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ЗАПОЧНА НОВАТА УЧЕБНА
ГОДИНА В ПЛЕВЕН И ПЛОВДИВ
В първи модул в двата града тази година се записаха
общо 113 лекари и фармацевти.
Втори модул обучението си в Пловдив продължават 34
лекари.

Успешен старт на учебната година в Пловдив

Д-р Загорчев откри новата учебна година в Плевен

Д-р Петър Петров,
председател на Националния
съюз на акушергинеколозите от
доболничната помощ в
България за курса по
клинична хомеопатия
Причините, поради които се
записах на курс по хомеопатия
са няколко и ще се опитам да ги
изброя, без да ги степенувам.
През последните години хомеопатията набира все по голяма
сила и лекарите, които нямат познания в тази област рискуват да се окажат неподготвени към все по-големите изисквания и очаквания на пациентите си.
Имам придобита специалност по „Акушерство и
Гинекология и репродуктивна медицина“ и защитена научна
степен – доктор по медицина. Завършил съм медицина
преди 10 години. В по-голямата част от времето си работя в
доболничната АГ- помощ, известна част посвещавам и на
болничната помощ.
Имам честта да съм председател на Националния съюз
на акушер-гинеколозите от доболничната помощ в България.
Голяма част от свободното си време посвещавам на научни изследвания и проучвания, резултатите, от които съм
обобщил в четири издадени до момента монографии.
Като всеки съвременен лекар и аз искам да се усъвършенствам, да бъда адекватен на съвременните методи и
полезен за пациентите си. Също така от няколко години по
време на конференциите на Националния съюз на акушергинеколозите от доболничната помощ се провеждат сателитните симпозиуми по хомеопатия, които ме заинтригуваха и това малко по-малко събуди огромен интерес към този
тип лечение.
Очаквам това обучение да разшири кръгозора ми в
областта на хомеопатията и да придобия добро ниво на
познания, с което да съм полезен на пациентите си. Бих
искал да заменя доста от сега използваните от мен на първи
избор класически медикаменти с хомеопатични средства,
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разбира се в определени клинични случаи. Надявам се, че
след курса ще мога да преценявам в кои случаи ще прилагам само хомеопатия и при кои хомеопатия като допълващо
лечение. Но във всички случаи ще съм полезен на пациентите си.
Организацията на семинара е перфектна, това го казвам
от позицията на обучаващ се и като човек, организиращ
научни прояви и конференции. Лекторите към ЕШКХ са
високоерудирани, но в същото време атрактивни и земни, с
лекота успяват да придадат важната информация в „сдъвкан“ и удобен за усвояване вид.
Първоначално бях с нагласата, че ще придобия само
нови хомеопатични гинекологични лечебни „оръжия“ за
подобряване на състоянието на пациентките в моята АГ
-практика. Впоследствие обаче осъзнах, че с придобитите
знания мога да бъда полезен далеч не само на жените с
гинекологични проблеми, но и при доста по-широк диапазон от болести и състояния. Ако в кабинета ми влезе пациентка, която освен гинекологичния проблем има друго
придружаващо или основно заболяване, аз бих могъл да
предпиша и хомеопатични медикаменти и ще бъда максимално полезен. Освен това липсата на странични ефекти
при хомеопатичните средства са чудесен избор при бременни жени.
С нетърпение очаквам следващите семинари. Благодаря!

Пореден старт на учебната година
за факултативното изучаване на
хомеопатията в му Плевен

На 07.11.2012 г. за осми пореден път започна Учебната година и за
Факултативния курс по хомеопатия в Медицинския университет в гр.
Плевен. Желание да се запознаят със същността и възможностите на „нежната медицина” са изявили 49 студенти от България, Македония, Украйна
и Молдова. Прави впечатление повишеният интерес от страна на колегите от горните курсове и стажант-лекарите. Дипломантите вече се насочват
към участие и в двугодишния курс за лекари по линия на следдипломното
си обучение. Това говори за нарастналия авторитет на лечебния метод
сред медицинската общност в страната и конкретно сред нашите възпитаници, т.е. целта, която сме си поставили, е постигната.
Лекциите ще бъдат изнесени от дипломирани специалисти по клинична хомеопатия – преподаватели в катедрите Фармакология, Биохимия
и Патофизиология. Обучението ще приключи с полагане на изходящ тест
и връчване на Сертификат на успешно представилите се.

Уводната лекция пред студентите в Плевен изнесе д-р
Диана Пендичева, гл. ас. Катедра Експериментална и
клинична фармакология, ФМ, МУ- Плевен.
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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ПОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО
ЗА 2013 ГОДИНА
Уважаеми колеги,
При подновяването на годишното членство членовете ползват преференциални цени за участие в Националната 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.
Членският внос за 2013 год. е в размер на 25.00 лв., които можете да внесете по банков път.
Данни за банковия превод:
Име на получателя:
БМХО
Име на банката:		
Първа инвестиционна банка
IBAN:			BG58FINV91501214928641
BIC:			FINVBGSF
Сума за внасяне:
25.00 (двадесет и пет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2013 година
След заплащане на членския внос по банков път, моля 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.

XII – тата Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие ще
се проведе в Курортен комплекс Албена, Конфе
рентна зала на хотел Добруджа, от 31 май до 2
юни 2013 г.
Темата на конференцията ще бъде: „Приносът
на клиничната хомеопатия в педиатрията“.
Каним всички желаещи да участват в конференцията с доклади, научни съобщения и клинични
случаи, да изпратят до 29 февруари 2013 г.:
 Заглавие на темата
 Резюме в word-формат до 600 знака
на e-mail адрес:
albenaconf@gmail.com
с копие до
bmhobg@gmail.com
Комисията към Организационния комитет на
Конференцията ще отговори на авторите на одобрените теми за доклади и постерна сесия до 31
март 2013 г.
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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ПРОВЕДОХА СЕ ПЪРВИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ
СРЕЩИ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
210 лекари хомеопати от страната посетиха
ноемврийските професионални срещи на БМХО
СОФИЯ
На 10.11.2012 се проведе професионална среща по хомеопатия в София, аудитория 1, МБИ. Темата „Хиперактивното
дете“ предизвика голям интерес сред лекарите хомеопати.
Над 70 лекари от региона присъстваха на семинара.
Алопатичната част беше изнесена от Доц. Иван
Литвиненко, детски невролог, ръководител клиника по детска неврология при Университетска детска специализирана
болница и ръководител Катедра по детски болести при МУ
София.

Доц. Литвиненко запозна аудиторията с историята, критериите за диагнозата, клиничната картина и лечението на
синдрома на хиперактивност с дефицит на вниманието. Има
данни за генетичния характер на заболяването, което е
свързано с дисрегулация на невромедиаторите, предимно
допамина в някои отдели на главния мозък.
Според Доц. Литвиненко критериите за диагноза са
доста относителни, което е предпоставка за хипердиагностика и необосновано лечение със стимулатори на ЦНС –
амфетамини – Риталин, най-вече в САЩ. В България няма
клиничен опит с този медикамент.
Презентацията на доц. Литвиненко отвори широка дискусия по темата. Публикуваме най-интересните въпроси и
отговорите на доц. Литвиненко:
1. Нараства ли честотата на хиперактивните деца?
– Не, поради суспектния генетичен характер на заболяването.
2. Кой би трябвало да диагностицира, лекува и проследява тези деца?
– На първо място детските психиатри, психолози и детските невролози. В случаите когато педагозите отказват да
се занимават с тези деца, по-добре е родителите да сменят
училището на децата и да намерят подходящите преподаватели.
3. Защо лекуваме синдрома със стимулатори на ЦНС,
които би трябвало да предизвикат още по-голяма хиперактивност при децата?
– Някои зони от кората са супресирани, други – свръх

активни и амфетамините регулират мозъчните процеси.
4. Какво лечение препоръчвате?
– Привърженик съм на немедикаментозния, комбиниран
подход и поведение. И оценявам мястото на хомеопатията,
разбира се…
Хомеопатичната част на семинара бе представена от д-р
Слави Филчев, преподавател към ЕШКХ. В експозето си Д-р
Филчев се спря на особеностите на хомеопатичното интервю при хиперактивните деца, нуждата от внимателен подход
и специфично отношение на лекаря хомеопат към тези деца
и техните семейства.
Д-р Филчев представи публикации в световната научна
литература за ефективността на хомеопатичния подход при
хиперактивните даца.
Той представи най-честите медикаменти в материя
Медика, които покриват симптомите при хиперактивните
деца и подчерта ролята на чувствителния тип на детето.
Акцент беше медикаментът Medorrhinum и неговото приложение в различни клинични случаи.
Д-р Филчев цитира и опита на френските лекари хомеопати с ниски разреждания на Dopamine и Serotoninum. Той
илюстрира хомеопатичните възможности с два клинични
случая. Едното представено дете е с атопия и синдром на
хиперактивност при съхранено внимание, а второто е с
истински синдром на хиперактивност и дефицит на внимание.
И двата случая са проследени във времето и са показали
благоприятно повлияване от хомеопатичните медикаменти.
ПЛОВДИВ
На 10.11.2012 г. в Новия аудиторен комплекс на
Медицински университет – Пловдив се проведе първата за
тази учебна година професионална среща по клинична
хомеопатия. Темата на семинара „Диагностика и лечение на
ревматологичните заболявания“ предизвика голям интерес
сред лекарите хомеопати от Пловдив и региона.
Лектор бе доц. д-р Мария Панчовска, ревматолог, началник Вътрешно отделение, ВМА – Пловдив. По много достъпен и добре илюстриран начин, доц. Панчовска представи
на аудиторията новостите в патогенезата, диагностиката и
лечението на едни от най-често срещаните ревматоидни
заболявания – артрозна болест, ревматоиден артрит и
болест на Бехтерев.
Във втората част на семинара д-р Мариян Иванов, ЕШКХ
запозна колегите с практическото приложение на разработената от него техника за подбор на хомеопатичните лекарства в разглежданата патология. Насочвайки вниманието
към характеристиката на оплакванията на отделния пациент, д-р Иванов разгледа основните хомеопатични медикаменти, използвани при лечението на ставни проблеми от
различен произход.
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Богатството от примери на клинични случаи от практиката
на д-р Иванов представи многото лица на ставните заболявания. Представени бяха изпитани схеми на лечение и вариации
в комбиниране на медикаментите и техните разреждания.
Доц. Панчовска изказа отличните си впечатления от
представения терапевтичен метод, от индивидуалния подход в хомеопатията и обстойното разглеждане на конкретните оплаквания на пациента, както и от големия избор на
симптоматични хомеопатични медикаменти, липсата на
странични ефекти и възможността от комбиниране на алопатично с хомеопатично лечение при тези пациенти.
Големият брой на присъстващите лекари (над 65) бе категорично доказателство за проявения голям интерес сред
колегите от региона.
ПЛЕВЕН
На 10.11.2012 г. в зала „Асклепий” на МУ Плевен се проведе първата за тази учебна година професионална среща по
клинична хомеопатия за лекарите от района, които практикуват или се интересуват от този метод на лечение. Пред
аудитория от 40 лекари хомеопати от региона доц. Димитър
Господинов, д.м. – Декан на факултета по медицина и
Ръководител на сектора по Дерматология и венерология, по
интересен и атрактивен начин представи пред колегите псориазиса от съвременна гледна точка с темата „Псориазис и
коморбидност”. Съвременните медицински схващания за
псориазиса са за полисистемно заболяване, в тясна връзка с
патологии от други органи и системи. Доц. Господинов се
спря на сърдечно-съдовата патология, която засяга пациентите с псориазис.
По темата „Псориазис, коморбидност и възможностите
на хомеопатията” изчерпателна презентация направи д-р
Иван Енев, преподавател от ЕШКХ. След прегледа на найчесто използваните хомеопатични медикаменти д-р Енев
представи клинични случаи от своята практика и от опита
на други колеги.
Темата породи дискусия и въпроси от присъстващите
лекари с различни специалности-дерматолози, интернисти
и общопрактикуващи лекари. Всички се обединиха около
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идеята, че пациентите с псориазис се нуждаят от стриктно
наблюдение и проследяване, а лечението им трябва да се
провежда от екип от мултидисциплинарни специалисти.
БУРГАС
Вече станалите традиция професионални срещи на лекари хомеопати, организирани от БМХО, излязоха от рамките
на университетските градове и поради непрестанно растящия интерес сред колегите, логично намериха нови места за
изява.
На 17.11. в конферентната зала на хотел Аква в Бургас се
проведе поредната клинична дискусия на тема „Промените
в урината – предизвикателство пред лекаря-хомеопат”.
Очакваната от дълго време инициатива от работещите в
региона колеги събра в съботния ден 37 лекари от различни
специалности.

Гост лекторът доц. Д. Близнакова, педиатър-нефролог от
МУ Варна представи новите диагностични подходи и лечебни алгоритми при заболяванията на отделителната система.
С рутината на дългогодишен професионалист и авторитетен
специалист в областта, доц. Близнакова систематизира
практическите подходи при деца със заболявания на отделителната система и предложи ясни и конкретни схеми на
поведение. „Овладяването на най-важното изкуство в медицината – да диагностицираме и лекуваме, поставя предизвикателства пред клиницистите. През 21 век едно от найважните предизвикателства е приложението на хомеопатията в клиничната практика.“
Изложението завърши с въпросите:
 Има ли място хомеопатията в лечението на бъбречните заболявания?
 Кои бъбречни заболявания са подходящи за приложението му?
 Кога е необходимо да се намеси лекаря хомеопат?
 Какви медикаменти да използваме?
 Каква е продължителността на хомеопатичното лечение?
 Можем ли и как да го комбинираме с традиционните
лекарствени средства?
Отговорите потърси д-р П. Загорчев, преподавател в
ЕШКХ и винаги топло посрещан лектор със завладяващ стил
и богат клиничен опит.
След кратката кафе-пауза бяха разгледани техниката на
предписване на хомеопатични медикаменти при остри цистити, уринарни синдроми и уроинфекции, при рецидивиращи
уроинфекции, както и основните етиологични, дренаторни и
теренни медикаменти, съставящи арсенала на клиничните
хомеопати в овладяване на разглежданата патология.
Форумът завърши с обсъждане на практически случаи и
въпроси към лекторите, както и множество предложения за
бъдещи теми на професионалните ни срещи.
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Училищна фобия
Д-р Зорка Угринова, МЦ“ Фитолек“, ЕШКХ

Да тръгнеш на училище е ново предизвикателство за детето, което то осъзнава. И като
всяко неизвестно, предизвиква трепети на страх и несигурност у него. За да свикне с мисълта,
че животът му ще тече по друг ритъм, в училище, с непознати деца, ще седи на чин и ще му се
налага да спазва условия и правила, да изпълнява задачи,... зависи много и от родителя.
Промяната действително е стресираща в една или друга
степен и зависи не само от характера на детето, но и от неговата подготовка. Някои деца посрещат новото начало с ентусиазъм, но други изпитват тревожност. От значение са опитът
на детето до момента да навлиза в нови социални групи, от
способностите му да се справя в нови ситуации, собствената
му самоувереност и реална подкрепа от страна на семейството. Детето, което се бои от училище, се нуждае от уверение, че родителите му ще бъдат насреща при проблем, ще го
подкрепят и все така продължават силно да го обичат и намират време за приятни семейни занимания.
В тези случаи се говори за „трудна адаптация“ в училище.
При деца с училищна фобия се касае за деца, които са посещавали училище безпроблемно и са показвали добра адаптация и добри резултати.
„Деца, които поради различни причини отказват да ходят
на училище и развиват редица соматични оплаквания, за да си
останат вкъщи“
J.Ajuriaguera
Детският мутизъм е разновидност на училищната фобия.
Той може да остане скрит за учителите, тъй като добрата дисциплина се цени особено много в училище. След 2-3 години
ходене на училище обаче става ясно, че това са деца, които по
време на часовете си мълчат. Може да си шушукат със съученици, но когато бъдат попитани от учителя, те мълчат. Независимо
от това с поведението си показват, че разбират какво са попитани и че до момента са следили представената информация.
Те слушат урока внимателно и се справят прилично с писмените задачи. Мутичните деца обичат грижите на околните, които
предизвикват с това поведение..
Според детския психиатър проф. Райнмар Дю Боа, чиято
книга за детските страхове от известно време е на българския
пазар, мутичните деца са от семейства, в които не се говори
много. Те имат силна емоционална връзка с майките си. В отдалечени и изолирани населени места са открити много мутични
деца.
Характерно за тези деца е, че в предучилищна възраст
общуват предимно с майката, рядко с бащата, още по-рядко с
хора, които не харесват и никога - с непознати. Поведението на
мутичните деца показва страх от непознати и от социални контакти като цяло.
Практиката показва, че децата, в отглеждането на които са
полагали грижи много лица (майка, баба, възпитателка, съседка, роднина), са по-добре защитени от психическата травма
при раздяла. Те от малки започват да живеят в условията на
малки раздели. Това ги прави по-подготвени за по-късните
раздели и за живота в общност (детска градина, училище). Наймалкото, което едно семейство може да направи, е да привле-

че в отглеждането бащата, тъй като обикновено той отпада,
след кратко ентусиазирано съдействие. Нуждата от повече
лица за грижи за детето остава наложителна, ако и двамата
родители работят.
Връзката само с майката увеличава опасността от травми при раздяла.
Промените и преломите за децата започват, когато майката тръгне на работа, семейството се премества, детето
тръгва на детска градина или бракът се разтрогва.
РИСКОВИ СЕМЕЙСТВА:
Неблагоприятните, психотравмиращи детето въздействия
при така нареченото непълно семейство (например смърт на
единия от родителите) произтичат от различната психологическа роля, която изпълняват бащата и майката за правилното
детско развитие.
Под дезорганизирано семейство обикновено се разбират случаите на развод или продължителен и дълбок конфликт
между родителите. Във възрастта на начален училищен курс в
това число и при първокласниците семейните раздори се
отразяват неблагоприятно на адаптацията на детето към училище. Подобни деца обикновено са мълчаливи, замислени,
странят от шумните и весели игри на съучениците си, често и
от учителя. Те са затруднени при установяване на пълноценен
контакт със съучениците си, а поради затвореността си, чувството за себеподценяване и мълчаливостта създават често
впечатление, че не проявяват достатъчно интерес към учебната работа, поради което нерядко получават по-ниски бележки,
отколкото заслужават.
Детето, развиващо се в психологическата атмосфера на
анахроничното семейство, където най-често авторитетът на
родителя е въздигнат в култ и приема формите на груб деспотизъм, е постоянно сковано в инициативността си и в стремежа си за лична изява. То живее в непрекъснат страх, да не се
„провини“ пред строгия родител и постепенно се оформя
пасивно, безинициативно и прикрито същество, което в пубертета може да доведе до бягство от реалността по един или друг
начин, било с лоши приятели, било към алкохола, цигари или
наркотици, само да не си е вкъщи. Още от сега връзката между
родителите и детето се разпада и тогава през пубертета съвсем
се разкъсва.
Друга разновидност на анахроничното семейство е това,
в което естественият семеен кръг се измества една генерация
назад и родителските функции се поемат изцяло от дядото и
бабата.
Непълноценното в психологическо отношение семейство
повлиява неблагоприятно правилното детско развитие не
само по пътя на нарушения психологически климат, но и
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посредством невъзможността да осигури на детето необходимия дневен и седмичен режим.
Друга рискова категория са деца-билингви. Все по-често се
срещат даца от смесени бракове, при които децата растат с
родители с различен език и култура. Възможно е и детето да
посещава детско заведение, в което не разбира добре езика на
останалите деца и това допълнително да влошава адаптацията
му в детския колектив.
КОИ СА ЗАСЕГНАТИТЕ?
 Умни, старателни, амбициозни деца
 Н ямат спад в постиженията, нито видими социални
трудности
 По-интелигентните деца имат по-тежка симптоматика.
Нежеланието да се ходи на училище може да съществува по
всяко време, но най-често срещано е във възрастта между 5-7
години, както и 11-14, време, когато децата, преминават от
началното в средното училище. Тези деца може да изпитват
парализиращ страх от напускането на защитената от родителите среда. Детската паника и отказ да ходят на училище, може да
се окаже много трудна ситуация за родителите.
Ходенето на училище обикновено е един забавен и занимателен акт за повечето деца. Но за някои, то носи интензивен
страх и панически атаки.
Отказът да се посещава училище може да настъпи тогава,
когато децата са прекарали по-дълъг период вкъщи, заедно
със своите родители - ваканция или прекъсване от училище,
поради болест. Тогава се е създала по-голяма близост с родители.
Най-често децата прекарват някакво банално заболяване и
не се връщат в училище. Ходят по всякакви лекари, изваждат
си извинителни бележки и развиват психосоматични оплаквания, страхуват, че са болни и искат да бъдат преглеждани.
Това не са хитреците, които лъжат общопрактикуващия си
лекар, за да изкопчат бележка, а след това да прекарат приятно свободното си време без да се прибират у дома.Страдащите
от училищна фобия споделят здравословните си проблеми със
своите родители и ходят с тях по прегледи.
Отличителния белег на тези прояви е, че те отсъстват от
училище, за да си останат вкъщи.
Отказът може да настъпи и при стресови ситуации, като
смърт на домашен любимец или родител, смяна на училище,
както и промяна на местоживеене.
Детето може да се оплаква от главоболие, сухота в устата,
стомашни болки, гадене, повръщане и т.н. – и всичко това, когато настъпи моментът да тръгва на училище.
Оплакването може да утихне веднага, когато детето разбере, че си остава у дома. Състоянието може пак да се поднови на
другия ден, точно преди тръгване на училище.
В някои случаи децата директно заявяват, че няма да посещават училището и си остават вкъщи.
Децата, които изпитват безпричинен страх от училище
може да показват:
Незащитеност, когато стоят сами в стаята.
Избухват, когато са задължавани да ходят на училище.
Имат необичайно поведение, изтъквайки различни доводи,
за да не посещават определени уроци.
Показват засилен страх относно състоянието на родителите си и за самите себе си.
Имат нощни кошмари.
Имат затруднения при заспиването.
Имат страхове относно чудовища и различни несъществуващи герои.
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Страхуват се от тъмнината.
Имат страхове от определени учители, като отказват да
стоят в техните часове.
Изпитват страх от съучениците, които им се присмиват и т.н.
Контактите на детето се стесняват само до хората от семейството.
Това състояние би могло да окаже сериозно влияние върху
поведението на детето, ако не му бъде поставена правилна
диагноза и оказана необходимата помощ.

СТРАХ

ТРЕВОЖНОСТ

Реакция на адаптация

Болестна реактивност

Нервност

Фобии

Безпокойство

Непрекъснато преживяване
на събитието

Напрежение

Силно безпокойство

Възможност за реакция

Невъзможност за реакция

Много са източниците на страх при децата и за съжаление
училището е един от често разпространените. Училището е
летвата, която децата трябва да прескочат, ако искат да намерят път, който да ги изведе от семейството в обществото.
Училището не може и не би трябвало да бъде смятано и порицавано като лош, непознат и застрашаващ свят. От друга страна то поставя пред децата различни изисквания за постижения.

СТРАХОВЕ ОТ 7
ДО 12 ГОДИНИ

Страх от училище
Страх от изгубване
Страх от неодобрение
Мутизъм
Страх от несправяне

Училищна фобия
СТРАХОВЕ В
Страх от неодобрение/отхвърляне
ТИЙНЕЙДЖЪРСКА
Да не постъпи смешно или нелепо
ВЪЗРАСТ
Страх заради тормоз в училище
КАК ВЪЗНИКВА?
 Училищната фобия може да е породена от най-различни
причини, реални или въображаеми:
 Може да произлиза от затрудненията на майката и детето
да се разделят един от друг.
 Може да бъде предизвикан от това, че детето става жертва на злонамерено групово действие.
 Може да бъде предизвикано от това, че между детето и
един определен учител възниква отрицателен поток от
чувства. Тук от съществена роля са особеностите в характера на учителя.
 Може да възникне въз основа на особености в характера на детето. Има деца, които не могат да се справят със
социалните изисквания в училище („АЗ - слабост”).
 Може да възникне въз основа на невротични особености
на детето. Има деца, които с помощта на училищни постижения се борят отчаяно срещу чувството, че не са обичани и признати. Този проблем всъщност се отнася за
семейството.
 Може да се основава на едно общо свръхизискване. В
този случай от детето се изискват постижения, които то
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може да осъществи само с голямо напрежение и много
лишения или изобщо не може да ги осъществи.
 Може да се основава на лично свръхизискване. В този
случай детето отчасти може да се похвали с добри постижения, отчасти се проваля с гръм и трясък. В такъв случай се касае за частични разстройства на училищните
умения.
 Може да бъде връхна точка на една криза на развитието. Може да има натрапчиви страхове да не закъснее, да
не даде верен отговор или да наруши училищните правила. Тези страхове се натрупват и пораждат училищна
фобия.
В по-нататъшния си живот, детето може да промени изцяло
поведението си, и да развие симптоми, които да повлияят
върху работата и личния живот.
ПРОГНОЗА, КОМОРБИДНОСТ:
Klein (1964, цитиран пo Gittelman, 1986) отбелязва по-голямо наличие на тревожност от раздяла при пациенти с агорафобия, отколкото при други пациенти. Berg, Marbs, McGuire и
Zipsedge (1974, цитиран по Gittelman, 1986) изследват честотата на училищната фобия в детството на над 800 жени с агорафобия като ги сравняват с 57 жени с невроза. И двете групи
докладват за много висока честота на училищна фобия в детството. Авторите заключават, че детската училищна фобия е
прекурсор за по-късна невротичност, но не специфично агорафобия.
В голямо изследване на възрастни невротици, Tyrer и Tyrer
(1974, цитиран пo Gittelman, 1986) откриват, че възрастните с
тревожност и депресия споделят за повече училищна фобия от
контролната група (9% срещу 2%).
Manicavasagar и Silove (1997)изследват 36 възрастни, за да
докажат наличието на разстройство с тревожност от раздяла
при възрастни и връзката му със сепарационната тревожност
в детска възраст. При 2/3 от тях симптомите на тревожност от
раздяла са се появили за пръв път преди 18-годишна възраст.
При повечето от тях се наблюдават и паническо разстройство
и агорафобия. 75% съобщават, че са имали и училищна фобия.
Berg (1976, цитирани по Gittelman, 1986) изследва статуса
на голяма извадка жени с агорафобия.
Той открива, че 14% от децата на тези жени имат училищна
фобия.
Тези резултати са много по-високи от тези на общата популация.
Waldron (1976) проследява във времето:
 24 деца с училищна фобия и
 18 деца с други неврози
 10 деца без оплаквания
И двете групи имат по-чести диагнози на невроза и
личностови разстройства, отколкото контролната група.
Имат по-лоша професионална и междуличностна адаптация.
Децата в семейства без един родител или в проблемни
семейства са подложени на много повече страхове, отколкото
децата в нормални семейства. Но още по-тежко е на деца,
които растат без братя и сестри и които преживяват родителските тревоги сами, без подкрепата на равен по социален статус за него човек. Установена от психолозите е, още една интересна закономерност.
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ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
При зачестяване на отсъствията от училище трябва първо с
помощта на личния лекар да се установи действителният
характер на оплакванията, като се отхвърли вероятността от
заболяване. След това да се положат максимални усилия да се
разбере първопричината за страха на детето от училище.
1. Дали това е страх от училището?
 Страх от провал?
 Страх от другите деца, учители и т.н?
2. Или страх да напусне дома?
 Трудна раздяла с майката, родителя?
 Семейна среда, атмосфера?
 Ревност към по-малко дете в семейството?
За постигане на успех е необходимо родителите да бъдат
максимално тактични и позитивно настроени към детето, за да
може то да довери неясните и за него проблеми. Освен разговорите в подходяща обстановка и тон, трябва да се прояви и
наблюдателност по отношение поведението на детето в дадени ситуации – с действията си, мимики, жестове, то може да
издаде страх от друго дете, да се разстрои при вида на преподавател, да се съпротивлява при включване в общо занимание
или
влизане
в
конкретно
помещение...
На следващ етап усилията на родителите следва да са насочени към насърчаване на детето да се върне в училище. Колкото
повече се „протака” неговото връщане в клас, толкова повече
разрешаването на проблема се задълбочава. Имайте предвид,
че децата в това състояние проявяват находчивост и умения да
манипулират родителите си и да си останат вкъщи.
РЕШЕНИЕ:
Често намирането на добър приятел, който да споделя училищния чин или пък да играе с детето в междучасието играе
важна роля в преодоляването на страха.
МАТЕРИЯ МЕДИКА:
За повлияване на тези симптоми търсим етиологични
медикаменти в Материя медика и медикаменти за чувствителен тип на детето:
Страх, ужас
 Stramonium
 Hyoscyamus niger
 Оpium
Страх, впечатлителност
 Causticum
Страх от болести, тревожност
 Arsenicum album
Притеснителност
 Gelsemium
 Argentum nitricum
Срамежливост, потиснатост
 Ambra grisea
 Staphysagria
 Pulsatilla
Психомоторна възбуда и натрапливости
 Medorrhinum
 Argentum nitricum
Инат
 Baryta carbonica
Свръхамбиция
 Lycopodium
Разочарование, интроверт
 Natrum muriaticum
Променливост

ACTA HOMEOPATHICA
 Phosphorus
 Tuberculinum
Дозировка: 15-30 СН по 5 гранули дневно.
КЛИНИЧЕН ОПИТ:
Клиничен случай 1:
Гергана С., 9 год.
 Не иска да ходи на училище! Буди се през нощта от
притеснение за училище и много плаче.
 Не иска да се разделя с майка си!
 Всяка сутрин повръща.
 Започнала да боледува често от УНГ-инфекции, натрупала отсъствия.
Състоянието на детето се подобри трайно след предписването на:
B
 aryta carbonica 30 CH и
 Gelsemium 30 CH по 5 гранули през ден.
 Pulsatilla 30 CH по 10 гранули всяка неделя.
Клиничен случай 2:
Диана Р., 10 год.
Н
 е иска да ходи на училище. Преживян силен страх.
 Неин съученик я биел, има синини по ребрата.
 Събужда се нощем с вик и силно плаче. Много нервна, буйна и сърдита! Преди училище сутрин повръща.
Състоянието на детето се подобри трайно след предписването на:
S
 tramonium 15 CH и
 Medorrhinum 15 CH по 5 гранули през ден.
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Клиничен случай 3:
Дейвид С., 13 год.
 След кандидатстване в езикова гимназия внезапно
изгубил интерес към училище. Непрекъснато боледува и предпочита да си стои у дома. Умен, „свръхамбициозен“ и схватлив.
 И ма различни оплаквания, ходи по кабинети и
прави изследвания.
Състоянието на детето се подобри след предписването на:
 Arsenicum album 30 CH и
 Kalium phosphoricum 15 CH по 5 гранули през
ден.
 L ycopodium 30 CH по 10 гранули седмично.
И до момента посещава психотерапевт, ходят и на
семейна терапия.
СЪВЕТИ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ?
 При училищна фобия родителите не трябва да спорят за
това, кой е виновен и как да постъпят. Трябва тясно да си
сътрудничат с училището, за да може детето да има доверие в
училището.
 При училищна фобия да не се търсят медицински бележки и да не се поставя детето в ролята на болен. Да не се употребява психотерапевтичното лечение (ако е предписано от специалист) като алиби за отсъствие от училище.
 При деца, които отбягват контакти, да се потърси опора:
някой учител или (по-добре) някой съученик, като закрилник и
застъпник. Самите родители като застъпници трябва да стоят в
сянка.
 Повечето деца, които уж не „искат” да учат, знаят, че само
с големи усилия биха могли да „могат”, а това всъщност
означава, че „не могат”. Те искат да избегнат предварително
очаквания неуспех.
Действително необходимо е време и поредица разговори с
детето, за да му се изясни, че оплакванията му се дължат на
страха и че се намира в добра форма. Уверението за съдействие по отношение наваксване на пропуснатия учебен материал и домашни също би могло да помогне.
 Основно правило: да се направи всичко, за да не се
помрачи радостта от постижението. По-добре понякога да се
изисква по-малко, отколкото повече. Да се намали натиска. Да
се учи с настроение.

А ние като лекари хомеопати трябва да вникваме под
повърхността на проблема, ако останалите лекари виждат
„шапка“, ние виждаме „боа, глътнала слон“*.
Защото във всяко дете може би се крие един Малък
принц.
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