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ПРОВЕДЕ СЕ XIV-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ - НЕСЕБЪР 2015
Над 220 лекари-хомеопати и фармацевти се събраха от
15-ти до 17-ти май 2015 год. в Sol Nessebar Palas, за да участват в станалата вече традиционна, Национална конференция по клинична хомеопатия.
Темата на конференцията бе: Клиничната хомеопатия
в практиката на общопрактикуващия лекар.
На конференцията присъстваха представители на академичните среди, Български лекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и гости от Франция, Македония и Турция.
Поздравителен адрес до участниците в конференцията
изпратиха д-р Даниела Дариткова, председател на
комисията по здравеопазване към Народното събрание на
РБ, д-р Петър Москов, министър на здравеопазването,
д-р Венцислав Грозев, председател на УС на БЛС и
проф. Илко Гетов, председател на БФС.
В тридневната научна част на конференцията бяха
представени доклади, посветени на различни въпроси от
практиката на общопрактикуващите лекари.
Сред представените доклади бяха засегнати темите за
хомеопатично лечение при ендокринни нарушения, при
полиморбидни пациенти, стрес, атопичен дерматит, перименопауза, психогенни хранителни разстройства, остри
инфекции на ГДП, заекване, енуреза, хемороидална болест и
др. Особен интерес предизвикаха презентациите за Синдром на изпепеляването, фебрилните състояния в детска
възраст и пациентите с редки заболявания.
В рамките на конференцията интерес предизвика и
богатата постерна сесия. Оживените дискусии бяха умело
модерирани от д-р П. Загорчев, д-р Ив. Енев, д-р Р. Томова,
проф. Л. Пейчев, д-р С. Филчев.

В категорията за добра фармацевтична практика в
областта на хомеопатията
Регион Пловдив – маг.-фарм. Тодорка Долапчиева
Регион София – маг.- фарм. Катя Рогозянска
Регион Варна – маг.-фарм. Илия Калинов

НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИЯ БМХО РАЗДАДЕ
ХОМЕОПАТИЧНИ ОСКАРИ:

Специални гости в музикалната програма бяха Кирил
Калев и музикантите от група „Акага“.
Благодарим на всички - участници и организатори
на конференцията, както и на екипа на Sol Nessebar за уютната атмосфера и за съдействието при организацията и
провеждането на конференцията.

В категорията За добра хомеопатична практика бяха
отличени:
Д-р Мария Кьорчева, д-р Красимир Манасиев, регион
Плевен.
Д-р Радостина Симеонова, регион Пловдив.
Д-р Даниела Карабелова, регион София.
Д-р Снежана Харизанова и д-р Милена Ковачева, регион
Варна.

В рамките на конференцията лекарите - курсисти на
медицинските университети от София, Варна и Пловдив и
Европейската школа по клинична хомеопатия получиха
своите дипломи, „Промоция 2015“.
Седемдесет и пет лекари получиха Удостоверения за
завършен основен двугодишен курс на обучение, випуск
2015, както и сто и шестдесет лекари, преминали ежегодния
курс за продължаваща квалификация по хомеопатия.
Дипломите връчиха проф. Марин Маринов, декан на
МФ, МУ, София и проф. Риналдо Шишков, заместник ректор
на МУ Варна.
НАГРАДЕНИ ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ НА ИЗПИТА ПО
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ, ВИПУСК 2015
ВАРНА
Д-р Николай Искъров
Д-р Татяна Матева
Д-р Ваня Илиева
Д-р Надежда Петрова
Д-р Ирина Пашалиева

СОФИЯ
Д-р Зоя Георгиева
Д-р Галина Бонева
Д-р Оля Енева- Митовска
ПЛОВДИВ
Д-р Боби Киров

До нови срещи!
От организационния комитет на
XIV-та Национална Конференция по
Клинична Хомеопатия,
Несебър 2015
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Портрет на наградените фармацевти
Маг. фарм. ИЛИЯ НИКОЛОВ КАЛИНОВ
Роден съм
на 25.10.1976г. в
гр. Русе. Завършил съм фармация в медицински университет
София през 2002
година. От тогава работя във
фамилната ни
Аптека “Калинови” в град Русе.
Семеен съм и
имам две прекрасни деца. Съпругата ми е лекар и допринася за професионалното ми развитие.
Изучавам хомеопатия и работя с хомеопатични лекарствени продукти от 6 години. Интересът към нея запалиха
Д-р Таня Бойкова и Д-р Ивелин Димитров. В хомеопатията
има много въпросителни, а аз обичам да задавам въпроси и
да търся отговори. Завърших изключително интересния
курс по клинична хомеопатия на ЕШКХ, който ми даде самочувствие да експериментирам и препоръчвам тези продукти. Ценя индивидуалния подход при диагностиката и лечението на заболяванията, а в хомеопатията има широки възможности за това!
Маг. фарм. КАТЯ РОГОЗЯНСКА е родена през 1977 г.
в гр. Монтана.
Завършва с
отличие Фармацевтичен
факултет към
Медицински
университет,
гр. София през
2002 г. и вече
13 години
работи в
открит тип
аптеки в гр.
София. През
2004 г. завършва курса по
хомеопатия и
от тогава до
днес в ежедневната си практика се опитва да приобщи
пациентите към този не само безвреден , но и ефикасен
метод на лечение.
„Изключително много обичам работата си и се опитвам да поддържам постоянно квалификацията си. Когато се
появи в България, хомеопатията се оказа голямо предизвикателство за мен със своята концепция на лечение с неизмеримо малки дози. В изключително химизирания свят, в
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

който живеем, тя е глътка свеж въздух и за нас фармацевтите. Дава ни възможност да предложим на нашите клиенти
едно по-различно решение на някои от техните проблеми,
освен химичните субстанции, с които сме заобиколени в
аптеката. Както много пъти сме коментирали във фармацевтичното съсловие за конвенционалните лекарства - от
голямо значение е да са ефикасни и безопасни. С още поголяма увереност това може да го твърдим и за хомеопатичните продукти и затова с удоволствие ги предлагам на
клиентите. Искам да изкажа огромната си благодарност на
всички преподаватели от Европейската школа по клинична
хомеопатия и на фирма Боарон за тяхната изключителна
всеотдайност за развитието и практическото приложение
на хомеопатията в България и за вдъхновението, което
дават на мен, а предполагам и на всички посещаващи ежегодните обучителни модули, да използваме хомеопатичните продукти в ежедневната си практика.“

Маг. фарм. ТОДОРКА ДОЛАПЧИЕВА, гр. Казанлък, аптека Вита

Моят стаж като фармацевт е доста дълъг. Обичам
професията си и не си представям деня си без аптеката и
без рецептата.
Но сега искам да споделя с вас, колеги, за една моя
нова, голяма любов - хомеопатията.
Хомеопатията - този дял от холистичната лечебна
практика, който, убедена съм, има голямо бъдеще, защото
е нещо много голямо и много добро.
Без съмнение, делото на Самуел Ханеман е Боговдъхновено и на мен ми се иска всички да чуят това! „Хомеопатията е отворена врата: Надникнете. Влезте. Опитайте.
Споделете!“, както казва нашият учител д-р Енев.
Желая на всички колеги много здраве и ...радост от
професията.
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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Възпаление на слъзната торбичка; среща се с честота до 7.5%
от новородените. Причината е персистирането на феталната
мембрана на Hasner, затваряща носното отверстие на слъзноносния канал, която в повечето случаи се резорбира след 8-ми
месец на бременността. Когато е запазена, се стига до застой на
сълзите и възниква възпаление на слъзната торбичка при бебето.
Заболяването напоследък зачестява вероятно поради раждането
на по-висок процент недоносени деца и ненастъпване на
спонтанна резорбция на Хаснеровата мембрана, поради
незрялостта на плода.

Клинична картина: В 95% от случаите
заболяването е едностранно. Протича
като хронично възпаление с наличие на
гнойна секреция във вътрешния ъгъл на
окото и при натиск върху слъзната
торбичка от слъзните точки изтича
слузно-гнойно съдържимо. При продължително персистиране на възпалението
може да се стигне до флегмон на меките
тъкани на лицето. От микробиологичното
изследване най-често се изолират
стафилококи и пневмококи.

Лечение: Необходим е масаж на слъзната торбичка
до 6-ия месец. Извършва се поне 4 пъти дневно с по
10 движения с умерен натиск отгоре надолу за
повишаване на налягането на събраната слъзна
течност в посока към хаснеровата мембрана. Целта
е тя да се самоперфорира. Въпреки това често и
след 6-7 месец симптоматиката персистира и е
необходимо да се извършат сондирания на
слъзните пътища под обща анестезия за
перфориране на мембраната на Hasner. При потежки случаи се предприема оперативно лечение –
дакриоцисториностомия.

ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ / КОНВЕНЦИОНАЛЕН ПОДХОД

Група от 12 деца с приложено хомеопатично
лечение едновременно с масаж на слъзната
торбичка

Argentum nitricum 9CH - 2 пъти по 5
гранули (тропизъм към лигавиците,
възпаления със слузно-гнойна
секреция, тенденция към
хроничност, гноен конюнктивит и
блефароконюнктивит при
новородени)
Euphrasia 5CH - 2 пъти по 5 гранули
(обилно сълзене с раздразнение и
зачервяване на конюнктивата,
възпаление и оток на клепачите)

Silicea 9CH - 2 пъти по
5гранули (хронични
супурации и възпаления,
гноен блефарит,
запушване на слъзния
канал) за продължително
време

Pulsatilla
Calcarea carbonica
Silicea
Sulfur
В 15 CH по 5 гранули дневно

Staphilococcinum 15 CH
по 5 гранули дневно

Група от 7 деца с приложено
конвенционално лечение:
OCUflash капки (разтвор на Euphrasia),
АБ-капки и масажи

РЕЗУЛТАТИ
В групата на хомеопатично лечение при 3 от децата
симптомите на едностранна гнойна секреция от окото
изчезнаха още в края на първата седмица, при 7 от
децата към 30-ия ден и при останалите 2 до третия
месец
При групата на стандартно лечение при 3 от децата
симптомите персистираха до 4-ия месец, при още 3 - до
7-ия месец и при едно - до 1 година, което наложи
двукратно сондиране на слъзния канал.
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Хомеопатичен подход при случай на Acne vulgaris
Д-р Льотев, гр.Кричим, обща медицина и вътрешни болести
ЦЕЛ

Постигане на подобрение в клиничното състояние на пациента в
рамките на ограниченията с хомеопатични средства

МЕТОД

Прилагат се хомеопатични препарати по схема

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА

Повод за посещението в кабинета е акне по лицето, окосмената част
на главата и по -малко по гърба и раменете с давност над 5 години.
Неколкократно е търсил помощ от дерматолози, провежданото
лечение е било с частичен и временен ефект.
Анамнеза:
Като дете често боледува от катари на ГДП, при които
почти винаги е приемал АБ. През последните години
има колит, провокира се от диетични грешки, с болка и
газове в долната половина на корема в областта на
сигмата, подобрява се от затопляне. Главоболие –
челно, което свързва с преумора (работи продължително време на компютър). Сутрин се събужда със сух,
запушен нос. Фамилно обременен – майка с АХ, баба с
АХ и диабет – на лечение с инсулин.
Преглед по системи:
Кожа: Мазна по лицето, множество папуло-пустулозни
лезии, някои ливидни, в окосмената част на главата и
цикатрициални изменения. Влажни длани.
УНГ: Атрофия на тонзилите и лигавицата на
носоглътката.
Дихателна система: Симетричен гръден кош, чисто
везикуларно дишане.
ССС: РСД, ясни тонове, RR 125/80.
Храносмилетелна система: Език обложен към корена,
корем мек. Предпочита месо.
Отделителна система: Без особености.
ОДА: Нормален към стеничен хабитус (р-173см., т-86кг.)
НС: Чувствителен, притеснителен, емоционален,
интроверт, на работата си се съобразява с началниците
и потиска негодуванието си, в къщи е по-избухлив. Не
понася влага и студ, предпочита да му е топло.

РЕЗУЛТАТИ
Първоначално много добро повлияване от
хомеопатичната терапия, но след около 9
месеца активизиране на обривите, но вече в
много по слаба степен.
Предстои включване на биомендикамент за
катализиране на реакцията от правилно
подбраната терапевтична схема.

Лечение:
Lycopodium 15CH по 5 гранули дневно за 3 месеца
Nux vomica 15CH по 5гранули дневно, и двата
медикамента за период от 3 месеца.
Chelidonium 9CH и Carduus marianus 9CH двете 2 пъти по
5 гранули дневно за 10дни, след това Kalium bromatum
9CH 2 пъти по 5 гранули + Arnica 9CH 2 пъти по 5 гранули
+ Kalium phosphoricum 9CH по 5 гранули – за
натоварването и умората от работата.
Втори преглед на 07.03.2014 г. – много добро
повлияване, по лицето няма никакви обриви , единични
в окосмената част на главата, главоболието е намаляло,
спи малко по-добре, имал е 2-3 хреми, леки, отзвучали
без допълнително лечение.
Лечението продължава с: Lycopodium 15CH 10 гранули
седмично, Staphysagria 30CH 10 гранули веднъж
седмично, Nux vomica 15CH по 5 гранули вечер, Kalium
phosphoricum 9CH по 5гранули дневно за 3 месеца.
На 20.12.2014 год. ме потърси отново по повод на
няколко новопоявили се (5-6 бр.) пъпки в областта на
дясно слепоочие и капилициума . При започване на
обрива са болезнени, няко от тях ливидни и след това
преминава с пустула.
Лечение: Chelidonium majus 9CH, Carduus marianus 5CH,
Berberis vulgaris 9CH и от трите по 5 гранули 2 пъти
дневно за една седмица, след което да продължи с:
Lycopodium 15CH 10 гранули седмично, Staphysagria
30CH 10 гранули седмично, Arnica 9CH и Kalium
bromatum 9CH 2пъти по 5 гранули на ден, за период от 3
месеца.
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ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ИНФЕКЦИИ
НА ГОРНИ ДИХАТЕЛНИ ПЪТИЩА В ПРАКТИКАТА
НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР*
Д-р Милен Димитров,
ОПЛ гр. Поморие, ЕШКХ
Острите респираторни заболявания са най-честата
причина за посещения при общопрактикуващия лекар
през зимния сезон.
Причинителите са около 90 % вируси-грипни, парагрипни, RSV, ринувируси и др.
Основни причини за масовото и епидемиологично
разпространение са:
 съвременният начин на живот във все по-разрастващи
се мегаполиси, бърз транспорт, концентрация на големи групи хора (метро, летища).
 бързa изменчивост на вирусите, особено на грипните.

Посочените дози са обобщени, лекарствата са дозирани във всеки случай според остротата на симптомите.
ПРЕДИМСТВА НА ХОМЕОПАТИЧНИЯ МЕТОД НА ЛЕЧЕНИЕ
Обсъждайки хомеопатичният начин на лечение при споменатите заболявания, желателно е на пациентите да се изтъкват предимствата на метода:
✓ бърз ефект;
✓ възможност за приложение при малки деца, бременни и
кърмачки;
✓ индивидуализиране на терапията при всеки пациент;

 въздушно-капков път на разпространение.

✓ приложение при коморбидни пациенти;

В наблюдаваната от мен общност от пациенти през
този зимен сезон, на фона на постоянната заболеваемост
от ОРЗ, се откроиха и два пика, свързани с разпространението на грипа.
Първият беше след средата на месец януари. Като
основен щам според епидемиологичните статистически
данни бе сочен –А(N1H1), втори по значение - т.нар. щам
Масачузетс на грипен вирус А (N2H3) и спорадични случаи
на грип, причинен от тип B грипни вируси.
Вторият пик беше в края на месец февруари и началото на март. През този период бе посочен по-често
Масачузетският вариант, който се отличаваше с тежка и
продължителна клинична картина, дълъг реконвалесцентен период, чести усложнения (пневмонии, два случая на
миокардит и един перикардит).
Боледуваха и пациенти имунизирани с противогрипна ваксина есента.
В настоящата презентация са използвани хомеопатичните терапии на заболяванията с МКБ код J06.8, J06.9,
J11.8, J11.9.
Разгледани са 468 случая за месеците декември 2014г.,
януари и февруари 2015г.
Разпределението на пациентите според приложената
терапия:
 Пациенти на комбинирана (конвенционална плюс хомеопатична терапия) - 250. Тук са включени пациенти с
изписани хомеопатични монопрепарати и конвеницонални лекарства - 48 и такива с комбинирани хомеопатични средства и конвенционална терапия - 202.

✓ лесен прием и дозиране;

 Пациенти само на хомеопатична терапия с монопрепарати-175.
 Пациенти само на конвенционални средства - 43.
Използваният метод за избор на хомеопатично
лекарство в острата патология - кръста на Херинг.

✓ липса на странични ефекти (алергични, токсични);
✓ възможност за приложение с други лекарствени средства;
ХОМЕOПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОСТРИ ИНФЕКЦИИ НА ГДП
Изброените хомеопатични монопрепарати са разпределени условно в две групи.
 В първата са лекарства, с насоченост, преди всичко към
общите симптоми - обща отпадналост, главоболие, световъртеж, повишена телесна температура, мускулни болки,
психични симптоми - страх, тревожност.


Във втората са лекарства за конкретни симптоми при
ОРЗ на ГДП - като съм ги ограничил само до най-масовите
прояви – хрема и тонзилофарингитни оплаквания.

Ще бъдат посочени най-често използваните комбинации
от монопрепарати.
При комбинираните хомеопатични лекарства и специалитетите – най-често е използван Paragrippe -178 пъти и
Oscillococcinum - 201пъти. Coryzalia – в 85 случая, Homeogene
- 81 пациенти, Homeovox - 75 пъти.
ЛЕКАРСТВА С ОБЩО ДЕЙСТВИЕ
В началото са поставени най-често използваните хомеопатични монопрепарати:
Belladonna е изписана в 87 случая, не само при общи
оплаквания, а също при хреми и тонзилофарингити.
Внезапно настъпило начало на симптомите, състояния на
редуване на възбуда и отпадналост, хиперестезия на сетивата, пулсиращи болки в засегнатите лигавици, флуктуираща
температурна крива. Използвано разреждане - 9 СН, 15 СН и
два случая, поради анамнеза за предишни температурни
гърчове - в 30 СН, давана през 1-2 часа.
Ferrum phosphoricum е използван 82 пъти при постепенно начало, умерено завишена температура до 38.5° С
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епистаксис, болки в ушите от серозен отит, често суха спастична болезнена кашлица, характерни симптоми за началото на ОРЗ. Доказано действие по отношение на намаляване
на свободните радикали. Дозировка - 9СН – 3х5 гранули.
Bryonia alba е често ползван медикамент (58 пъти),
при адинамичен фебрилен синдром, с постепенно начало, с
нужда от пълен покой, поради влошаване на наличните
симптоми и от най-леки движения, сухота на лигавиците на
дихателна и храносмилателна системи, силна жажда.
Дозировка 9СН - 3-4 х 5 гранули.
Eupatorium perfoliatum е изписан 51 пъти, подходящ
при типичните грипоподобни инфекциозни синдроми с усещане за болки в мускулите и костите, болезнени движения,
особено на мускулите на очите, чувствителност при натиск
върху очите. Дозировката е 9СН, 3-4 х 5 гранули.
Aconitum napellus - (при 35) остро, внезапно начало,
висока температура до 39.5° С, силна жажда за големи количества студена вода, лекарство за първите, дори продромални симптоми, поради което удачно и ефикасно е приложението му с Oscilococcinum. Ако се започне навреме може
да се стигне до бързо възстановяване. Дозировка - 9-15 СН,
3-4 х 5 гранули.
Gelsemium sempervirens (при 45) подчертана обща
слабост, световъртеж, умерен фебрилитет до 38.5° С, адинамия, всяко движение изморява. Тремор, тръпки по тялото,
чувство за “тежки мускули”. Адинамичният и вестибуларният
синдроми бяха доста чести през тази зима.
При един случай на дете със световъртеж, получен в
хода на грипа и продължил повече от месец, като причина
бе доказан с ЯМР- мастоидит. Дозировка 9-15СН – 3х5гранули.
Rhus toxicodendron - (при 32) грипоподобни оплаквания -фебрилитет, сухи лигавици на устна кухина, често херпес по устните, усещане за вдървяване на ставите и околните им тъкани, преминаващо след продължително раздвижване. Двигателно активен пациент, променящ постоянно
положението на тялото,търсещ удобна поза, суха кашлица.
Дозировката най-често е 9СН, 3-4 х 5гранули.
Arsenicum album (при 37) при оплаквания от значителна обща слабост, безпокойство, тръпки, редуване на
моменти с прострация и възбуда до страх от изхода на
болестта. Парещ характер на секрециите. Жажда за малки
количества студена вода. Дозировка най-често в 9СН,
3х5гранули.
Apis mellifica (при 50) рязко настъпващи оточни
възпаления на лигавиците на ГДП, розовочервен цвят на
носоглътката, оточна увула, редуване на периоди на топла
суха кожа с периоди на изпотяване, парещи, щипещи болки,
атопични пациенти. Дозировка 15 СН, 3-5 х 5 гранули.
China rubra (при 41) е подходящ при пациенти с
развита клинична картина и в реконвалесцентен стадий,
продължителни фебрилни и интоксикационни прояви,
водещи до дехидратация. Обща слабост, главоболие, световъртеж, зрителни нарушения, смутено цветно зрение.
Дозировка 9СН, 3х5гранули.
Baptisia tinctoria (при 15) е предпочитан при адинамични фебрилни състояния, придружени от умствено объркване и храносмилателни нарушения: неприятен дъх от
устата, гадене, повръщане, разстройство, подчертана чувствителност в дясна хълбочна ямка. Усещане за болезнено
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натъртване в мускулите при участъците от тялото, които се
допират (до стол, легло). Дозировка 9СН 3х5 гранули.
Kalium phosphoricum (при 18) лекарство за реконвалесцентен стадий на вирусните инфекции и при такива,
протичащи със силно изразена психическа астения, липса
на всякакво желание за работа. Най-малкото интелектуално
усилие води до голяма умора. Болният е лесно раздразним,
свръхчувствителен към шум и докосване (стряска се).
Дозировка 9 -15 СН, 3х5 гранули.
ЛЕКАРСТВА ЗА КОНКРЕТНИ СИМПТОМИ.
ТОНЗИЛОФАРИНГИТ.
В тази група влизат и някои от вече изброените лекарства с общо действие, например Belladonna, Apis mellifica
-използвани и при тонзилити и хреми.
Медикаменти, използвани при пациенти с ОРЗ със
симптоми на тонзилофарингити.
Mercurius solubilis - (47 изписвания), при инфекции
засягащи орофаринкса - тонзилити, гнойни хреми с чувство
за изгаряща болка в засегнатите лигавици, които са силно
зачервени, оточни, засилване на болката и от най-лек допир.
Удебелен, обложен със сивкаво-белезникав налеп език с
отпечатъци от зъбите, болезнено преглъщане. Дозировка –
9 -15СН, 3 – 4х5гранули.
Phytolacca decandra е в 42 прескрипции, при тъмночервен фаринкс, подути тонзили, болки в гърлото с разпространение към ушите и тила. Увеличени шийни лимфни
възли, точковидни болки по мускулите. Дозировка - 9СН, 3-4
х 5 гранули.
Ailantus glandulosa (при 19) е при тонзилити с тъмночервена, разязвена лигавица, кафяв, сух език, мъчително
преглъщане, увеличени цервикални лимфни възли, силно
болезнени при допир. Общи прояви като при тежък грип световъртеж, адинамия, прострация. Медикамент за инфекциозна мононуклеоза. Дозировка - 5-9СН, 3х5 гранули.
Arum triphylum (при 11) яркочервен фаринкс,
обилна сиалорея. Болките в тонзилите са като от свиване.
Напукани устни с екскориации, малинов език, дрезгав до
липсващ глас, запушен нос, обща слабост. Доза - 9СН, 3х5гранули.
Pyrogenium и Hepar sulfuris calcareum е при ОРЗ
на ГДП, с прогресиращ ход или пациенти дошли на по-късен
етап от началото на заболяването, съществува тенденция
към загнояване на секрециите. Преминаване или проява на
бактериално възпаление. Разреждане за Pyrogenium - 9CH,
за Hepar sulfuris calcareum - 9-15СН.
ЛЕКАРСТВА ЗА КОНКРЕТНИ СИМПТОМИ. ХРЕМИ.
Хомеопатични лекарства за хреми при продромални или
начални симптоми на ОРЗ на ГДП - запушен нос, хиперемия
на лигавицата, кихавици:
Nux vomica (при 46) използван при залпови кихавици,
особено сутрин, усещане за сухота и сърбеж в носа и в
Евстахиевата тръба. Общи симптоми - тръпки по тялото, разтрисане, особено при получаване на оплакванията, след
излагане на студ и въздушни “течения”. Дозировка 9 -15СН,
3-4 х 5 гранули.
Sticta pulmonaria (при 8) за сухи лигавици, чувство на
стягане в основата на носа. Често и суха кашлица с усещане
за стягане и в областта на трахеята. Дозировка - 9СН, 3-4 х
5гранули.
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Аpis mellifica е при оток на лигавицата на носа,
редуване на чувство за запушен нос и оскъдна водниста секреция. Дозировка – 9 -15СН от 4-6 х 5гранули.
ХОМЕОПАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ЗА ХРЕМИ СЪС
СЛУЗЕСТ И СЛУЗНО - ГНОЕН СЕКРЕТ:
Kalium muriaticum (при 25) слузеста, гъста необилна секреция, слабо дразнеща, наличие на крусти, загуба на обоняние, чест катар на Евстахиевата
тръба, проявено с чувството за пукане и болки в
ушите, отслабване на слуха. Дозировка 9 - 15 СН,
3-4х5 гранули.
Kalium sulfuricum (при 12) точещ се, слузен
секрет, слабо разраняващ, жълтеникав или жълтозелен на цвят, често, но по-рядко от предходния
медикамент, се среща и загуба на слуха и обонянието. Обикновено придружаваща, рефлекторна от
стичащия се секрет кашлица. Дозировка 9 -15 СН 3х
5гранули.
Kalium bichromicum (при 19) при жълтозелен,
вискозен, лепкав секрет, наличие на слузно-гнойни
тапи. Чувство за силно парене като от “открита”
рана в засегнатите лигавици. Близък до него, но
по-често даван при хроничната патология е
Mezereum - при него секретите са подобни, но се
стичат по фаринкса. Дозировка 9 - 15 СН 3-4 пъти.
Следващите медикаменти използвани при
гнойни хреми, развиващи се в хода на ОРЗ на ГДП Mercurius solubilis, Pyrogenium, Hepar sulfur
calcareum вече са обсъждани.
Често
предписвани
комбинации
от
хомеопатични монопрепарати със синергично
действие, използвани при лечението на ОРЗ на ГДП:
• При постепенно развиваща се клинична
картина два -медикамента, показват доста
сходства – Bryonia Alba и Ferrum phosphoricum.
Синергизъм:
1. Противовъзпалителен ефект - при Bryonia поради
съдържанието на кукурбитацини вещества със
структура подобна на КС, при Ferrum phosphoricum
– доказан ефект за намаляване на свободните
кислородни радикали в мястото на възпалението,
ефект съизмерим по сила у чувствителните лица с
действието на НСПВС.
2. Постепенно начало на фебрилния синдром.
3. Суха, трахеитна, болезнена кашлица, влошаваща
се от движение.
4. Латерализация на симптомите, като съпътстващ
симптом и при двата – вдясно.
5. Локализация на проявите - лигавиците на
назофаринкса, трахея.
6. Според материя медика на Жуани – допълващи
се медикаменти при ОРЗ. Използвани заедно 38
пъти в доза 9СН 3х 5 гранули.
КОМБИНАЦИИ ПРИ ВНЕЗАПНО НАЧАЛО НА
ОРЗ НА ГДП.
 При рязко, внезапно начало на оплакванията,
с добър ефект се оказва приложението на
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Oscillococcinum и Aconitum napellus (18 изписвания)
или Belladonna (37), като последната се комбинира и
има добър ефект с лекарствата, изброени за тонзилити –
Phytolacca decandra, Mercurius solubilis.
 При тенденция за влошаване на състоянието или когато
пациент е дошъл с вече развити симптоми и прояви на
бактериална инфекция – с Pyrogenium и Hepar sulfuris
calcareum в обичайните дозировки.
 Когато във възпаленията на лигавиците преобладава
бързо настъпващия оток Belladonna и Apis mellifica (28)
са ефективен избор.
 В реконвалсцентните стадии на ОРЗ на ГДП - отчетен
добър ефект от комбиниране на China rubra и Kalium
phosphoricum при пациенти с едновременно развитие
на физическа и психична астения.
 При вестибуларен и астенoадинамичен синдроми Gelsemium sempervirens и China rubra.

УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТРИ ИНФЕКЦИИ
НА ГДП

ИЗВОДИ

Изброените хомеопатични лекарства, монопрепарати
или комбинирани, предоставят на лекаря-хомеопат чудесната възможност да повлияе многообразните симптоми на
остри инфекции на ГДП при всеки един пациент, във всеки
стадий на заболяването.
Липсата на токсичност и странични ефекти (алергични,
увреждащи плода), ги правят предпочитани медикаменти
при бременни жени, кърмачки, деца - възрастови групи, в
които използването на конвенционални лекарства е твърде ограничено.
Използването на хомеопатичния метод при ОИ на ГДП се
оказва бързодействащ, безопасен, ефикасен и добре възприеман от пациентите начин на лечение.
Презентация от XIV конференция по клинична
хомеопатия, Несебър, 2015 г.
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Постерна сесия
Проф. Маринов награждава отличниците
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Парти с група „Акага“

