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Вестник за клинична хомеопатия
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Гост на този брой е сдружението
на общопрактикуващите лекари
от град Русе

Традиционно сдружението на общопрактуващите лекари (СОПЛ) Русе организира за членовете си ежегодни
Научно-практически конференции.
Темите на предлаганите презентации засягат пряко
работата на семейния лекар, поддържат нивото му на
информираност относно новостите в диагностиката и лечението на различни заболявания.
От 2 години част от темите на Конференциите засягат
въпроси и за приложението на хомеопатията в общата
медицинска практика.
На 24-26 април 2015 г. в курорта „Свети Константин и
Елена“ се проведе поредната среща на СОПЛ. Повече от 50
общопрактикуващи лекари от регион Русе присъстваха на
срещата.
В научната програма взе участие и д-р Зорка Угринова,
ЕШКХ, която направи пред колегите Увод в хомеопатичната
терапия. Подготовка за лятото.
Специално за читателите на в. Акта хомеопатика наш
екип се срещна с организаторите на събитието:
Д-р Орлин Кожухаров, председател на сдружението от 2010 г.,
хомеопат:
Сдружението на ОПЛ в Русе е
регистрирано през 2008 г. То е
регионално поделение на националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България
(НСОПЛБ). В Сдружението членуват
95 лекари от област Русе, като
всички те са членове на БЛС.
Аз съм председател на УС на
сдружението от началото на 2011 г. и вече втори мандат съм
избиран на този пост. За последните четири години нашият
екип успя да реформира СОПЛ Русе и изцяло да го превърне
в съсловна организация, на която колегите общопрактикуващи лекари в Област Русе могат да разчитат, както за защита на интересите им, така и за получаване на своевременна
информация за всички промени и наредби, касаещи НРД и

„Клиничната хомеопатия в практиката на
общопрактикуващия лекар“

Програмата на Конференцията
е на стр. 9

За информация:

http://www.bmho.bg/novini/pokana_za_chetirinadesetata_nacionalna_konferenciia_po_klinichna_homeopatiia_v_nesebar
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постановления на МЗ. Организацията ни спомага за разрешаване на местни и междуличностни конфликти.
Сдружението ни се ползва с авторитет в БЛС, РЗОК, РЗИ,
Община Русе и Областна управа. В добри отношения сме със
социалните служби и доставчиците на социални услуги в
общността, както и с други НПО. Партньор сме на Община
Русе по различни европейски проекти.
Всичко това и най-вече личният контакт с членовете му,
спомогна организацията да увеличи състава си и да обхване
вече 90 % от общопрактикуващите лекари в областта.
Постепенно нашето сдружение се превърна в общност
от еднаквомислещи и сплотени колеги. Все повече мога да
разчитам на помощ извън екипа си за организирането на
различни мероприятия.
Това, с което ме привлече хомеопатията, е ИНДИ
ВИ
ДУАЛНИЯТ подход към пациента и различният начин на
мислене (освободен от стереотипи), както и психологическото разнищване на дадения казус. Хомеопатията е доста
по-различна като метод и стил на работа и точно с това привлича все повече колеги от нашите среди.
На читателите пожелавам крепко здраве и все подръзновено изледване на необятната вселена, наречена хомеопатия!
Д-р Таня Матева, секретар на
СОПЛ Русе, хомеопат
СОПЛ-Русе започна организирането на изнесени научно-практически конференции от 2013г.,
като в предходните две години
организирахме по две конференции годишно, а тази година СОПЛРусе е и домакин на Конференция,
организирана от НСОПЛБ.
Още от първата конференция
се регистрира голям интерес от
страна на колегите, а също и на фармацевтичните компании,
които поканиха специалисти в съответните области с цел
представяне на новости.
Аз съм секретар на СОПЛ-Русе, подкрепяща работата на
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
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Председателя на Сдружението д-р Кожухаров и сме ангажирани месеци преди това с организационната част на мероприятието.
Още при организирането на първата изнесена конференция ни хрумна идеята, че освен че науката може да е от
нас за нас, а именно чрез представяне на клинични случаи,
то и веселата част на празненството може да е на същия
принцип.
Основна „движеща и идейна сила“ е д-р Кожухаров.
На първата конференция от този тип представихме драмсъстава на Сдружението, като развеселихме колегите с кратки скечове от нашата практика.
На следващата година конференцията съвпадна с
Цветница и заложихме на буфосинхронадата - певческата ни
група изпълни песни, свързани с цветя.
Тази година дойде ред на танцовия състав „GP оf the
dance“.
Обикновено репетициите са няколко седмици преди
събитието, а за тазгодишното репетирахме с учител по
танци цели 3 месеца.
Тази странична, немедицинска дейност ни разтоварва
емоционално и ни дарява с положителни емоции. Считам,
че това подобрява комуникацията помежду ни и ни създава
усещане за общност.
Тази година завърших курса по хомеопатия във Варна.
Хомеопатията влезе преди няколко години в практиката
ми, когато, малко на шега, реших да пробвам комбиниран
препарат върху ежегодната зимна хрема на съпруга си, с
идеята, че ако не помогне, няма да навреди. Когато постигнахме бързи, неочаквано за мен добри резултати, аз се престраших да започна, малко по малко, да прилагам и в практиката си основно комбинирани препарати.
Реших, че е крайно време да подходя сериозно към
същината на хомеопатията и затова изкарах курса.
В моята практика има много деца и хомеопатията ще ми
е полезна основно при решаването на проблеми в детска
възраст, в същото време се опитвам да решавам и хронични
проблеми на по-възрастни пациенти.
На читателите на вестника бих пожелала най-вече да
са здрави, усмихнати и щастливи. В чакалнята на моя
кабинет пациентите ми са посрещани от надпис
„Усмихвайте се!“.
Така че - усмихвайте се ! Усмивката е заразна, а пък не
боли!
Конференция на ОПЛ
24-26 Април 2015

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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НЕВРОПАТИЧНА БОЛКА. НЕВРОХИРУРГИЧНО
ЛЕЧЕНИЕ. МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА
Проф. М. Маринов, дмн, Клиника по неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София
Д-р П. Загорчев, ОАРИЛ, МБАЛ Шумен, ЕШКХ
Според дефиницията на International Association for the
Study of Pain (IASP), невропатната болка е „Усещане за нещо
неприятно и опасно за интегритета и функциите на организ
ма. Предизвиква се от директна неврална увреда или от
заболяване на соматосензорната система (централна и
периферна части)“.
Обработката на когнитивните и афективни аспекти на
болката се реализира чрез възходящи и низходящи връзки
между неокортекс, лимбична система и Диенцефалон.
Възходящите ноцицептивни пътища включват:
- периферни рецептори за болка и температура и слабомиелинизирани Aδ-и немиелинизирани C-аференти с ниска
скорост на провеждане на ноцицептивните импулси.
- проекционни невронални струпвания в гръбначния
мозък, мозъчния ствол, хипоталамус и др.

акупунктура / aкупресура;
хомеопатично лечение.
8. Психологическо повлияване на болката:
поведенческа терапия;
когнитивна терапия;
психо-динамическо ориентирано лечение.
Фиг. 1 Отстраняване на съдово-нервен конфликт при
тригеминална невралгия:

ВИДОВЕ БОЛКА, КЛАСИФИКАЦИЯ
 Времеви аспекти: остра и хронична
 Етиология: малигнена (карциногенна) и бенигнена

Хордотомия
Фиг. 2 Открита хемиламинектомия Th2-4

Есенциална (класическа) тригеминална невралгия е найчестата хронична лицева болка, около 4-5 сл./100 000/год.
Преобладават жените и след 60-годишна възраст броят им
се увеличава на 27/100 000/год. Според съвременните схващания се касае за съдова компресия на коренчето на
V-черепно-мозъчен нерв (ЧМН)ad pontem с фокална демиелинизация и отзвучаване на болката при микроваскуларна
декомпресия (MVD).
Съвременното лечебно изкуство ползва в различна
степен разнообразни лечебни подходи.
1. Конвенционалната фармакотерапия:
аналгетици (опиоиди; неопиоиди)
НПВС
антидепресанти.
2. Регионални и проводни блокади.
3. Неврохирургични методи.
4. Методи за насрещна стимулация.
5. Физиотерапия и поддържащи методи.
6. Методи на насрещна стимулация.
7. Алтернативни методи:

Фиг.3 Перкутанна RF термокоагулация след латерална
шийна пункция на ниво С1-2

ИЗВОДИ:
 Рефрактерната невропатна болка остава един от найтрудните лечебни проблеми на функционалната неврохирургия.
 Неврохирургичните лечебни опции са ограничени, но
при базиран на доказателства подбор могат да бъдат
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полезни при отделни пациенти.
 Адекватният подбор на кандидатите за неврохирургично лечение и индивидуализиран поетапен подход
са от решаващо значение за неговия успех.
„Ако се налага, всяка болка може да се облекчи чрез прерязване на съответното нервно коренче или нервен сноп на
подходящото място и по подходящото време...”
(W. Penfield, неврохирург от миналия век)

времето и буря;
Mezereum
зостерна /пост-зостерна невралгия, влошаваща се от
студ и влага;
везикули с мътно/инфектирано/съдържимо;
хиперестезия;
ИЗБРОЕНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ СЕ ПРЕДПИСВАТ В 9-15 СН
3-4 x 5 ГРАНУЛИ

ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОПАТИЧНАТА
БОЛКА НЕ Е АЛТЕРНАТИВА.
То е комплементарен метод към конвенционалната терапия на болката по отношение:
 неповлияни страни в индивидуалната й оценка
 страничните явления на алопатичното лечение
 комплексно повлияване на ТОТАЛНАТА БОЛКА
 подобряване качеството на живот
 субективен избор на пациента
В терминалните палиативни грижи на невропатичната
болка, хомеопатичното лечение може да бъде и алтернатива.

КОСТНИ БОЛКИ
Касае се за пациенти с дегенеративни лезии, хронични
инфекции, костни метастази или с костни болки от ятрогенен ефект /Neolasta; Neupogen/.
Mezereum
костни и периостални болки /таз, тибии/, влошаващи се
нощем;
болки и парене в дългите кости с усет за увеличен обем;
Asa foetida
болки в костите нощем, често с парестезии;
с виолетов цвят на надлежащата кожа, оток на периоста;
Aurum metallicum
разкъсващи костни болки нощем като ”удар от нож”
предимно в късите кости, влошаващи се нощем и при
лягане
ИЗБРОЕНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ СЕ ПРЕДПИСВАТ В 9-15 СН
3-4 x 5 ГРАНУЛИ

СПРАВКА С МАТЕРИЯ МЕДИКА
Периферна невралгия с дизестезии/парестезии,
крампи и алгидност се среща при следните медикаменти:
Rhus toxicodendron
скованост и пробождане в крайниците, влошаващи се от
студ;
артралгии;
малки везикули на зачервена основа;
Petroleum
пробождащи болки в края на пръстите, влошаващи се от
студ и през зимата;
екзема по пръстите с нечист вид, зачервяване и фисури;
Cuprum metallicum
крамповидни болки в крайници, челюсти, гръден кош /с
усещане, че не може да диша/, влошаващи се от студ
Aconitum napellus
непоносими остри невралгии, след излагане на студ;
парестезии, силна уплаха;
влошаване след полунощ;
Arsenicum album
парещи невралгии, подобряване от топло ;
влошаване след полунощ /1-3 ч/;
силна тревога и страх от неблагоприятен изход;
Zincum metallicum
парестезии, мравучкане ”пълзящи насекоми”;
”неспокойни крака” особено преди заспиване;
миоклонии, спазми;
Gnaphalium Polycephalum
алтерниращи пароксизмални болки и парестезии;
Hypericum perforatum
остра, режеща, непоносима болка;
центрипетална ирадиация;
често във връзка с травма на нерв /притискане, операция и др/;
Ranunculus bulbosus
интеркостална невралгия, миалгия, плевродиния /Herpes
Zoster/;
везикули, синкави, кръвенисти, конфлуиращи;
изгаряща, пробождаща болка;
влошаване от движение, дишане, натиск, промяна във

СТАВНИ БОЛКИ
Rhus toxicodendron
болезнена сковаваност
подобряване от сухо и топло време, локална топлина и
бавно раздвижване
влошаване от студ, обездвижване и психична умора
Radium bromatum
комплементарен на Rhus toxicodendron, без чувствителността към студ;
цервикална и лумбална болка;
усложнения на лъчетерапия /повръщане, дерматит, изгаряне/;
Sanguinaria canadensis
пареща болка в гърба/след операция на гърдата/;
невралгия в дясно рамо +Sollanum malacoxylon 5 СН;
Bryonia alba
сходни индикации с Rhus toxicodendron с обратна модалност;
болка като от натъртване;
влошаване от обездвижване, натиск и локална топлина;
карциноза на плеври и перитонеум;
Causticum
разкъсващи, изгарящи болки с усещане ”като одрано”;
скованост на стави, контрактури на сухожилия, връзки;
трудно разгъване на крайниците и гърба;
нощни болки в раменете с ограничена подвижност;
подобряване от топла завивка, компреси;
ВИСЦЕРАЛНИ БОЛКИ
Висцералните болки могат да се дължат на коремни
метастази, карциноза, цироза, да бъдат следствие от химиотерапия, различни висцерални спазми, разтягане на капсули
на коремни органи и др.
Bryonia alba
болезнени коремни стени, чувствителни към допир;
подобряване от силен натиск;

ACTA HOMEOPATHICA
изразена сухота на лигавиците на устната кухина;
силна жажда за много вода;
картина на първична или метастатична карциноза;
Colocynthis
коремни болки със спастичен/крамповиден характер;
подобряване от “сгъване на две”;
метеоризъм и диария след нахранване;
Cuprum metallicum
остри коликообразни /крамповидни болки, описвани
като ”удар с юмрук”;
спазми в хранопровод, стомах;
непоносимост към алопатични медикаменти;
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China rubra
хиперестезия с невралгии и коликообразни болки
влошаване от най-лек допир, въздушно течение;
подобряване от силен натиск;
Chamomilla vulgaris
хиперестезия към болка, с кризи с раздразнителност;
колики, ”прегъващи на две”
подобряване от локална топлина;
диария
гневен яд към близките, към медицинския персонал;
невралгии при събуждане;
ИЗБРОЕНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ СЕ ПРЕДПИСВАТ В 9-15 СН
3-4 x 5 ГРАНУЛИ

ОТЗВУК ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ ПРЕЗ М. АПРИЛ
СТАРА ЗАГОРА
На 18.04.2015 г. в Зала 2 на хотел „Верея“ се проведе
поредната професионална среща по клинична хомеопатия.
Повече от 50 лекари хомеопати от Стара Загора и региона проявиха интерес към темата „Стрес и тревожни разстройства“.
Лектор бе д-р Томова, ЕШКХ.
Д-р Томова представи пред аудиторията лицата на стреса, различните симптомокомплекси и хомеопатичния подход към тях. Бяха представени няколко клинични проучвания върху лабораторни животни, доказващи анксиолитичният ефект на Gelsemium sempervirens и предполагаемия
патофизиологичен механизъм на неговото въздействие.
Д-р Томова представи обзор на най-податливите към
стрес и тревожни разстройства чувствителни типове Lycopodium clavatum, Natrum muriaticum, Lachesis mutus, Nux
vomica и др.
Професионална среща Стара Загора

Дискутиран бе и алгоритъм на хомеопатичен подход при
тези състояния.
Втората част на семинара бе посветена изцяло на дискусия на интересни клинични случаи от практиката на д-р
Томова. Колегите хомеопати предлагаха свои решения, разгърна се широка диференциална диагноза между сходни
медикаменти. Акцентът падна върху определянето на етиологията и влошаващите фактори при всеки отделен пациент
и значението на правилното определяне на чувствителния
тип.

Професионална среща Варна

ВАРНА
На 26.04.2015г. от 10.00 в Първа аудитория на МУ, Варна
се проведе професионална среща по клинична хомеопатия
на тема „Мястото на Calcarea carbonica в детската нефрология. Еволюция на карбоновите медикаменти“. 45 лекарихомеопати от Варна и региона взеха участие в практическата среща с лектори доц. Д.Близнакова, д-р З. Угринова, ЕШКХ.
Доц. Близнакова представи съвременни данни за разпространението на нефролитиазата по региони. Подчертана
бе ролята на минералните и трапезни води и тяхната употреба. Доц. Близнакова очерта разликата между нефролитиаза и нефрокалциноза. Тя подробно представи диагностичния алгоритъм при тези пациенти и правилното интерпретиране на лабораторните резултати. Доц. Близнакова представи и клинични случаи на деца с нефролитиаза и даде
ценни съвети за тяхното лечение и проследяване.
Във втората част на семинара Д-р Угринова разгледа пет
клинични случая, в решаването на които участваха колеги
от аудиторията. Бяха разгледани чувствителните типове на
Baryta carbonica, Calcarea carbonica, Kalium carbonicum, Natrum
carbonicum.
Бяха представени стигмите, по които лекарят да се ориентира в прехода от един чувствителен тип в друг и да прецизира теренното лечение на пациента. Бяха илюстрирани и
връзки с комплементарни медикаменти Sulfur, Lachesis
mutus, Graphites, Natrum sulfuricum и др.
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ПЛЕВЕН
На 26.04.2015г. от 10.00 в зала Асклепий, МУ Плевен се
проведе професионална среща по клинична хомеопатия
на тема „Дренатори в хомеопатията“. Повече от 45 лекари
хомеопати от Плевен и региона взеха участие в практическата среща с лектор д-р Слави Филчев, дм, ЕШКХ, Пета
МБАЛ, София. Д-р Филчев представи исторически данни за
концепцията за дренаж в хомеопатията. Той направи диференциация между медикаментите за различните видове
дренаж, кожен, бъбречен, жлъчно-чернодробен и стомашно-чревен. Д-р Филчев илюстрира приложението на дренажните медикаменти в свои клинични случаи и даде
ценни препоръки и готови дренажни комбинации от по
три дренажни медикамента. Аудиторията се включи в
активна дискусия по разглежданите въпроси.
Поради засиления интерес към темата, на вниманието Ви
в този брой публикуваме презентацията на д-р Филчев.

Професионална среща Плевен

ДРЕНАЖ В ХОМЕОПАТИЯТА

Д-р Слави Филчев д.м.
Европейска школа по клинична хомеопатия, V-та МБАЛ – София

ОЧИСТВАНЕТО
„Измежду многото популярни митове, които хората
приемат с почти религиозна вяра, е идеята че човешкото тяло, по някакъв начин, акумулира вредни субстанции, които трябва да се отделят чрез някакъв
мистериозен процес на дрениране или детоксикация.
Манията за прочистване или детоксикация е един пример за способността на хората да вярват в чудеса (и да
плащат за тях) въпреки липсата на смислени научни
доказателства.“
Prof Martin Wiseman, Professor of Human Nutrition,
University of Southampton
ИСТОРИЯ
Samuel Hahnemann:
„…нужда от премахване причината за болестта от
организма преди започването на каквото и да било
истинско лечение…“

Аntoine Nebel
(1870 – 1954)

Идея за „органично прочистване“ в хомеопатията се
въвежда от Антоан Ньобел.
Той има особен принос в
развитието на хомеопатията:
 Т еория на туберкулинизма
Х
 ипотеза за паразитния
характер на туморите
 Е волюция на конституционалните типове
 Т еория за дренажа и
канализацията

ХОМЕОПАТИЧЕН ДРЕНАЖ
Лечение в началото с „повърхностни“ (дренажни)
медикаменти, отговарящи най-добре на формалното
подобие, за да се предотврати влошаването от основния, с висока мощ, медикамент. Например нервен,
неспокоен пациент с lupus erythematodes с типични
фациални лезии и ревматични оплаквания.
Хомеопатичното лечение започва с Rhus toxicodendron
5CH за артралгиите и Ignatia amara 30CH за нервните
оплаквания за 10 дни.
След това се дава основния медикамент per similium
Tuberculinum 30CH. Така се избягват силните реакции и
се дренират токсините. Дрениращите медикаменти
могат не само да предшестват симилиума, но и да са
сателитни на него.

Léon Vannier
(1880 – 1963)

Léon Vannier, “Le drainage” :
„…хомеопатични медикаменти, имащи особен
органен афинитет в ниски
потенции за провокиране
на центрифугално, диспергиращо, извън човешкото
тяло, движение на токсините… Дренажът е комбинация от мерки, осигуряващи
регулярна елиминация на
токсините, които затлачват
тялото на отделния човек.
Казвам на отделния човек,
защото трябва да помним,
че дренажът винаги е индивидуален.“

ACTA HOMEOPATHICA
Fortier Bernoville предлага
използването на няколко
медикамента „едновременно или последователно“ за
елиминиране на симптомите
на токсичност в определени
органи и първи разделя
хомеопатичните медикаменти на сателитни (комплементарни) и поликрести

Fortier Bernoville
(1896-1939)

СЪВРЕМЕННИ СХВАЩАНИЯ И ПРИНЦИПИ НА
ДРЕНАЖА

Michel Guermonprez

Дренажът
допълва
действието на основните
медикаменти с:
л
 екарства с локално
действие (белодробен,
сърдечен, васкуларен,
нервен, локомоторен
дренаж)
л
 екарства, симулириращи елиминацията от
отделителните органи
(черен дроб, бъбреци,
черва, кожа)
Michel Guermonprez

Принципи на дренажа
И
 зползват се предимно разредени растителни
субстанции в ниски разреждания (5-9CH).
Д
 ренаж се изписва само при хронична патология,
преди или паралелно на симилиума.
Д
 ренаж може да се приложи и като самостоятелно лечение на астено-адинамични синдроми,
реконвалесценция или след функционално натоварване на органи и системи
Токсини = натрупани отпадъчни вещества
 Е кзогенни токсини – погълнати или инхалирани
субстанции (храни и техни метаболитни продукти,
медикаменти, ваксини)
 Е ндогенни токсини – продукти от дейността на
микроорганизми, болестни метаболитни продук
ти (екскреции, гной), или патологични количества
физиологични продукти (билирубин).
А
 втогенни токсини – специфични вещества, които
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се натрупват в определени тъкани на базата на
генетично детерминирана склонност (калций,
пикочна киселина)
Цели на хомеопатичния дренаж
С
 тимулиране на недостатъчна спонтанна елиминация и отделяне на токсините от действието на
основните медикаменти
Д
 опълване действието на основните медикаменти, „покривайки“ симптоми, които не фигурират в
патогенезата им
О
 сигуряване на непрекъснато терапевтично
действие по време на „прозорците“, при едно продължително хронично лечение
Големите дренатори в Материя Медика:
B
 erberis vulgaris – хепато-ренален дренатор, кожа
H
 ydrastis canadensis – гастрит, запек, секреции,
астения
C
 helidonium majus – черен дроб, иктер, мигрена
C
 arduus marianus – черен дроб, жлъчка, слезка,
венозно кръвообращение
 S olidago virga aurea – ренален и хепатален дренаж, алергии
Стимулиране на недостатъчна спонтанна елиминация и отделяне на токсините от действието на
основните медикаменти:
B
 erberis vulgaris 5CH дренира Calcarea carbonica
при лечение на бъбречна калкулоза.
A
 loe 5CH дренира ректалния отдел на дебелото
черво при продължително лечение на хронична
диария със Sulfur.
Допълване действието на основните медикаменти, „покривайки“ симптоми, които не фигурират в патогенезата им:
C
 arduus marianus 5CH дренира и допълва
Lycopodium clavatum при жлъчна дискинезия.
Видове дренажи:
Х
 епатален
С
 томашен
П
 анкреатичен
И
 нтестинален и аноректален
Р
 енален и уринарен
К
 ожен
Л
 игавичен
Б
 елодробен
 Г енитален
Хепатален дренаж
 S olidago virga aurea – черен дроб и бъбреци. Горчив
вкус в устата, запек. Болки вдясно.
C
 helidonium majus – субиктер, жълт налеп по езика.
„Плаващи“ ахолични изпражнения. Болки към
дясна скапула.
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C
 arduus marianus – гадене при палпация в епигастриума. Варикоза в ляво.
B
 ryonia alba – сухота и горчив вкус в устата, силна
жажда. Констипация с големи сухи изпражнения.
C
 hina rubra – горчив вкус в устата, сухота. Бледост,
диария, метеоризъм, отпадналост.
P
 ulsatilla – отвращение от мазно. Сухота в устата,
без жажда. Слабост на венозната стена.
H
 ydrastis canadensis – жълт език, празнота в стомаха, запек, анорексия, измършавяване.
B
 erberis vulgaris – хепаторенален дренатор. Болка в
левия бъбрек, олигурия.
Стомашен дренаж
R
 obinia pseudo-acacia – кисел и парещ рефлукс
 S anguinaria canadensis – кисел рефлукс с мигрена
 Iris versicolor – кисел рефлукс, парене от устата до
ануса. Панкреатичен тропизъм.
C
 ondurango – фисури в ъглите на устата и на
езика. Дисфагия, стеноза.
Панкреатичен дренаж
B
 ryonia alba – дренира черния дроб и панкреаса
H
 ydrastis canadensis - дренира черния дроб и панкреаса
C
 hina rubra - дренира черния дроб и панкреаса
 Iris versicolor – при гастродуоденит и панкреатит.
Мигрени.

!
нти
рва !
нсе бени
о
к
а
Без з пар
Бе

Ренален и уринален дренаж
 S olidago virga aurea – хепаторенален дренаж,
бъбречна болка в дясно
B
 erberis vulgaris – хепаторенален дренаж, бъбречна болка вляво
 S arsaparilla – оксалатна бъбречна литиаза
 E quisetum hiemale – бъбреци и пикочен мехур,
уринарни тенезми, уринна инконтиненция
 F ormica rufa – инфекция с E. Coli
C
 himaphila umbellata – уринарна инфекция, гнойни повлекла в урината
 T erebinthina – хематурия
Кожен дренаж
B
 erberis vulgaris – кожен дренаж, питириазис,
микози, псориазис
A
 nagallis arvensis – дисхидроза
 F umaria officinalis – суха екзема
 S aponaria officinalis – подмокряща екзема
 E chinacea angustifolia – пиодермии

Някои често прилагани комбинации
P
 ulsatilla-Crataegus oxyacantha-Solidago virga aurea–
при млади туберкулиници.
B
 ryonia alba -Carduus marianus-Pulsatilla– мигрени.
B
 ryonia alba-Carduus marianus-Chelidonium majus –
след хранителни ексцесии.

КХП II-10472/10.08.2010

При конт узии,
нат ъртвания,
муск улна умора

За пълна информация:
Боарон БГ; 1408 София, ж.к. Южен парк,
бл. 28, вх. А, ап. 6; тел. 963-09-06, факс: 963-45-00

Интестинален и аноректален дренаж
P
 odophyllum peltatum – болка в дясна илиачна
фоса, ректален пролапс, диария.
A
 esculus hyppocastanum – боцкащи хемороидални
болки, без кървене.

Генитален дренаж – жени
H
 ydrasis canadensis – характерен вид секреции
H
 elonias dioica – тежест в малкия таз, вагинит,
течение тип „пресечено мляко“
P
 ulsatilla – недразнещи секреции
 S abina – хеморагии, полипи и фиброми
H
 amamelis virginiana – стаза в малкия таз, венозна
стаза

ЖИВОТ БЕЗ БОЛК А
И СИНИНИ!

Хомеопатичен лекарствен продукт.
Не се прилага под 1 годишна възраст.
Без лекарско предписание.

8

Режим на живот по време на дренажа
П
 рием на вода 1,5 – 2 l
И
 нтензивен двигателен режим, спорт
 „ Детоксикиращи храни“ – артишок, авокадо,
черна ряпа, карфиол, цвекло, салата глухарчета,
спанак, фибри.
И
 збягване на алкохол, кафе, медикаменти.
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XIV-та Национална Конференция по Клинична хомеопатия
Несебър,15-17 май 2015 г.
ПРОГРАМА
КЛИНИЧНАТА ХОМЕОПАТИЯ В ПРАКТИКАТА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР
1-ви ден – 15 май 2015, петък
11.00 - 16.30	
Регистрация в хотел „Сол Несебър
Палас“
17.00 – 17.15	Откриване - конферентна зала Нептун
Модератор:	Проф. Л. Пейчев
17.15 – 17.45	
Хомеопатично лечение при полиморбидни пациенти - Д-р П. Загорчев, д-р З.
Угринова, проф. Н. Бояджиева
17.45 - 18.25	
Възможностите на хомеопатията при
ендокринни нарушения – Д-р Д. Десварт
18.25 – 18.45	Хомеопатичният подход при често боледуващото дете - Д-р С. Филчев
18.45 – 19.00	Обсъждане
19.00 – 19:30	Welcome drink – фоайе на конферентна
зала Нептун
19.30 – 21.00	Вечеря
21.00 – 22.30	Анимационна програма - конферентна
зала Нептун
2-ри ден – 16 май 2015, събота
Модератор:
Д-р П. Загорчев
09.00 – 09.40	Атопичен дерматит - Проф. Л. Митева,
Приносът на хомеопатията - Д-р З.
Угринова
09.40 – 10.20 	Стрес и свързаният с него „Синдром на
изпепеляването” в работата на ОПЛ Доц. Л. Киров,
	
Хомеопатичната терапия в практиката
на ОПЛ - Д-р Ив. Енев, д-р А. Маринова,
д-р Кр. Манасиев, д-р М. Димитров
10.20 – 11.00	Перименопауза - Проф. Бл. Пехливанов,
Хомеопатичен подход - Д-р Р. Томова
11.00 – 11.30	Кафе пауза
Модератор:
Д-р Ив. Енев
11.30 – 12.00	
Атопична астма в детска възраст и
хомеопатия – ретроспективно проучване
- Проф. Л. Пейчев
12.00 – 12.20	Стрес и хомеопатия - Д-р М. Иванов
12.20 – 12.40	Психогенни хранителни разстройства –
анорексия, булимия, хиперфагия –
и мястото на хомеопатията Д-р Ив. Димитров
12.40 – 13.00	Обсъждане
13.00 – 14.30	Обяд
14.30 – 15.30 Постерна сесия
18.00 – 19.00	Тържествено връчване на удостоверенията на випуск 2015 с музикална увертюра - конферентна зала Нептун
19.30 – 21.00	Вечеря
21.00 - …..	Танци и настроение в ритъма на българските хитове с група АКАГА и Кирил
Калев - Диско клуб Вива

3-ти ден – 17 май 2015, неделя
Модератор:

Д-р Р. Томова

09.30 – 10.00	Мениджмънт на фебрилни състояния в
детска възраст при избор на хомеопатично лечение - Доц. Д. Близнакова, д-р
П. Загорчев
10.00 – 10.20	Редките заболявания – споделена отговорност. Мястото на хомеопатията - Д-р
Р. Симеонова
10.20 – 10.40	Хомеопатично лечение на остри инфекции на ГДП в практиката на ОПЛ - Д-р
М. Димитров
10.40 – 11.00	Кафе пауза
Модератор:

Д-р С. Филчев

11.00 – 11.20	
Хомеопатичен подход при заекване и
енуреза - Д-р А. Пандурска, доц. Ир.
Николова
11.20 – 11.40	
Сравнително проучване на заболеваемостта и най-често използвани хомеопатични медикаменти в практиката на
ОПЛ - Д-р Вл. Сугарев
11.40 – 12.00	Хемороидална болест – позната и непозната. Възможности на хомеопатичната
терапия - Д-р В. Занкова
12.00 – 12.30 Обсъждане и закриване
12.30 – 14.00 Обяд преди заминаване
ПОСТЕРНА СЕСИЯ
1. Възможности на хомеопатията при хронична и често

рецидивираща кожна патология – д-р Р. Запрянова
2. Случаи на коректно подбран медикамент при засяга-

не на Nervus ischiadicus с болков синдром – д-р Д.
Вражилова
3. Екзема и хомеопатична терапия – д-р Б. Ристова
4. Дакриоцистити при новородени. Хомеопатична тера-

пия – д-р Вл. Гатев
5. Хомеопатична терапия при долнодиспептичен синд-

ром – д-р Ив. Димитров
6. Хомеопатичен подход при пациенти с Acne vulgaris –

д-р А. Льотев
7. Хипофункция на щитовидна жлеза и напълняване

след стрес. Хомеопатично повлияване – д-р Св.
Павлова
8. Слънчева

алергия с дългогодишна анамнеза.
Хомеопатично повлияване – д-р Зл. Арабаджиев

9. Папиломатоза при кучето. Хомеопатично повлияване

– д-р Н. Микова
10. Случай на тиреоидит на Хашимото. Хомеопатична

терапия – д-р Кр. Манасиев
11. Ефективност на фонофорезата с Arnigel при пациен-

ти с травми на крайниците – д-р В. Тютюнджиева

