЩИТЕ
ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
М. НОЕМВРИ:
София

Д-р Илияна Илиева, семеен
Д-р Илияна Илиева
лекар, гр. Благоевград, 2-ри
модул, гр. София:
Завърших медицина във
ВМИ, гр. София през 1988.
До 2000 г. работих като педиатър, а в момента съм семеен
лекар в групова практика „Симпатия“, гр. Благоевград.
Имам придобити две специалности – „Обща медицина“ и
„Педиатрия“. Започнах обучението си по хомеопатия миналата година и смятам, че то промени погледа ми към пациентите.
Започнах да разглеждам болния с неговите индивидуални
особености, а това ми позволи да прецизирам лечението си.
Знанията по хомеопатия ми дават свобода при избор на
терапия за всеки мой пациент.
На колегите, които сега започват изучаването на тази
наука пожелавам много здраве и нови успехи.
Уверявам ги, че са направили подходящ избор в професионалното си развитие.

Пловдив 10.11.2012, събота
Тема: „Ревматологични заболявания,
диагностика и лечение“
	Лектори: Доц. Мария Панчовска,
ревматолог, Началник Вътрешно отделение
ВМА - Пловдив
д-р Мариян Иванов, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: 2-ра аудитория, МУ,
гр. Пловдив

Плевен

10.11.2012, събота
Тема: „Псориазис, коморбидни заболявания
и възможности на хомеопатията.“
Лектори: доц. Димитър Господинов,
Клиника по дерматология, МУ, Плевен,
д-р Иван Енев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Аудитория
„Асклепий“, МУ, гр. Плевен

Редакционният екип на Акта хомеопатика и целият
преподавателски екип на ЕШКХ благодари за високата
оценка и пожелава на всички курсисти «На добър час,
колеги, в овладяването на новите знания!»
Обучението във 2-ри модул стартира и във Варна

10.11.2012, събота
Тема: „Хиперактивното дете. Възможностите
на хомеопатията.“
Лектори: доц. Иван Литвиненко, детски
невролог, Детска неврологична клиника,
СБАЛ „Детски болести”, София
д-р Слави Филчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Зала 2, МБИ, ул.
Здраве 2, гр. София

Бургас

17.11.2012, събота
Тема: „Промените в урината –
хомеопатично предизвикателство”
Лектори: доц. д-р Д. Близнакова, педиатър,
нефролог, МУ Варна, МБАЛ „Св. Марина”,
Детска клиника
д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 11.00 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала,
хотел Аква, гр. Бургас

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

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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Хомеопатичният подход
при често боледуващото дете
Д-р Слави Филчев, д-р Мариян Иванов и д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
Една от най-честите причини за консултация на децата
при лекаря са повтарящите се инфекции, най-вече на дихателната система. В ежедневната практика гражданственост е
придобил терминът „често боледуващо дете “, (ЧБД).
Терминът не включва деца, страдащи от хронични страдания като муковисцидоза, тежка бронхиална астма, хронична пневмония, цилиарни дефекти и пр. В специализираната медицинска литература обаче изненадва оскъдността
на информацията, както и липсата на научно обусловена
доктрина за поведението при тази толкова честа патология.
В исторически аспект като предпоставка за честото боледуване е смятана т.нар. лимфатична диатеза или вродената
склонност към хипертрофия на лимфната тъкан от една
страна и катарални лигавични възпаления от друга.
Тимусната хиперплазия, наблюдавана при тези деца е
описвана в началото на миналия век като „патологична“
тимусна хипертрофия или status thymolymphaticus. Това състояние е лекувано с рентгенотерапия, практикувано е също
оперативно премахване на тимуса. „Лимфатичните” деца
били рискови по отношение развитието на всякакви дихателни инфекции, в това число и твърде често на туберкулозна инфекция.
Не случайно големият швейцарски хомеопат и създател
на хипотезата за туберкулинизма Antoine Nebel (1870 – 1954)
охарактеризира тези деца като отличаващи се с фамилност
на патологиите, слаба енергийност и зиморничавост. Те
боледуват често от неравномерно редуващи се във времето
УНГ възпаления, пневмонии, бронхити, астма. Децата са с
преобладаващ катаболен метаболизъм, неспокойни са и
често презентират един синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.
„Това са деца, които винаги са хремави, с чести и рецидивиращи УНГ и респираторни инфекциии (ангини, отити,
бронхити). Въпреки многобройните изследвания при тях по
принцип не се открива нищо. Тях ги лекуват с различни специалитети, карат ги да поглъщат бацилни фрагменти с цел
да се стимулира техния имунитет. Между впрочем клиничните резултати и резултатите от всички изследвания показват липсата на ефикасност на тези имуностимуланти, въпреки огромния пазар, който те представляват.“
Това толкова точно и толкова актуално и в наши дни
определение на ЧБД и проблемите, свързани с тяхното
лечение, можем да намерим в „Études et Publications des
États Hydrogénoïdes, les Tuberculiniques et de leur traitement”
от 1925 г. на известния парижки хомеопат Léon Vannier
(1880-1963).
Според De Baets и сътр. (5), 57% от често боледуващите
деца имат дефицит на поне един субклас на имуноглобулин
(IgG), а 17% от тях имат IgA дефицит. IgG субклас дефицитите
са чести при малките деца, но редки при по-големите, което
говори за преходен имунен дефицит.

Представители на българската педиатрична школа
(Михов 1989, Мумджиев 1994), също свързват честото боледуване с незрялата имунна защита и попадането в детски
колективи (2, 3).
Повечето автори обаче са единодушни, че при около
80% от често боледуващите деца не може да се намери обяснима причина за това състояние, въпреки използването на
чувствителни лабораторни методи (8) .
Смята се, че здравото дете боледува от 6-7 инфекции на
ГДП годишно и от 10 и повече инфекции, ако посещава детско заведение или има брат или сестра, които посещават
детско заведение. Тези инфекции са предимно вирусни,
преминават бързо и в случаите на бактериална етиология се
повлияват добре от антибиотично лечение.
Средната продължителност на една остра инфекция е
около 8 дни, с обхват от 3 до 15 дни (4). Лесно можем да изчислим, че при максимален брой инфекции с максимална продължителност едно ЧБД е болно около 150 дни в годината!
Липсата на конкретни норми се илюстрира от публикацията на Finocchi (7), честотата на острите респираторни
заболявания по възраст за година е както следва:
•
до 1 година – 4 или повече заболявания
•
от 1 до 3 години – 6 или повече заболявания
•
от 3 до 5 години - 5 или повече заболявания
•
над 5-годишна възраст - 4 или повече заболявания
Може детето да боледува не само често, но и продължително (повече от 10-14 дни при едно остро респираторно
заболяване). Децата, които боледуват продължително, също
се отнасят към категорията на често боледуващите.
Установено е, че 30-40 % от често боледуващите деца
имат атопични прояви. Симптомите на алергичният ринит
могат да бъдат приписвани на рецидивиращи инфекции на
ГДП. След вирусни инфекции атопичните деца често имат
обструктивен кашличен синдром, често бъркан с обикновен
бронхит или пневмония. Тези състояния не отговарят на
антибактериално лечение (4).
Д-р Илиян Илиев в книгата си „Съвременните предизвикателства на асоциираните заболявания в детска възраст“
проследявайки 1150 ЧБД идва до заключението, че при тях
водеща е ролята на атопичните заболявания и взаимовръзката им с инфекциозните страдания. Те протичат асоциирано, като взаимно си влияят, променят ефекта от лечението, а
също така прогностичния изход.
При ЧБД диагностичното поведение често изисква
изключване на имунен дефицит (в 98% от случаите изследването е нихилозно). Тези изследвания не са първа стъпка,
но са показани при упорити, чести и неотговарящи на терапията инфекции. Подозираме първичен имунен дефицит
при:
1. Повече от 4 ушни инфекции годишно
2. Повече от 2 сериозни синуита годишно

ACTA HOMEOPATHICA
Два или повече месеца с антибиотично лечение с
лош ефект
4. Две или повече пневмонии годишно
5. Лошо виреене и наддаване на тегло
6. Рецидивиращи дълбоки кожни или органни абсцеси
7. Персистираща лигавична монилиаза или гъбични
кожни инфекции
8. Нужда от парентерално антибиотично лечение за
ликвидиране на инфекциите
9. Две или повече инфекции на вътрешни органи, включително септицемия
10. Фамилна анамнеза за първичен имунен дефицит
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Първичното лабораторно скриниране за имунен дефицит включва:
•
ПКК с диференциално броене
•
Серумни имуноглобулини (IgG, IgM, IgA , IgE)
•
HIV тест
•
Потен тест (за муковисцидоза, ако е необходимо)
•
Туберкулинов тест на Mantoux и рентгенография на
бял дроб за изключване на туберкулоза
•
Кожни проби: Mantoux test, Trychophyton и Candida
за наличие на забавен тип свръхчувствителност
Какво е типичното поведение на лекаря – алопат?
Стандартно поведение не съществува. Нозологичната концепция също не е резултатна, понеже няма холистичен подход. Обикновено се влиза в порочен кръг. Започва се с
емпирично лечение с: антибиотици, антихистамини, локални назални средства, инхалаторни кортикостероиди, различни имуностимулатори, хранителни добавки. Тъй като
липсва ефект от терапията следват многобройни консултации с алерголог, УНГ, детски пулмолог...
Хомеопатичната доктрина предлага цялостно решение.
Принципи на хомеопатичния подход:
•
Строго индивидуално
•
В зависимост от клиничните прояви
•
Ранно и продължително лечение
•
Условия за близък достъп и контакт с болните
•
Създаване на атмосфера на взаимно доверие и
сигурност
Хомеопатичният метод предлага:
•
Ефикасност
•
Безопасност
•
Индивидуален подход
•
Комплексност (повлияване на коморбидните страдания)
•
Достъпна цена
Според методологията на Д-р М. Иванов (1), избираме
медикаменти за лечение на ЧБД по следните критерии:
•
Медикаменти съответстващи на симптомите на
болното (симптоматични медикаменти), напр.
Phytollaca decandra, Hepar sulfur, Mercurius solubilis,
Drosera, Spongia tosta, Phosphorus, Aviaire и др.
•
Медикаменти, отговарящи на патогенезата, патофизиологията и патоанатомията на страданието. Тук
системно добавяме Silicea, Echinacea, Influenzinum,
Oscillococcinum, Phytollaca decandra и др. При децата
с алергични състояния добавяме Apis mellifica,
Poumon histamine.
•
Медикаменти за етиология и провокиращи фактори,
напр. Dulcamara, Aconitum napellus, Lachesis,
Staphysagria и др. Тук са и биомедикаментите
Staphylococcinum, Streptococcinum, Medorrhinum и др.

колонка
НА БМХО
ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО
ЗА 2013 ГОДИНА
Уважаеми колеги,
Кампанията за подновяване на членството в БМХО вече започна. Членският внос за 2013 год. е в размер на 25.00 лв.,
които можете да внесете по банков път.
При подновяването на годишното членство членовете ползват преференциални цени за участие в Националната конференция 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.
Членовете на БМХО ще фигурират, по тяхно желание, в листата на практикуващите лекари хомеопати на сайта на БМХО
- www.homeopathybg.org, рубрика „Пациенти. Къде да намеря 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 изпратете на адресa 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 не) съгласие за
включване в листата на практикуващите лекари хомеопати
и посочите актуален адрес, телефон и e-mail.
•

Медикаменти за теренно лечение (профилактика),
включващи хроничен начин на реакция и чувствителен тип. Много често това са медикаменти от псоротуберкулиновата реактивност – Calcarea phosphorica,
Sulfur iodatum, Tuberculinum, Pulsatilla или от сикотичната редица Thuya occidentalis, Medorrhinum,
Dulcamara и др.
Медикаменти, ефективни при някои някои нозологични
единици (6):
•
Aviaire – средни отити, бронхиолити
•
Tuberculinum – инфекции на ГДП
•
Silicea – рецидивиращи гнойни инфекции
•
Phosphorus – пневмонии
•
Arsenicum album – алергична астма
•
Calcarea carbonica – бронхиолити, атопични дерматити
•
Pulsatilla – гнойни хреми, хиперсекреционни бронхити
•
Natrum muriaticum – алергичен ринит, астма
•
Medorrhinum – вродени пулмопатии, BPD, муковисцидоза
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•
•
•

Baryta carbonica – тонзиларна хипертрофия
Phytolacca – хроничен фарингит, ангини
Natrum sulfuricum – хронична инфекциозна астма

Клиничен случай на често боледуващо дете
Илиян С. на 8 месеца
Повод за консултацията: Чести бронхиолити в хода на
дихателни инфекции
Анамнеза: Роден доносен, кърмен до 4 месечна възраст,
от 5 месечна възраст преболедува от 6 бронхиолита, провокирани от вирусни респираторни инфекции, основно през
зимата.
При всяка хрема заболява със спастична кашлица със
свирене в гърдите, лекувани в домашни условия. Няма
данни за алергия. Термофобен, енергичен, с добър апетит.
В момента е без находка.
Терапия:
1. Blatta orientalis 15CH 1 x дн.
2. Poumon histamine 15CH 1x дн.
3. Oscillococcinum 1 fl 1x седм.
4. Sulfur iodatum 15CH 1x седм.
Консултация на 11 месечна възраст
През двата последни месеца не е кашлял, но е преболедувал от два отита, последният от които гноен, лекуван с
парацентеза и антибиотик. Неспокоен и плачлив, шийна
лимфаденопатия.
Терапия:
1. Aviaire 15CH 1 x седм.
2. Silicea 9CH 2x седм.
3. Oscillococcinum 1 fl 1x седм.
4. Sulfur iodatum 15CH 1x седм.
Консултация на 18 месечна възраст
През последните 7 месеца не е кашлял, преболедувал е
два пъти с хрема и температура и един „летен“ грип с ентероколитен синдром. Обективно е в добро общо състояние,
наддал е на тегло.
Терапия:
1. Silicea 15CH 1x седм.
2. Oscillococcinum 1 fl 1x седм.
Консултация на 3- годишна възраст
След тръгване на детско заведение боледува почти
„непрекъснато“ с температура, хрема и нощна кашлица.
Чести антибиотични курсове, бронходилататори, антихистамини и симптоматични средства. Имуностимулаторите са
без ефект. Тест за алергия – отрицателен. В момента е клинично здрав, но е потлив, астеничен.
Терапия:
1. Drosera 9CH 1x дн.
2. Silicea 30CH 1x седм.
3. Oscillococcinum 1 fl 1x седм.
4. Tuberculinum 15CH 1x седм.
Консултация на 3 год. 3 мес. възраст
Преболедувал е от 2 „пневмонии“, едната от които с
обструктивен синдром, лекувана в детско отделение. В
момента е в реконвалесцентен период с влажна кашлица.
Терапия:
1. Phosporus 9CH 1x дн.
2. Sulfur iodatum 9CH 2 дн.
3. Silicea 30CH 1x седм.
4. Thuya occidentalis 15CH 2x седм.
Консултация на 3 год. 7 мес. възраст
Прекарал е две хреми, лекувани с хомеопатични сред-
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ства и един гноен конюктивит, тъй като продължава да посещава детско заведение.
Терапия:
1. Sulfur iodatum 15CH 1 седм.
2. Silicea 30CH 1x седм.
Резултати от собствен опит върху 811 хомеопатично
лекувани деца, проследявани до 2011 год. Прави впечатление преобладаването на често боледуващите деца 68% (551
деца), пожелали хомеопатично лечение. В групата на често
боледуващите преобладават децата с атопична диатеза
(Фигура 2).

Фигура 1. Съотношение на често боледуващи към деца с
други патологии.

Фигура 2. Съотношение между атопици и неатопици.

Фигура 3. Ефект от хомеопатичното лечение на 6-тия
месец от започването му.
Литература:
Иванов М. Хронични и често рецидивиращи заболявания. Техника на
избор на подходящите хомеопатични медикаменти. Т.1, София 2009 г.
Михов М: Върху заболеваемостта и причините за хоспитализация при
деца от детските градини. Педиатрия /C/XXVIII, 1989, 4, 77.
Мумджиев М: Често боледуващото дете. С. Мед. и Физк. 1994, 8, 11
Bush, A: Recurrent respiratory infections. Pediatr Clin North Am 2009; 56:67.
De Baets F et al: IgG subclass deficiency in children with recurrent
bronchitis. Eur J Pediatr 2007; 151: 274.
Demarque D: Semiologie homeopatique. eds. Boiron 2000
Finocchi A: Evaluation of the relevance of humoral immunodeficiencies in a
pediatric population affected by recurrent infections. Pediatr Allergy Immunol.
2002 Dec;13(6):443
Stiehm ER et al: Approach to the child with recurrent infections, 5th ed,
Stiehm ER, Ochs HD, Winkelstein JA (Eds), Saunders/Elsevier, 2009, 289.
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ОСЦИЛОКОКЦИНУМ®
ХОМЕОПАТИЧЕН ИМУНОМОДУЛАТОР
РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ
Доц. д-р Р. Радев, дм
Грипът (Grippe, Influenza) е остро инфекциозно заболяване,
протичащо предимно под форма на епидемия обикновено през
есенно-зимния сезон. Причинители на грипа са грипните ортомиксовируси тип А, В, С, както и новопоявилите се през последните години подтипове А (Н1N1) („свински/мексикански” грип) и
A(H5N1) („птичи” грип). Заболявания, известни като „грипоподобен синдром” се причиняват от редица други вируси (миксо-,
адено-, ЕСНО, рино- и др.) и протичат със сходна клинична картина. Заразяването става по въздушно-капков път при контакт с
болен, като за грипните вируси е характерна висока степен на
контагиозност. Заболяването протича с относително специфична
клинична картина в три стадия, които не винаги са ясно очертани
при отделните пациенти. След инкубационен период от 3-4 дни
се наблюдава острото начало с рязко повишаване на температурата, разтрисане, адинамия, мускулно-ставни болки и главоболие. Във втория стадий тези симптоми намаляват, като се появяват хрема, кашлица, болки в гърлото и гърдите и други оплаквания от страна на дихателната система. Относително специфичен
симптом на грипа са болките в очите с изразен конюнктивит,
сълзене, фотофобия. Характерни за този стадий са усложненията
като синуити, отити, бронхити и бронхиолити, пневмонии, плеврити и по-рядко кръвоизливи от някои органи. След седем-десет
дни настъпва оздравителен период, който в много от случаите е
продължителен с чувство на слабост, бърза уморяемост и др.
Грипните епидемии по принцип са с висока заболяемост сред
населението на засегнатите райони и с относително висока
смъртност. По данни на СЗО от 2006 г. заболяването засяга ежегодно от 5 до 15% от населението на земята, като при 3 до 5
милиона протича в по-тежка форма с усложнения , водещи до
смъртен изход при 250 000 до 500 000 заболели.
ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА ГРИПА
Конвенционална терапия: В лечението на грипа се използват
сравнително ограничен брой медикаменти, които въздействат
или върху самите грипни вируси, или възпрепятстват тяхното
размножаване и проникване в клетките на заразения индивид.
• Циклични амини – amantadin, rimantadin – потискат
репликацията (размножаването) на грипния вирус в
първата и последната фаза на този цикъл. Има редица
съобщения за поява на нови вирусни щамове, които са
резистентни на действието на тези препарати.
• Невраминидазни инхибитори – oseltamivir (Tamiflu®);
zanamivir (Relenza®); peramivir – блокират ензима невраминидаза, който е отговорен за освобождаването на
узрелите вируси от инфектираната клетка, с което намаляват тяхното количество в организма.
• Симптоматична терапия: антипиретици-аналгетици,
антитусива и др.
Конвенционална профилактика:
• Противогрипни ваксини: Fluarix®, Influvac®, Vaxigrip®,
Pandermix®, Celvapan®, Focetria® ( A(H1N1))
• Имуностимуланти: Esberitox®N; Echinacea®forte и др.

Хомеопатична терапия и профилактика: Хомеопатичните
лекарства са изключително подходящи както за профилактика,
така и за лечение на вирусните заболявания. Т. напр. тяхното
предимство пред противогрипните ваксини е, че се стимулира
естествената неспецифична защита на организма, докато
последните имат за задача да продуцират антитела срещу
определен тип грипен вирус. Като се има предвид, че грипните
вируси са силно изменчиви във времето, това предполага всяка
година да се изготвят нови ваксини, по-пълно отговарящи на
променения антигенен състав на актуалния към момента вирус.
Правилно проведеното хомеопатично лечение скъсява
срока на протичане на заболяването, предотвратява голяма
част от усложненията и ускорява периода на реконвалесценция. Това до голяма степен се отнася до децата, които по принцип са по-уязвими към грипната инфекция и по-лесно развиват
белодробни усложнения. Освен това трябва да се отчита факта,
че хомеопатичното лечение не води до нежелани лекарствени
реакции като напр. алергии и др.
Хомеопатичното лечение включва на първо място биомедикамента Oscillococcinum®, който може да се използва и като профилактично средство, монопрепаратите Aconitum, Belladonna,
Bryonia, Ferrum phosphoricum, Rhus tox., Dulcamara, които се прилагат в зависимост от начина, по който започва заболяването и
особеностите на клиничната картина. По отношение на отделни
симптоми (хрема, кашлица и др.) могат да се прилагат хомеопатичните специалитети Paragrippe®, Stodal®, Homeogene® 9,
Coryzalia®.
Биомедикамента Oscillococcinum ® е свързан с името на
френския военен лекар Жозеф Рой (1891-1978), който по време
на епидемията от „испански” грип през 1917 г. наблюдава в
кръвта на заразените особен вид бактерия, наречена от него
„oscillococci” и предлага да се създаде хомеопатичен препарат
на базата на тази бактерия. Независимо, че съществуването на
такава бактерия не е било потвърдено, препаратът е създаден
през 1925 г на базата на автолизат от сърце и черен дроб на
един вид патица и е наречен Oscillococcinum. Това лекарство е
на едно от първите места в листата на Лабораториите Boiron и
се ползва с широка популярност във Франция и някои други
страни от Стария континент като профилактика на грипните
заболявания.
КЛИНИЧНИ ИЗПИТВАНИЯ ЗА ДОКАЗВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА
И БЕЗОПАСНОСТТА НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

ДВОЙНО СЛЕПИ РАНДОМИЗИРАНИ ИЗПИТВАНИЯ
СРЕЩУ ПЛАЦЕБО
КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ № 1
ДИЗАЙН НА ИЗПИТВАНЕТО: Участват 372 пациенти разделени рандомизирано в две групи, от които едната получава
OSCILLOCOCCINUM® , а другата – плацебо по 3 дози дневно в
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продължение на три дни. Пациентите са с изявен грипен синдром от по-малко от 24 часа, характеризиращ се с повишена
температура (> 38°С) , главоболие, мускулни болки и поне един
от следните симптоми: втрисане, гръдни и околоставни болки,
кашлица, хрема или усещане за общо неразположение.

РЕЗУЛТАТИ:

•

След 48-я час е констатирано статистически значимо
намаление на симптомите при групата лекувана с
OSCILLOCOCCINUM® (фиг. 1.)
• На втория ден симптомите изчезват при 17% от групата с
Осцилококцинум® спрямо 6.6 % от пациентите в групата
с плацебо.
• На петия ден симптомите изчезват при 73.7% от пациентите в групата с OSCILLOCOCCINUM® спрямо 67.7% от
групата с плацебо (фиг.2.)
ИЗВОДИ:
Двойно сляпото, плацебо контролирано изпитване доказва
ефикасността на продукта, което се изразява в статистическо
значимо намаление на болестните симптоми след 48-я час и
значително намаление на продължителността на изява на
симптомите в групата, приемаща OSCILLOCOCCINUM® , в сравнение с групата, приемаща плацебо.
Ref. 1. R. PAPP, G. SCHUBACK, E.BECK, G. BURCARD, J. BENGEL, S.
LEHRL, Ph. BELON
Oscillococcinum® in patients with influenza-like syndromes; a placebocontroled double –blind evaluation. Br. Homeopathic J. 1998, 87
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КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ № 2
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Участват 478 пациенти, от
които 237 приемат OSCILLOCOCCINUM® и 241- плацебо.
Пациентите мерят температурата си два пъти дневно и
отбелязват наличието или липсата на определени симптоми (главоболие, мускулни болки) плюс кашлица, хрема и
обща отпадналост. За клинично оздравяване се приема
температура под 37.5°С и пълно изчезване на горепосочените симптоми.
РЕЗУЛТАТИ: Констатира се до 48-я час по-голям брой
излекувани
пациенти
от
групата,
приемали
®
OSCILLOCOCCINUM в сравнение с приемалите плацебо
(17.1% спряма 10.3% при р = 0.03).
ИЗВОД:
Потвърждава
се
ефикасността
на
®
OSCILLOCOCCINUM в лечението на грипните симптоми.
КЛИНИЧНО ИЗПИТВАНЕ № 3
ДИЗАЙН НА ИЗСЛЕДВАНЕТО: Проведено е рандомизирано двойно сляпо изпитване спрямо плацебо, в което са
били включени 227 студенти по медицина, които са били в
близък контакт с болни от вирусни заболявания и не са
били ваксинирани срещу грип. Те са получавали по една
доза OSCILLOCOCCINUM® или плацебо, в продължение на
4 седмици като профилактика на грипа и остри вирусни
инфекции на дихателната система.
РЕЗУЛТАТИ И ИЗВОДИ: Профилактичното назначаване
на OSCILLOCOCCINUM® намалява статистически значимо
броя на заболелите от грип и остри вирусни заболявания
на дихателната система в сравнение с плацебо.
По време на клиничното изпитване не са били констатирани никакви нежелани лекарствени реакции.
Реф. Селкова, ЕР, Семьоненко, ТА, Горбачов, ИА. Използване на OSCILLOCOCCINUM® в профилактиката и лечението на грипа и на ОВДИ. Инфекциозные болезни., 2005,
№ 4, 20-24.

Фиг. 1. Процент на излекувани пациенти след 48-часово
лечение
Изчезване на симптомите

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
НА OSCILLOCOCCINUM®
• ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
РИНОФАРИНГИТ
ОСТЪР ОТИТ
БОЛКИ В ГЪРЛОТО
Дозов режим: 3 туба-дози през 3 часа
• ПРОФИЛАКТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

СЕРОМУКОЗЕН ОТИТ
Дозов режим: 1 туба-доза един път седмично
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Фиг.2. Изчезване на симптомите (2-5-и ден)

пета
веч.

след пети
ден

ХОМЕОПАТИЧНИЯТ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
OSCILLOCOCCINUM® E ЕФИКАСНО И БЕЗОПАСНО
СРЕДСТВО ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО И ПРОФИЛАКТИКАТА
НА ГРИП И ГРИПОПОДОБНИ ОСТРИ ВИРУСНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА ПРИ
ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА И ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА МОЖЕ ДА ИГРАЕ РОЛЯ НА СРЕДСТВО НА
ПЪРВИ ИЗБОР ПРИ ТАЗИ ПАТОЛОГИЯ
(Продължение на стр. 8)
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„Портрет на
наградените” ви
представяме:
Д-р Жанета Матева, дерматолог, хомеопат, гр. Пловдив,
наградена за добра практика на
XI-та Национална Конференция
по клинична хомеопатия,
Албена, 2012:
Трудно ми е да говоря за себе
си. От 20 години се занимавам с
дерматология. В началото на хомеопатичната си практика започвах
лечението на моите пациенти с класически дерматологични препарати, най-често за локална употреба.
Постепенно започнах да добавям и хомеопатичен медикамент към
основната терапия. При мен идват пациенти с упорити кожни
оплаквания, лекувани дълги години с най-различни мазила и таблетки. А кожните заболявания много често са като огледало на
вътрешното състояние на организма и много пъти се откриват
хронични стомашно-чревни заболявания, упорит дългогодишен
запек, различни форми на анемия или анамнеза за психотравми и
невротични състояния.
Във всички тези случаи включването на хомеопатични медикаменти за теренно лечение дава добри и трайни резултати. Много
често прибягвам и до т.нар. дрениращи медикаменти в хомеопатията: Berberis vulgaris, Saponaria и Fumaria officinalis, Chelidonium
majus, Hydrastis Canadensis, China rubra, Carduus marianus и др. в
ниски разреждания, на чести приеми, за няколко дни.
Ще споделя с вас накратко интересен случай от практиката
ми. Пациент с доказана язва на стомаха, и подагра с увеличени
стойности на пикочната киселина до 500 и дерматологични проблеми. Предписах Lycopodium clavatum 9 CH и Nux vomica 9 СН
по 5 гранули дневно. Два месеца след проведената терапия пациентът направи контролна гастроскопия, язва не се откри и стойностите на пикочната киселина бяха в норма. Дерматозата също
се бе повлияла. Разбира се, продължавам да следя състоянието
на пациента.
Много често при пациенти с невралгия след прекаран херпес зостер и проведена терапия с Acyclovir, Isoprinosine, витамини от група В и подходящи локални средства, продължават да се
оплакват от болка и изтръпване. В тези случаи изписвам
Hypericum perforatum 15 CH и Causticum 9 CH, два пъти по 5
гранули и обикновено след няколко дни неврологичнaта симптоматика отзвучава.
Искам да посъветвам колегите, които сега изучават хомеопатия
да не отлагат предписването на лекарства за след приключването
на обучението и да не се притесняват да го започнат още докато
посещават семинарите. Практиката учи най-добре и така пълноценно може да се прилага наученото.
Още повече, че лекарствата нямат странични ефекти и са една
много добра алтернатива при пациенти с хронични заболявания.
Д-р Жанета Матева

