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Уважаеми, колеги! в този процес и като наши автори. Благодарим
Наближават Коледните
и Новогодишни празници,
остават броени дни до края на
2016 г. и е време за равносметка…
Вече пета година вестник Акта
хомеопатика ви прави съпричастни
към редица събития от
организационния живот на ЕШКХ и БМХО.
Интересът към вестник Акта хомеопатика
нараства и към този момент той достига
ежемесечно до повече от 2300 лекари и
фармацевти от цялата страна.
Много от вас, уважаеми читатели, участвате

ви за активността, за ентусиазма и за
професионалното отношение!
Вярваме, че ползотворното ни сътрудничество
ще продължи и през новата 2017 година, а тя на
свой ред ще донесе за всички ни повече положителни
емоции и нови хомеопатични успехи, които да
споделим.
От името на екипа на Европейската школа по
клинична хомеопатия приемете нашите найсърдечни пожелания за здраве, професионални
успехи и щастливи мигове през 2017 година.
Бъдете живи, здрави и истински щастливи!
Честита Коледа и успешна Нова Година!

P.S. На страница 8 можете да прочетете нашите празнични хомеопатични съвети

ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ НА МОДУЛ
ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ
Започват семинарите на модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от
Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Плевен,
предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.
График на провеждане:
София
1 семинар 18-19.02.17 г.
2 семинар 25-26.03.17 г.
3 семинар 22-23.04.17 г.

Пловдив
1 семинар 04-05.02.17 г.
2 семинар 11-12.03.17 г.
3 семинар 01-02.04.17 г.

Плевен
1 семинар 11-12.02.17 г.
2 семинар 18-19.03.17 г.
3 семинар 08-09.04.17 г.

Краен срок за записване – за София 15 февруари 2017 г.
за Пловдив 01 февруари 2017 г.
за Плевен 08 февруари 2017 г.
Модулът се кредитира от Български лекарски съюз.
За допълнителна информация:
web: www.clinicalhomeopathy.eu,
e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu или на тел.: 02 968 19 12 или 0884 058 885.
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ТЕМИ ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ 2017г.

Избор на теренно лечение при деца от 0 до 6 години
Д-р Зорка Угринова

Голяма част от пациентите,
които се насочват към лекархомеопат са децата до 6-годишна възраст. Хомеопатичният
подход при тях включва лечение на остро състояние и в
повечето случаи и подходящо
теренно лечение.
В презентацията ще се разгледа богата патология, характерна за детската възраст, ще се припомнят основни симптоматични медикаменти, както и алгоритми за тяхната употреба.

Акцентът ще бъде върху правилния подбор на
теренно лечение при малките пациенти. Предвижда
се дискусия по следните въпроси: Кои деца изискват
теренно лечение? Кога се избира медикамент за
чувствителен тип и кога за хроничен модус на реакция? Къде е мястото на т.нар. конституционални
лекарства: Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica,
Calcarea fluorica и с каква продължителност да се
предписват? С кои други хомеопатични лекарства те
се комбинират най-добре?
С подходящи клинични случаи и въпроси за дискусия ще се обсъди туберкулинизъм, псора, сикоза и
луетизъм в детска възраст - стигми и еволюция.

Клинична хомеопатия при хронични съдови проблеми
Проф. д-р Людмил
Пейчев, дм, мзм
В презентацията ще се анализират клинични казуси, чрез
които лекарят-хомеопат да се
подготви за рационален избор
на хомеопатично лечение на
пациенти с артериална хипер-

тония, исхемична болест на сърцето, ритъмни нарушения и други.
С разнообразни примери от ежедневната практика и широка дискусия, този модул в следдипломното
обучение ще разкрие неочаквани възможности за
използване на хомеопатия при заболявания на сърдечно-съдовата система и систематизиране на найподходящите медикаменти от Материя Медика.

Хомеопатично лечение в хроничната патология на коремните органи
Д-р Петко Загорчев

В предстоящия модул поддържаща квалификация по клинична хомеопатия д-р Загорчев
ще представи хроничната патология на коремните органи като
обект на хомеопатично лечение.
В презентацията се разглеждат болестни състояния като
хроничен хепатит, хроничен панкреатит, хронични
възпалителни заболявания на червата, синдром на
раздразненото дебело черво и др.
Темите са обогатени със съвременните концепции
в медицинската наука.
Ще се обсъждат възможностите на хомеопатията
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,
Проф. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

като алтернативен и като
комплементарен подход
при тези пациенти.
Мотивирано са систематизирани различни
хомеопатични медикаменти както от групата
на поликрестите Lycopo
dium clavatum, Phospho
rus, Arsenicum album,
Kalium carbonicum, така и от по-малките медикаменти
- като жлъчно-чернодробните дренатори Chelidonium
majus 9CH, Carduus marianus 5CH, Hydrastis Canadensis
5CH и др. и алгоритми за тяхното приложение.
Подбрани са клинични случаи, които илюстрират
хомеопатичния подход и маркират границите на неговото приложение при цитираната патология.
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
ISSN 2367-7457
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Нарушения в обмяната на веществата и наднормено тегло.
Стройни с хомеопатия
Д-р Мариян Иванов
В презентацията ще се разгледат следните въпроси за
дискусия: Кои са основните
рискови фактори за наднормено тегло и целулит и как можем
да противодействаме с хомеопатия? Какъв е хомеопатичният
подход за повлияване на често

Психизъм в хомеопатията
Д-р Слави Филчев
Ефикасността на хомеопатичното лечение зависи от прецизността на подбора на лекарствата. Често при сходни симптоми на физическо ниво диференциалната диагноза между
близки клинични картини се
основава на психическите,
интелектуалните или емоционални особености на пациента.
Според Ханеман: „Почти всички така наречени
умствени и душевни болести не са нищо друго освен
телесни болести…и трябва да се лекуват така,

съпътстващите наднорменото тегло метаболитни
нарушения?
Акцент ще бъдат основни съдови, опорно–двигателни и храносмилателни проблеми, влияещи негативно на фигурата – профилактика и лечение с хомеопатични медикаменти.
Ще се разгледат клинични случаи, илюстриращи
възможностите на хомеопатията в тази област.

както и всички други болести, а именно, с лекарства, които показват способност да предизвикат
болестно състояние у здрав индивид…“ Ханеман,
Органон, § 214.
В презентацията са представени най-ярките психоемоционални образи на медикаментите от Материя
Медика, направено е и диференцирано сравнение на
отделните психологически качества между отделните
лекарства.
С особено внимание ще се разгледат медикаментите от Материя Медика с изявен чувствителен тип и
ще се очертае реалното им приложение в клиничната
практика.
Авторът припомня хомеопатичното поведение
при най-често срещаните нарушения в психоемоционалната и психосоматична сфера и го илюстрира с
оригинални клинични случаи.

Клинична хомеопатия при диабет, болести на щитовидната жлеза и половата система
Д-р Иван Енев
Патологията на ендокринната система – диабет, щитовидна
патология, патология на половата система – в голяма степен
е функционална, засяга целия
организъм и се отразява на
всички органи и системи. В
този смисъл холистичният под-

ход при тези болести е особено наложителен.
По време на семинара ще бъдат обсъдени възможностите на клиничната хомеопатия за намеса в лечението на тези разнообразни патологични състояния,
правилата за избор на лекарствата, поставянето на
реалистични терапевтични цели и анализ на достигнатите резултати.
Както винаги, теоретичната част ще бъде илюстрирана с подходящи клинични случаи от практиката.
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ЧЕТИРИ В ЕДНО

В града под тепетата – четири бележити събития в една дата
През м.октомври т.г. академичната общност в Медицински
университет Пловдив отбеляза в една дата няколко бележити събития в неговата история:
- 100 години от рождението на Доайена на фармакологията в Пловдив – проф. д-р Пейчо Пейчев – учен, изобретател и баща на цигарите „Антитаб“;
- 70 години от създаването на катедрата по фармакология в Медицински университет Пловдив:
http://www.meduniversity-plovdiv.bg/bg/echo_bg/3653 ;
- 10 годишен юбилей на Факултета по фармация към МУ
Пловдив след утвърждаването му от Народното събрание
на Република България през 2006 г.
- 10 години от въвеждане на преподаване по клинична
хомеопатия като задължителен предмет за магистър-фармацевти във Факултета по фармация при МУ Пловдив.
Приветствие на
проф. Пейчев

На тържествената церемония в аудиторния комплекс
присъстваха над 120 ветерани, настоящи служители на катедрата, гости от страната и чужбина. Чаровна студентка от
факултета по фармация откри тържеството с песента „Една
българска роза“, която просълзи много от присъстващите и
подготви аудиторията за презентацията на проф. д-р Людмил
Пейчев за богатата история на катедрата по фармакология.
Ето какво сподели той: „Любовта ми към фармакологията
започна още в детските години, когато моят баща, проф.
д-р Пейчо Пейчев, често ме водеше в катедрата, за да ми
покаже вредните въздействия на алкохола и цигарения дим
върху опитни животни. По-късно като студент и лекар
съвместно с моя баща продължихме много от изследванията и създадохме билковите цигари за отказване от тютюнопушене „Антитаб“.
- Интересно за читателите на в. „Acta Homeopatica” би
било да споделите какви са постиженията на вашата катедра
в областта на хомеопатията?
- През 70-годишната история на катедрата по фармакология отношението към хомеопатията е претърпяло значителна еволюция – от негативизъм в миналото до утвърждаването й като част от медицинското образование на съвременния лекар, фармацевт и дентален медик. Като илюстрация на това ще посоча извадка от първия учебник по фармакология за медици, написан през 1948 г. от един от авторитетните професори на МУ Пловдив – проф. Богоя Юруков. На

страница тридесет и втора той пише: „В 1883 г. Ханеман
говори за повишение на жизнената сила у човека с хомеопатия. Той твърди, че заболялата клетка е по-чувствителна
на хомеопатия, отколкото здрава клетка.” Десет години
по-късно отношението на водещите фармаколози у нас –
проф. Петър Николов (първият дипломиран български фармаколог), проф. Димитър Пасков (откривателят на
„Нивалина“) и академик Веселин Петков (Председател на
БАН), рязко променят отношението си към хомеопатията. Те
пишат в учебника по фармакология от 1960 г. следното:
„Като реакция на лечение с огромни дози на средства против повръщане, слабителни и пикочогонни, против едновременното даване на много лекарства, се явява създадената от Ханеман хомеопатия – лечение с лекарства във фантастични разреждания. Днес хомеопатията представлява
реакционна преживелица на миналото. Учението на
Ханеман доведе до т.н. терапевтичен нихилизъм“. Много
години след това формираното негативно отношение към
хомеопатията отблъсква академичната общност от хомеопатичния метод на лечение. В края на миналия век и началото
на новия, след официалната регистрация на хомеопатичните лекарствени продукти у нас, се възвръща позитивното
мислене към този терапевтичен метод. Тук съм длъжен да
отбележа, че през учебната 2004/2005 г. катедрата по фармакология в Пловдив и катедрата по фармакология в Плевен за
първи път у нас въведоха преподаване по клинична хомеопатия като свободно избираем предмет за студентите по
медицина и дентална медицина. На следващата учебна година нашият пример беше последван от Медицинските университети в София, Варна и Стара Загора. През 2006 г., след
мой доклад пред факултетния съвет на Фармацевтичен
факултет Пловдив, изучаването на клинична хомеопатия
беше включено в учебната програма на магистър-фармацевтите като задължителен предмет. С гордост мога да кажа, че
вече 10 години фармацевтите, които завършват Медицински
университет Пловдив са високо квалифицирани с много
добри познания за терапевтичните възможности на хомеопатията.
Днес хомеопатичното лечение е регламентирано от
европейското и българското законодателство. През 1996 г.
Изпълнителната агенция по лекарствата регистрира и разреши употребата на хомеопатични продукти в България.
През 1999 г. Европейската Фармакопея поставя хомеопатичните лекарствени продукти наред с официалните лекарствени средства, използвани в медицинската практика. През
2007 г. в Закон за Лекарствените Продукти в Хуманната
Медицина се регламентира прилагането на хомеопатичния
метод на лечение от лекари и дентални медици (ДВ бр.31).
Съперничеството между хомеопатия и алопатия от миналото е изместено днес в посока на разумно сътрудничество
в полза на болния. Около 100 хил. лекари по света са специализирали хомеопатия, която използват ежедневно в практиката си. Те решават редица здравни проблеми на 300 млн.
пациенти на планетата.
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ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ ЗА
ЛЕКАРИТЕ, ПРАКТИКУВАЩИ
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ – м. ЯНУАРИ
Уважаеми колеги,
Имаме удоволствието да ви поканим на традиционните професионални срещи за лекари-хомеопати.
Представяме ви графика за провеждането им през
м. ЯНУАРИ.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Растителните отрови в Материя Медика.“
Лектор: д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Конферетна зала, хотел Конкорд,
гр. Велико Търново
СОФИЯ – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Лицата на дистреса.“
Лектор: д-р Райна Томова, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Зала 2, МБИ, ул. Здраве 2, гр. София
ПЛОВДИВ – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Остри вирусни инфекции. Хомеопатичен алгоритъм. “
Лектор: д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.30 ч.
Място на провеждане: Зала 2, МБИ, Аудиторен комплекс,
МУ Пловдив, гр. Пловдив
ВАРНА – 21.01.2017 г., събота
Тема: „Често боледуващото дете. “
Лектор: д-р Иван Енев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Втора аудитория, МУ Варна,
гр. Варна
ПЛЕВЕН – 22.01.2017 г., неделя
Тема: „Растителните отрови в Материя Медика.“
Лектор: д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Зала Асклепий, МУ Плевен,
гр. Плевен
БУРГАС – 22.01.2017 г., неделя
Тема: „Често боледуващото дете.“
Лектор: д-р Иван Енев, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.00 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала х-л Аква,
гр. Бургас
СТАРА ЗАГОРА – 22.01.2017 г., неделя
Тема: „Остри вирусни инфекции. Хомеопатичен алгоритъм. “
Лектор: д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
Начало на семинара: 10.30 ч.
Място на провеждане: Конферентна зала, хотел Верея,
гр. Стара Загора
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ГОСТ НА БРОЯ
Д-р Камелия Бачовска,
педиатър, София:
Специалист съм по педиатрия
и клинична хематология. Начал
ник съм на Детско отделение от 2
до 18г. в рамките на Детска клиника при Втора МБАЛ-София.
С клинична хомеопатия се
занимавам от около 5 години, но
интересът ми към нея датира от
повече от 10 години. Моя приятелка и колега, която се сертифицира доста преди мен, ми
разказваше с възторг за този терапевтичен метод и дори
лекуваше с хомеопатия майка ми и сина ми в рамките на
остри вирусни инфекции.
Необходимо ми беше още малко време, за да осъзная, че
този метод на лечение е навлязъл широко в педиатрията и в
един момент се почувствах некомпетентна, когато майките
на пациентите ми ме питаха за един или друг хомеопатичен
медикамент, а аз не бях в състояние да им дам адекватен
отговор.
След като преминах необходимото обучение, а и още по
време на него, се убедих, че хомеопатията ми помага да
намеря терапевтично решение при редица ситуации, които
преди това ме затрудняваха в избор на ефикасен алопатичен медикамент: фебрилни състояния, никнене на зъби,
колики, обриви, афтозен стоматит, неспокоен сън.
В хомеопатията освен ефикасността ме привлича и безвредността на медикаментите, а също и възможността да
детайлизирам и индивидуализирам терапевтичното си
поведение спрямо конкретния пациент и конкретната симптоматика.
Всеки от случаите, в които ползвам хомеопатична терапия ми носи опит, а когато има добър терапевтичен ефект и
радост от постигнатото.
Тук ще спомена момиченце на 5 години, което вечер
изнасяше цяло театрално представление на уморените си
родители с една единствена цел – да не легне да спи. Когато
всички бяха вече уморени и полузаспали тя започваше да
пее и рисува с неизчерпаема енергия, като изискваше вниманието на околните.
Назначеното от мен лечение беше: Coffea cruda 15 CH и
Kalium phosphoricum 15 CH по 5 гранули да се редуват през
вечер. Основанията ми бяха радостната превъзбуда на
детето от общуването с родителите вечер и желанието му
да покаже всичко, което е научило през деня в детската
градина.
След около месец родителите се похвалиха, че детето
само искало да си ляга вечер и заспивало без допълнителни
уговорки.
Интересът към хомеопатията нараства и за всеки лекар е
важно да познава този метод и неговите възможности. Като
терапевтичен метод тя разширява кръгозора на специалиста и изисква от него добро познаване на материята и професионална компетентност.
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Д-р Теодора Доневска,
ОПЛ и педиатър, Ловеч:
Интересът ми към хомеопатията датира от много години, но
завърших курса и практикувам,
доколкото мога, вече над 4 години. Записах се на курса по хомеопатия най-вече заради семейството си, но и от желание да усвоя
нов метод за лечение, напълно
безвреден за пациентите.
Отначало и аз, като много други колеги, имах някои съмнения, но още след първите семинари вече бях сигурна, че
хомеопатията е нещо уникално и се влюбих в нея. В началото
започнах с хомеопатично лечение за себе си и семейството
си, но постепенно я въведох в лечението и на пациентите си.
Използвам хомеопатията най-вече при остра патология
и най-често при малките ми пациенти. Във време на все позасилваща се антибиотична резистентност е престъпление
масовото изписване на антибиотици "за сигурност", както
често се случва. Повечето сезонни инфекции са вирусни и
трябва да се помогне на пациента сам да се справи.
Винаги питам майките какъв метод на лечение избират,
за да съм коректна, и се уверих в практиката, че хомеопатията не е за всеки.
Удовлетворена съм като лекар, когато пациент избере
безвредното лечение. Хомеопатията е подходяща за всяко
начало на вирусна инфекция, за ангини, отити, херпесни
инфекции и т.н.
С тъй наречените условно хомеопатични "антибиотици"
се повлияват добре остри и хронични гнойни процеси.
Хомеопатията е силна при травми, ефектът там е невероятен.
Какво по-добро от това да помагаш, без да вредиш, каквото всъщност е призванието на лекаря.
Признавам, че рядко се впускам да лекувам хронични
процеси при възрастни пациенти, защото те често са и полиморбидни, а в натовареното ежедневие на общопрактикуващ лекар, нямам времето, необходимо за обстоен хомеопатичен преглед. Въпреки това се опитвам и там да помагам…
В тази връзка мога да споделя интересен случай с моя възрастна пациентка:
Касае се за жена над 70 г. с диабет, ИБС, АХ, тежка форма
на сънна апнея, оперирана от рак на матката и провеждана
лъчетерапия… В един почивен ден тя ми се оплака, че не е
уринирала от предния ден, изпитва силна болка и "има чувство, че пикочният мехур ще се пръсне". Отначало помислих
за поставяне на катетър и спешна консултация с уролог, но
това трудно се организира в почивен ден. Тогава се сетих за
"хомеопотичния катетър" Sabal serrulata 5CH… За моя
радост от аптеката ме увериха, че имат лекарството.
Назначих го по 5 гранули през 15 минути. След четвъртия
прием на гранулите имаше отделяне на урина….
Така спестих на моята пациентка една неприятна процедура, която крие и други рискове.
Знам, че имам още какво да науча от изкуството на хомеопатията и ще продължа...
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XVI-та Национална конференция
по клинична хомеопатия ще се проведе
в Несебър от 26 – 28 май 2017 година
Темите на конференцията тази година са две:
„РЕВМАТОЛОГИЯ“
и
„УРОЛОГИЯ“.
Желаещите да участват с доклади,
научни съобщения и клинични случаи,
могат да изпратят най-късно до 15 март 2017г.:
1. Заглавие на темата
2. Резюме в word-формат до 500 знака
на e-mail: congress.nessebar@gmail.com
с копие до: bmhobg@gmail.com
Комисия към Организационния комитет на
конференцията ще отговори на авторите на
одобрените теми за доклади или постери
до 31 март 2017г.

Телефони за информация: 02-9632091 и 02-9630906
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Клиничен случай на хронична патология
д-р Антоанета Славкова
ЦСМП Плевен, интернист

Е. С. Дмъж, 69 г.
Първи преглед: 18 юни 2015 г.
Повод за консултацията: възстановяване след тежка сърдечна
операция, бъбречна недостатъчност и психически стрес
Диагнози от епикризи: ПСП. ИНФЕКЦИОЗЕН ЕНДОКАРДИТ.
ВИСОКОСТЕПЕННА АОРТНА, МИТРАЛНА И ТРИКУСПИДАЛНА
РЕГУРГИТАЦИИ. АОРТНО КЛАПНО ПРОТЕЗИРАНЕ С МЕХАНИЧНА
ПРОТЕЗА. РИНГ-ПЛАСТИКА НА МИТРАЛНА КЛАПА. ПОВТОРНО
МИТРАЛНО КЛАПНО ПРОТЕЗИРАНЕ С МЕХАНИЧНА ПРОТЕЗА.
АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ. РИТЪМНИ НАРУШЕНИЯ ПЕРМАНЕНТНО ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ. СЪСТОЯНИЕ СЛЕД
ИМПЛАНТАЦИЯ НА ПОСТОЯНЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛАТОР.
ХБН III СТ. ГЛАУКОМА.
АНАМНЕЗА
По повод лесно заморяване, кашлица и отоци на
крайниците през месец октомври 2014 г. установена тежка
митрална и аортна инсуфициенции и сърдечна недостатъчност.
През декември 2014 г. имплантирана механична протеза на аортна клапа и пластика на митрална клапа.
През март 2015 г. по повод влошаване състоянието на пациента колапс и висока температура, приет в кардиохирургична клиника за лечение на инфекциозен ендокардит на митрална клапа.
През април 2015 г. е осъществена повторна операция с имплантиране на механична протеза на митрална клапа. По време на
операцията пациентът не е получил пълна седация.
По негови думи усетил „рязането на ребрата и отварянето на
гръдния кош“. Това го довежда до чувството за постоянен ужас от
изпитаната болка и спомена за случилото се. Халюцинира, отказва да се храни. С анемия, изпада в бъбречна недостатъчност.
Преживява 3 хемодиализи.
След 3-месечен престой в болницата на 8 юни 2015 г. пациентът е
изписан по собствено желание в тежко състояние с препоръки за
хрониодиализа.
СТАТУС
Крайно увредено общо състояние. Пасивно положение в леглото.
Не може да става и да се обслужва сам.
Кожа - с намален тургор, бледа. Бледи видими лигавици.
Редуцирана мускулна и подкожна мастна тъкан. Тегло-50 кг.
В тилната област зона с алопеция с размер 7-8 см от залежаване.
ДС - астеничен симетричен гръден кош, отслабено везикуларно
дишане, до липсващо в двете основи.
Сърце - тахиаритмична сърдечна дейност, СЧ - 115/мин, ясни
протезни тонове. АН 100/60 на двете ръце.
Корем - под нивото на гръдния кош, черен дроб на 4 см под
ребрената дъга.
Крайници - силно изразена кахексия, невъзможност да седи
прав, леки отоци по подбедриците.
НС - пациентът е контактен, говори с немощен глас, разказва с
ужас за изпитаното по време на операцията. Не може да спи
нощем и се събужда към 1-2 часа сутринта.
ПАРАКЛИНИКА ПРИ ИЗПИСВАНЕ
СУЕ-70/80;
ПКК-Лев-10,9;
Хемоглобин-104 g/l
Глюкоза- 5,2 mmol/l;
Урея- 37,2 mmol/l;
Креатинин- 329 цто1/1;
АСАТ-105 U/I; АЛАТ- 96 U/I

Започнато хомеопатично лечение паралелно
с конвенционалната терапия
Stramonium 15СН - по 5 гранули на четни дати
Staphysagria 15СН - по 5 гранули на нечетни дати
China rubra 9СН - по 5 гранули сутрин 8 ч.
Ferrum metallicum 9СН - по 5 гранули сутрин 9 ч.
Berberis vulgaris 5СН - 2 по 5 гранули дневно
Ammonium carbonicum 9СН - 2 по 5 гранули дневно
Lycopodium 9СН - 2 по 5 гранули дневно
Arsenicum album 15СН - по 5 гранули вечер 20 ч.
Arnica montana 15СН - по 5 гранули вечер преди лягане
След 10 дни пациентът е по-спокоен, по-малко говори за преживяното, не се буди нощем, започнал да се храни и да сяда сам в
леглото. На 15 юли 2015 г. сам ходи из апартамента, силата му се
увеличила, повишил се апетитът.
От терапията спрени Staphysagria и Stramonium.
Изследвания август 2015:
СУЕ - 20; ПКК - Лев -10,9; Хемоглобин -118 g/l
Глюкоза - 5,2 mmol/l;
Урея - 24,2 mmol/l; Креатинин - 240 цто1/1;
АСАТ-15 U/I; АЛАТ- 20 U/I
През месец октомври 2015 г. пациентът излиза сам и ходи без да
се заморява 2-3 км пеша. Наддал на тегло. В зоната с алопеция
се забелязва растеж на нова черна коса. Поради нормализиране
на уреята, креатинина и трансаминазите от терапията са спрени
Berberis vulgaris, Ammonium carbonicum и Arsenicum album.
През месец февруари 2016 г. пациентът
е с възстановена мускулна маса, тегло 68
кг, с възстановена обичайна физическа
активност. Поради персистиращия лек
анемичен синдром оставен с поддържаща терапия:
China rubra 9СН - 5 гран. сутрин
Ferrum metallicum 9СН - 5 гран. сутрин
Lycopodium 9СН - 5 гран. вечер
Arnica montana 15СН - 5 гран. вечер

ОБСЪЖДАНЕ НА МЕДИКАМЕНТИТЕ
Stramonium - етиологичен медикамент за преживян ужас
Staphysagria - етиологичен медикамент за потиснати емоции
China rubra, Ferrum metallicum - симптоматични и
патогенетични медикаменти при тежко болни с астения и
анемичен синдром
Berberis vulgaris - патогенетичен медикамент с тропизъм към
бъбреците, дренатор
Lycopodium - симптоматичен и патогенетичен медикамент с
тропизъм към черен дроб и бъбреци, при астения и ХБН
Ammonium carbonicum - патогенетичен медикамент при ХБН и
сърдечна недостатъчност
Arsenicum album - симптоматичен, патогенетичен и
етиологичен медикамент при анемия, астения със загуба на
тегло в резултат на тежко боледуване, влошаване на
оплакванията между 1 и 3 ч сутринта, увреждане на
паренхимни органи - черен дроб и бъбреци и сърдечна
недостатъчност
Arnica montana - съдов протектор

ACTA HOMEOPATHICA

ГОДИНА 6, БР. 10, ДЕКЕМВРИ 2016

8

АКТУАЛНО

ПРАЗНИЧНИ ХОМЕОПАТИЧНИ СЪВЕТИ
Предстоят най-светлите празници в годината.
Предпразнична възбуда, трескаво пазаруване и обилни трапези… Как да се подготвим за тях с помощта на
хомеопатията?
Хомеопатичен дренаж:
В продължение на една седмица да се приемат по
500 мл вода дневно, с разтворени в нея по 10 гранули
от трите хомеопатични лекарства Chelidonium majus 9
CH, Carduus marianus 5 CH и Hydrastis сanadensis 5 CH.
Водата се пие на порции и малки глътки през целия
ден.
Ефектът ще бъде незабавен, тъй като тези хомеопатични медикаменти имат жлъчно-чернодробно и стомашно-чревно дренажно действие:
 При пациенти, които страдат от запек, изхожданията ще се нормализират;
 Ще се подобри обмяната на веществата и функци
ята на целия стомашно-чревен тракт;
 Ще се изхвърлят натрупаните токсини;
 Състоянието и видът на кожата ще се подобри;

 Ще се подобри качеството на нощния сън;
 Ще изчезне сутрешната умора, отпадналост и
лошо настроение…
Този дренажен режим особено подходящ е за пациенти с хронични жлъчно-чернодробни проблеми,
кожни заболявания, болезнена менструация, упорит
запек и нарушения в обмяната на веществата.

Грип, настинка

Be Haгa
Oc uлokok uHy

За профилактика и лечение на грип!
Хомеопатичен лекарствен продукт
Без лекарско предписание. КХП18417/26.06.2012 За пълна информация:
БОАРОН БГ ЕООД, 1408 София, Южен парк бл. 28 вх. А, тел.: 02/ 963-20-91, факс: 02/ 963-45-00

За да устоим на празничните трапези и да избегнем
хранителни и алкохолни ексцесии е добре да се приемат Antimonium crudum 9CH и Nux vomica 15CH, по 5
гранули преди всяко хранене.
Как да се преборим със стреса преди празниците:
 Ignatia amara 30 CH – напрегнатост, нарушен сън,
спастични и хистерични кризи, два пъти по 5 гранули.
 Gelsemium sempervirens 30 CH – обща отпадналост, адинамия, липса на концентрация, два пъти
по 5 гранули.
 Argentum nitricum 30 CH – прибързаност, хаотичност, страх и тревожност от предстоящи събития,
безсъние, два пъти по 5 гранули.
 Coffea cruda 9CH при „Синдромът на Празничната
възбуда“, два пъти по 5 гранули.

