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ХОМЕОПАТИЧНАТА ТЕРАПИЯ В ЕЖЕДНЕВНАТА
ПРАКТИКА НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИЯ ЛЕКАР –
РЕАЛИЗАЦИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ

Д-р Иван Енев, ОПЛ, Враца, ЕШКХ – София; Д-р Анна Маринова – ОПЛ, Пловдив;
Д-р Милен Димитров – ОПЛ, Поморие; Д-р Красимир Манасиев – ОПЛ, Монтана

Ежедневната практика в АПИМП включва разнопосочни дейности:
1. Профилактични прегледи
yy Профилактични прегледи на деца
yy Профилактични прегледи на възрастни
yy Женска консултация (рядко)
yy Имунизации
2. Диспансерни прегледи на пациенти със следните
заболявания
yy Диабет
yy Артериална хипертония
yy Исхемична болест на сърцето
yy Сърдечна недостатъчност
yy Мозъчно-съдова болест

7. Домашни посещения на трудноподвижни болни
8. Административни посещения: РЗИ, НЗОК, счетоводител, данъчни и др.
Една практика от януари 2014 г.
¾¾ Профилактични прегледи
Деца: 80 прегледа
Възрастни: 67 прегледа
Имунизации: 36 бр.
¾¾ Диспансерни прегледи
С една диагноза: 50 прегледа
С повече от една диагноза: 79 прегледа
Други прегледи: 332 прегледа

3. Административни посещения
yy Направления за консултативни прегледи, изследвания, хоспитализация, санаториално лечение и
др.
yy Етапни епикризи
yy Документи за „Социални грижи“
yy Болнични за временна неработоспособност
yy Бележки за отсъствия, здравословно състояние и
др.
yy Контакт с Агенцията за закрила на детето
4. Изписване на лечение при хронично болни
yy Лекарства с протокол
yy Лекарства без протокол
5. Манипулации: венозни инфузии, смяна на превръзки и др.
6. Прегледи за остри и хронични заболявания

Защо да се включва хомеопатия в ежедневната
практика на ОПЛ?
yy Има ефект дори при ограниченото време на обикновения преглед
yy Бърз ефект без ятрогенизация
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yy Повече пациенти с грамотно отношение към здравето и болестта
Проучена е практиката на четири АПИМП. За периода от 01 януари 2014 до 28 февруари 2014 г. Всички
прегледи, диагнози по МКБ, възраст на пациента и
терапия

Разпределение по патология

Резултати:
ОБЩ БРОЙ ПРЕГЛЕДИ – 7336 бр.
От тях:
yy С конвенционално лечение – 6225 бр.
yy С хомеопатично лечение – 1111 бр.
Резултати:

Френският опит

Монопрепарати
Общо изписани за два месеца 1990 бр

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

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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Чести комбинации

Пропуснати възможности
Детска консултация – кърмачета и големи
yy Calcarea carbonica
yy Calcarea phosphorica
yy Calcarea fluorica
yy Sulfur
yy Phosphorus
yy Natrum muriaticum
yy Silicea и др.
Училищни затруднения, трудна адаптация
yy Ambra grisea
yy Baryta carbonica
yy Gelsemium sempervirens
yy Ignatia amara
yy Magnesia muriatica
yy Medorrhinum
yy Lachesis mutus и др.
Затлъстяване, диабет и преддиабетни състояния
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yy Insulinum
yy Eugenia jambolana
yy Calcarea carbonica
yy Sulfur
yy Lycopodium clavatum
yy Phosphorus
Диабетна полиневропатия
yy Aranea diadema
yy Argentum metallicum
yy Arsenicum album
yy Medorrhinum
yy Nitricum acidum
yy Phosphorus
yy Secale cornutum
yy Thuya occidentalis
yy Zincum metallicum и др.
Подагра и обменни заболявания
yy Benzoicum acidum
yy Berberis vulgaris
yy Lithium carbonicum
yy Natrum phosphoricum
yy Natrum sulfuricum
yy Thuya occidentalis и др.
Кожни болести – уртикария, екземи, микози
yy Apis mellifica
yy Berberis vulgaris
yy Fumaria officinalis
yy Histaminum
yy Ledum palustre
yy Saponaria officinalis
yy Urtica urens
Сърдечно-съдови болести и хипертония
yy Arnica montana
yy Crataegus oxyciantha
yy Cactus grandiflorus
yy Glonoinum
yy Strontium carbonicum
yy Veratrum viride и др.
Хиперплазия на простатата
yy Chimaphilla umbellata
yy Conium maculatum
yy Sabal serrulata
yy Thuya occidentalis и др.
Въпроси за размисъл
Как да оптимизираме работата си?
Как да намалим стреса?
Как да получим удовлетворение и признание?
Заключение
Липсата на ефект от конвенционално лечение не е
най-доброто показание за хомеопатично лечение!
Ползата за пациента е водеща в избора на лечебния
метод!
Хомеопатията е отворена врата, надникнете и
вижте възможностите й.
Опитайте и се почувствайте лекари в най-добрия
смисъл на думата. Споделете вашия опит – успехи и
неуспехи на doctorenev@abv.bg.
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НОЗОЛОГИЯ И КОНВЕНЦИОНАЛЕН
ПОДХОД
Определение
 Автоимунният тиреоидит е част от спектъра на автоимунните заболявания на щитовидната жлеза и се
характеризира с деструкция на жлезистите клетки от
различни клетъчно- и антитяло- медиирани имунни
процеси.
 Първото описано автоимунно заболяване от Hakaru
Hashimoto през 1912 г.

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

Епидемиология





Честота: 3.5/1000 жени; 0.8/1000 мъже годишно
Среща се 8-15 пъти по-често при жени
Най-често засегнати са жени между 30 и 60 год.
Най-честата причина за хипотиреоидизъм при
нормален диетичен прием на йод

Тиреоидити: клинична картина
 Скелетни и неврологични отклонения: артралгии,
остеопорози, миалгии, carpal tunnel syndrome, периферни парeстезии, мускулна умора, невропатии,
лумборадикулити и др.
 Централна нервна система: летаргия, лош апетит, абнормна температурна регулация, депресия, маниакални епизоди, панически разстройства, енцефалопатия, множествени инсултоподобни епизоди – понякога прогресиращи към деменция, раздразнителност,
промяна в съня, главоболие, липса на концентрация,
абнормален мозъчен оток с хипоперфузия на кортикални и субкортикални зони, психотични епизоди.

АТХ: клинична картина









Лесна уморяемост
Мускулна слабост
Зиморничевост
Запек
Увеличение на теглото при непроменен апетит
Суха, студена кожа с жълтеникави длани
Косопад, чупливи нокти
Брадикардия

Диагноза
 св. Т4 Лабораторни констелации:
1. Изразен хипотиреоидизъм: висок ТСХ и нисък св. Т4
2. Латентен хипотиреоидизъм: висок ТСХ и нормален св.
Т4
 Повишени антитела (основна диагностична стойност
има Anti-TPO)
 Ехография: нехомогенна ехоструктура с дифузна или
огнищна хипоехогенност, понякога с псевдовъзли
 Клинична картина на хипотиреоидизъм

Лечение

o Заместителна терапия с Levothyroxine (L-Тhyroxine,
Euthyrox) с основна цел поддържане стойностите на ТСХ
в границите на нормата
o Дозата на заместителната терапия се определя в зависимост от стойностите на ТСХ, изследван през 6 месеца
o Ехографско изследване веднъж годишно за
проследяване

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Iodum









Етиология и патогенеза
 Класическо автоимунно заболяване с антитела към
различни тиреоидни антигени
 Съществува генетична предиспозиция
 Най-често определяни антитела- Anti TPO, Anti
Tireoglobulin
 10-15% от пациентите са антитяло отрицателни
 30-35% от случаите с повишени нива на AntiTPO нямат
автоимунен тиреоидит
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отслабване при добър апетит
усещане за топлина
непоносимост към топло
тахикардия, палпитации
хипертония /резистентна на лечение/
тенденция към диария
безсъние
типичен биотип: слаб, голяма Адамова ябълка,
нервен, подвижен, нетърпелив

Sulfur iodatum
 откриваме много белези на Sulfur, асоциирани
с тези на Iodum
 особено при млади хора

Arsenicum iodatum






отслабване
безпокойство, мисли за смърт
възбуда с неспокойствие
сърдечна „диспнея”, тахикардия
преобладава умора






влошаване на топло и нощем
отслабване
възбуда
тахикардия

Kalium iodatum

Lachesis mutus







индикации като Iodum в пременопауза
непонсимост към топло, горещина на лицето
възбуда, сърцебиене, хипертония
нощно влошаване
усещане за „стягане” в гърлото
хиперактивност, раздразнителност

Ferrum metallicum
 хиперсимпатикотония
 зачервяване на лицето
 неспокойствие с възбуда и напрегнатост

Aurum metallicum
 сърцебиене, екстрасистоли, хипертенсия
 кардиопатия асоциирана с гуша
 депресивни (суицидни) елементи

Медикаменти, асоциирани с конгестия
Belladonna
 конгестия, пулсиране, топла пот по главата
 асоциира се с Ferrum metallicum, Aurum
metallicum

Glonoinum
 кръвонапълване и пулсиране на съдовете на
шията

Amylium nitrosum
 подобна конгестия
 изпотяване със студени тръпки

Медикаменти за чувствителен тип и за хроничен
реактивен тип

Жена на 61 години. Потърсила помощ и съвет за
хомеопатично лечение по повод многото лекарства,
които приема за хроничните си заболявания, големите дози Л-Тироксин -150-200 мг. дневно и въпреки това лошия контрол на ТСХ хормоните; ФТ4; ТАТ
и Анти-ТПО антитела.
Пациентката ми е позната от 2005 година.Тогава за
първи път се оплака от задушаване, недостиг на
въздух. Прекарала две тежки пневмонии и след това
започва задушаването. Преди вечно и е било топло,
а сега непрекъснато и е студено и е изключително
уморена. Оплаква се от суха кожа в областта на
ходилата и на дланите, които са бледи с жълтеникав
оттенък. Наличие на отоци по двата долни крайника
и отоци около очите, клепачите. Има сърбеж по
дланите и краката. Изтръпване на ръцете и краката.
Загуба на паметта. Лесна умора при физически
усилия. Забавена, брадикардна сърдечна дейност.
В областта на щитовидната жлеза пациентката
съобщава за болка, задушаване, стискане, топка при
преглъщане. Трудно пази равновесие, залита, стъпва
от високо. Има загуба на зрителна острота.
Понякога с жесток главобол. Периодично покачване
на кръвна захар до 8-9 ммол/л на гладно. Наддава
на килограми, а е вечно гладна. Има опадане на
косата. Вечно се чувства сънлива, а не може да
заспи през нощта. Ноктите на краката са
деформирани, лесно се чупят, ронливи. Лесно
избухва, дразни се от незначителни неща, капризна.
Изпада често в апатия: нищо не я интересува. Става
бясна по отношение на ред и чистота. Налице е
проблем с нивото на пикочната киселина: 480
ммол/л. Наличие на сънна апнея. Ниско съдържание
на кислород в организма. Пациентката многократно
е хоспитализирана в Александровска – УМБАЛ,
Пулмологично Отделение. С консултации от
ендокринолог .

Лечение
Към основното лечение от УМБАЛ добавих
следните хомеопатични медикаменти:
 Calcarea carbonica 15CH по 5 гранули 2 пъти
седмично
 Thuya occidentalis 15CH по 10 гранули 1 път
седмично
 Lycopodium clavatum 15CH през ден по 5
гранули
 Thyroidinum 9CH по 5 гранули всеки ден
 Ferrum metallicum 9CH по 5гранули преди
храна

РЕЗУЛТАТИ
В момента пациентката се чувства в
добро общо състояние, в кондиция. Не е
така уморена и спи по-добре. Има помалко епизоди на задушаване и чувство
за недостиг на въздух. Няма усещането
за стягане в областта на шията. Не е
депресирана, не избухва толкова често.
Апатията е изчезнала, нормално
извършва обичайните дейности в
ежедневието. Може да организира поправилно своя живот и живота на
околните.
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ПОРТРЕТ НА НАГРАДЕНИТЕ

НАГРАДА ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ
Д-р Николай Искъров,
общопрактикуващ
лекар, с. Новград
Завърших медицина в МУ
-гр. Плевен през 1984г. Там през
2014 г. придобих специалност
Обща медицина.
Практиката ми е с център с.
Новград и включва селата
Джулюница, Долна Студена,
Караманово и Пиперково. Населението, което обслужвам е 2 100 човека, а с неосигурените пациенти достига
3 000. Това са предимно възрастни хора с много заболявания и много бедни.
Записах се в курса по клинична хомеопатия, воден от
любопитство. Какво е това? Какъв е този алтернативен
метод на лечение? Няма да крия, че бях доста скептично
настроен. Това се дължеше на моето непознаване на
материята и на вроденото човешко съмнение.
Помня началото на обучението, 19.10. 2013 г., мястото-гр. Варна, залата на 3-ия етаж на МУ, лектор-обаятелният и незабравим д-р П.Загорчев. И това бе началото,
началото на промяната на отношението ми към тази
наука...
Лекциите, поднесени така интересно и увлекателно,
клиничните случаи, опитът на лекторите и, не на последно място, подходящата литература, допринесоха за
моята промяна. Беше ми интересно и в същото време
всичко това ме обогатяваше, караше ме да преоценявам
и преосмислям мои случаи, мои прегледи.
Разглеждаме поредния медикамент и пред мен изплува конкретен мой пациент от моята практика… Започнах
постепенно да внедрявам и използвам наученото от
курса. Анамнезата ми стана по-пълна, по-насочена и оттам
и диагнозата и диференциалната диагноза по-точни.
Знанията ми от курса ми позволиха да разширя и терапевтичните подходи при много от моите пациенти. Чувствах
ползата от наученото за мен и за моите пациенти.
Разбира се първият ми пациент бе най-близкият и
скъп за мен човек-моята съпруга. Още след първия ни
семинар изписах Allium cepa 9CH, по повод главоболие,
започващ ринит и отпадналост. След четири приема
през 2 часа, с голямо удовлетворение, установих на
следващия ден, че тя бе напълно здрава. Убеждението
ми, че хомеопатията помага се затвърди, когато мои приятели от Дряново се обърнаха към мен за помощ. Тяхната
внучка, момиче на 2 години и 6 месеца, има капризен
апетит и не се храни добре. Само след едноседмичен
прием на Lycopodium clavatum 5CH x 5 гранули детето се
оправи и досега няма проблеми.

Друг интересен случай, който искам да споделя е
следният: Един ден ме срещна кметът на с. Новград и ми
показа дясната си ръка, която бе отекла около китката.
Обясни ми, че предния ден е пренасял пчелни сандъци.
Оплака ми се от силна болка и ограничени движения в
ставата. Изписах Arnica montana 5CH по 5гранули на
всеки час, Ruta graveolens 5CH 4x5 гранули и 2-3 пъти
намазване с Arnigel.
На другата сутрин кметът ме пресрещна с думите:
„Докторе, ти направи чудо. Още до вечерта болката и
отокът изчезнаха. Чувствам се много добре.“
Разбира се, аз се почувствах удовлетворен и щастлив.
И това благодарение на хомеопатията.
Вярвам, че ще имам още много такива мигове. И за
това мога да пожелая на колегите, които тепърва започват своето обучение, да вярват и да обичат хомеопатията, да я прилагат смело и в същото време отговорно.
Да не се отчайват при неуспех. Да анализират и търсят причините. Естествено, аз имам още много, много път
да извървя в овладяването на това изкуство Хомеопатията.
Пред мен се отвори само вратата…
За което, на всички мои преподаватели в основния
курс, поднасям едно голямо БЛАГОДАРЯ !!!
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СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ
СТУДЕНТСКО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВАРНА

118 студенти от факултетите по медицина, дентална медицина и фармация във Варна посетиха
курса по Клинична хомеопатия, като свободно
избираема дисциплина.
По традиция обучението на студентите бе открито
от доц. Близнакова и на първия семинар всички студенти получиха ръководства със синтезирано изложен
материал по учебната програма.
Доц. Близнакова в студентската аудитория във Варна

Продължение от брой 2 / 2015

ДЕСЕТИ РОЖДЕН ДЕН ЗА СИП ПО
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ ЗА СТУДЕНТИ В
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ

Преди 10 години с решение на академичния съвет
на Медицински университет Пловдив беше поставено
начало на университетското преподаване у нас по клинична хомеопатия за студенти по медицина и дентална
медицина. Десет години СИП по клинична хомеопатия
се провежда от проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм –
ръководител на катедрата по фармакология и лекарствена токсикология.
Обучението е по програма на Европейската школа
по клинична хомеопатия. В хорариум от 30 учебни
часа студентите получават основни знания за най-често използваните хомеопатични медикаменти при
остра патология.
С голям интерес се посрещат темите, свързани с
хомеопатично лечение на температурни състояния,
хомеопатично лечение при грип и простуда, остри
гнойни процеси, остри емоционални разстройства,
перименопауза и много други.
Проф. Пейчев сред завършилите студенти в Пловдив

Пълната аудитория всяка сряда, изключителното
внимание и многобройните въпроси, са отличен атестат за интереса сред студентите към хомеопатичния
лекционен курс.
За първа година в този курс се включиха и студенти
от факултета по фармация, които се запознаха с производството на хомеопатичните лекарства.
Студентите по дентална медицина получиха допълнителна информация върху най-честите проблеми в
устната кухина и възможностите на хомеопатията.
Лекционният курс е адаптиран към студентската
аудитория и поднесен в рамките на 30 лекционни часа
от доц. Близнакова и д-р Петко Загорчев.
Връчване на сертификатите на студентите във Варна

„От всички свободно избираеми предмети за
студенти в нашия университет, най-много се записаха в курса по клинична хомеопатия” споделя
представител на студентския съвет.
С въвеждане на кредитната система във висшето
образование всеки студент получава кредитни точки
за предметите, които изучава. Кредитната система е
единна за всички европейски страни и служи за синхронизиране на образователните системи. Бъдещите
лекари и стоматолози предпочитат да се посветят на
хомеопатията, която им дава знания за още един практически метод на лечение.
През настоящата учебна година към СИП по клинична хомеопатия голям интерес проявиха чуждестранни студенти от Турция.
На 7 май т.г. по време на тържественото закриване
на курса по клинична хомеопатия в МУ Пловдив бяха
връчени удостоверения и награди на отличилите се
студенти.
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ОТЗВУК ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ ПРЕЗ М. ЮНИ
На 6.06.2015 г. в СТАРА ЗАГОРА се проведе поредната
професионална среща по клинична хомеопатия.
Лекторите д-р Иван Енев, ЕШКХ и д-р Радостина
Симеонова, гр. Пловдив споделиха клиничен опит и провокираха дискусия по актуални теми.
Професионална среща Стара Загора

В първата част на срещата д-р Енев разгледа приложението на медикамента VAB за лечение на усложнения
след БЦЖ имунизация. Представеният клиничен случай
на бебе с бецежит послужи за добра илюстрация на
туберкулиновата реактивност, чиито различни проявления в кърмаческа, ранна детска и юношеска възраст бяха
дискутирани.
Един от клиничните случаи илюстрира дълбокото и
многостранно действие на Silicea не само върху имунната

ЖИВОТ БЕЗ БОЛК А
И СИНИНИ!
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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

На 13.06. в гр. БУРГАС се проведе професионална
среща на лекари хомеопати на тема: „Полиморбидни
пациенти и ставни заболявания“. 40 лекари от региона
участваха в дискусия по темата. Лектор бе д-р Петко
Загорчев. С присъщия си чар и изключителен професионален опит той представи нов поглед към полиморбидните пациенти.
Д-р Загорчев акцентира, че при тези пациенти, найважно е, правилното определяне на хроничния реактивен тип.
Според д-р Загорчев много от полиморбидните пациенти са в сикоза, но са възможни и псорични и луетични
пациенти. Освен това в хода на лечението и проследяването на даден пациент хроничната реактивност може да
се променя и това налага теренното лечение да се прецизира.
Д-р Загорчев даде примери, как да се избягва
полипрагмазията в хомеопатията. Той представи най-често използваните медикаменти за теренно лечение при
полиморбидни болни: Causticum, Calcarea fluorica, Natrum
sulfuricum, Kalium carbonicum и техните лекарствени взаимоотношения.
Професионална среща Бургас

При конт узии,
нат ъртвания,
муск улна умора
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Не се прилага под 1 годишна възраст.
Без лекарско предписание.

система, но и при поведенчески затруднения в детската
възраст. Бързият ефект на точно подбраното хомеопатично лечение беше демонстриран дори при този медикамент, за който общоприетото мнение е, че действа сравнително бавно.
Приложението на Silicea беше илюстрирано и с лечението на пациентка със серонегативен ревматоиден
артрит с дългогодишно протичане.
Във втората част на семинара д-р Радостина Симеонова
разгледа възможностите на хомеопатичната терапия при
редки заболявания, в частност при Osteogenesis
imperfecta. Д-р Симеонова представи един изключително
интересен случай от своята практика, при който след
добавяне на хомеопатично лечение към конвенционалната бифосфонатна терапия спират обичайните за заболяването фрактури.
Следващият клиничен случай илюстрира често срещаното, но като че ли убягващо от вниманието на лекарите, заболяване „хиперактивен пикочен мехур“. Добре
адаптираното симптоматично и теренно хомеопатично
лечение позволява многомесечните оплаквания да отзвучат само за няколко дни.

