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Програма на конференцията: 
1. Представяне на клиничната хомеопатия и класиче-
ската хомеопатия – прилики и разлики
д-р Франсоа Шефдевил, лекар хомеопат, 
Инструктор в Център за развитие на Хомеопатията гр. Лион 
2. Преглед на Реперторизацията
д-р Иван Енев, ЕШКХ
3. Често боледуващи деца
д-р Слави Филчев, ЕШКХ
4. Хиперактивни деца
д-р Зорка Угринова, ЕШКХ
5. Подкрепящата роля на хомеопатията в палиативните 
грижи
д-р Петко Загорчев, ЕШКХ
6.  Перименопауза и хомеопатия
Д-р Райна Томова, ЕШКХ
7. Възможности на хомеопатия при пациенти с диабет, 
тип 2
Проф. Людмил Пейчев, ЕШКХ
8. Хомеопатичен подход при наркозависими пациенти
Д-р Ивайло Димитров, ЕШКХ

На форума присъстваха и представители на Минис-
терството на здравеопазването на Турция, които с интерес 
се запознаха с принципите на Клиничната хомеопатия.

Конференцията премина в изключително приятелска 
атмосфера, аудиторията взе активно участие в разгледаните 
теми, обсъдиха се редица въпроси, свързани с принципите 
на хомеопатията, поставянето на нозологична диагноза и 
позологията при пациента.

Конференция по Клинична хомеопатия в ТУРЦИЯ
На 22 и 23 февруари 2014 г. в Университета Medipol, Истанбул, се проведе 
конференция по Клинична хомеопатия с български и френски лектори.

В заключение д-р Иван Енев, педагогически директор 
към ЕШКХ, направи интересна съпоставка между Клиничната 
хомеопатия и Истанбул. За историческото и многовековно 
минало говорят многобройните паметници на културата в 
града, но ако той не бе претърпял развитие би бил само 
един застинал музей, много интересен, но и малко скучен. 

А днес Истанбул е многолик, изненадващ, град на проти-
воположности, будещ различни емоции и разпалващ всички 
сетива. Това е живия Истанбул, Истанбул на хората, отгово-
рящ на съвременния динамичен етап от развитието си.

В паралел клиничната хомеопатия е развиващата се 
хомеопатия, която пази основите и ценностите от времето 
на Ханеман, но непрекъснато ги развива и адаптира към 
развиващата се медицинска наука. 

д-р Петко Загорчев

д-р Франсоа Шефдевил

д-р Иван Енев
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Честота: До 85% от бременните жени1. (варира според 
проучванията, други сочат между 65% и 75%).

Пикът е към 9 седмица, рядко надхвърля 14 седмица. 
Поява или персистиране извън характерния период 

изисква изключване на други съпътстващи патологии (гине-
кологични, гатроентерологични, чернодробни, вестибулар-
ни, хранителни разтройства). 

В 13% от случаите може да продължи до 20 седмица2. 
В 80 % от случаите се касае за неусложнено протичане 

(леко и средно тежко). Жените имат гадене не само сутрин, 
а и през целия ден2, но повръщането не носи риск за бре-
менността.

При 35% от случаите симптомите силно нарушават 
качеството на живот на бременните – не могат да продължат 
да работят, не могат да изпълняват домакинските си задъл-
жения1

Усложнено протичане (тежка форма). Hyperemesis 
gravidarum 

Силно вариращи данни за честотата – от 1/1000 до 
20/10003, 4.

Критерии: честота на повръщането > 5 / ден, загуба на 
тегло > 5%, изразен електролитен дисбаланс.

Изисква задължителна хоспитализация.
По-редки усложнения:
● Езофагеална руптура
● Синдром на Mallory-Weiss
● Енцефалопатия на Wernicke
● Ретинални кръвоизливи
● Бъбречни лезии и др.
Патогенезата е мултифакторна, не до край изяснена.
Връзка с повишените нива на hCG през първия тримес-

тър на бременността3.
Установени са и по-високи серумни нива на естрадиол 

(E2) и на SHBG (Sex hormone-binding globulin) при жените с 
emesis gravidarum2.

Не е установена корелация между нивата на Е2 и тежест-
та на клиничната изява3.

Обсъжда се и връзка с Helicobacter pylori инфекция6. 
Тезата се подкрепя от проследени случаи, показващи 

подобрение след елиминарането на бактерията7, 8. 
Особено важен е и микроклиматът на семейната и слу-

жебната среда на бременната жена – желана или нежелана 
бременност, подкрепа от обкръжението и др.9. 

Други фактори: възраст над 35 години, тютюнопушене, 
бременност с мъжки плод10.

Алопатична терапия 

● Pyridoxine (vitamine B6) и магнезий.
● Меtoclopramide.
● Фенотиазини с централно антиеметично действие.
● По-рядко H2 блокери, инхибитори на протонната помпа 

и др.
Неконвенционалната терапия включва:
● Фитотерапия – екстракт от джинджифил11,12.
● Акупресура – стимулиране на точката P6 или носене на 

гривна за акупресура13 .
● Диетичен режим, фракционирано хранене
Хомеопатичната терапия има следните предимства:
 Безвредност за майката и плода.
 Ефикасност.
 Възможност за индивидуализиране на подхода.
 Достъпност.
Хомеопатична терапия

Проблеми през първия триместър на бремен-
ността – гадене и повръщане, хиперсаливация. 
Възможности на хомеопатията* Д-р Слави Филчев 

Д-р Райна Томова
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Системно се предписва Luteinum 15 CH, 5 гр. дневно.
Отворено, проспективно обсервационно проучване, при 

128 пациентки показва силно намаляване до пълно изчезва-
не на симптомите при 73 % от тях14.

Справка с Материя медика:
Sepia officinalis 9-15 CH
● сутрешно гадене;
● влошаване от вида и миризмата на храната, вкл. и от 

мисълта за нея;
● подобряване след хранене;
● усещане за празнота в стомаха;
● често придружаващи запек и хемороиди
Colchicum automnale 9 CH
● желание за най-различни храни, но техния вид и мирис 

предизвиква гадене и прилошаване;
● усещане за хлад в стомаха;
● често придружаваща диария с обилни изпражнения и 

добавена слуз.
Nux vomica 9 CH
● гадене (по-силно сутрин), което се облекчава от повръ-

щането;
● обложен език;
● силна чувствителност на епигастриума при натиск;
● усещане за кисел или метален вкус в устата;
● често оригвания и придружаващ ГЕР.
Tabacum 9 СН
● изразена вегетативна симптоматика – бледост, свето-

въртеж, студена пот, колапс;
● влошаване от топлина и движение;
● подобрение от чист въздух и поемане на кисело (кисе-

ла ябълка, оцет)
Cocculus indicus 9 СН
● гадене при вида и миризмата на храна, както и при 

мисълта за нея;
● придружаващ световъртеж;
● метален вкус в устата;
● често придружаваща левкорея и констипация по време 

на бременността.
Antimonium crudum 9 CH
● придружаващи нарушения в пасажа (редуване на диа-

рия със запек);
● обложен език;
● оригвания с вкуса на поетата храна.
Ignatia amara 15 CH
● парадоксалност (подобряване при хранене);
● подобряване при разсейване;
● влошаване от силни миризми (кафе, цигари).
При жени с придружаващ хиперацидитет / ГЕР
 Robinia pseudo-acacia 5 CH
 Isris versicolor 9 CH
 Sulfuricum acidum 5 CH
 Kreosotum 9 CH
При данни за дехидратация
China rubra 9 CH
Хомеопатична терапия при налична хиперсаливация
Ipeca 9 CH
● гадене, което не се облекчава от повръщането;
● влажен, необложен език;
● усещане за празнота в стомаха и сладникав вкус.
Mercurius solubilis 9 CH
● типичен орално-гингивален симптокомплекс;
● сутрешно влошване на гаденето и саливацията;
● прилошаване при натиск в областта на епигастриума.

Jaborandi 5 CH
● усилване на гаденето при наблюдаване на движещи се 

предмети;
● подобряване при хранене;
● често придружаващо обилно изпотяване.
Най-често изписвани теренни медикаменти
Sepia officinalis, Natrum muriaticum, Lycopodium clavatum
Клиничен случай 1
М.К., 36 г.
Втора, нормално протичаща бременност с мъжки плод, 

2-3 лунарен месец.
Рецидивиращи цистити в анамнезата.
Терапия със Sepia officinalis oт 1 месец на бременността с 

добро повлияване на гаденето.
Повод за консултацията: пореден цистит със слабо пов-

лияване при адекватна терапия, заради започнали непрес-
танни повръщания, вкл. при прием на течности и невъзмож-
ност за адекватна хидратация per os. Към терапията за 
цистита – 10 гр. Ipeca да се разтворят в бутилката с вода.

След 2 дни пациентката се обади. „Хомеопатичната вода“ 
не предизвиквала повръщане и осигурила адекватна хидра-
тация. Хоспитализацията е избегната, терапията на цистита 
продължава в домашни условия.

Клиничен случай 2**
Бременна жена в 2-3 лунарен месец с трудно повлиява-

що се повръщане.
Приета по спешност и консултирана с дежурен реанима-

тор в 20:00 часа на 31.12. по повод торзионна екстрапира-
мидна ригидност на мускулатурата на тялото, шията, очед-
вигателните мускули след инжектиране на 6 амп. Cerucal и 
прием на 4 табл. Degan в рамките на два дни. 

Изтощена, силно уплашена брюнетка с мъчителен спа-
зъм на шия, мимически мускули и очедвигателни мускули.
Изразена саливация, мъчително гадене, което не води до 
повръщане поради „празнотa в стомаха”. Учестен, филифор-
мен пулс, необложен език. Леко набелязана хемоконцентра-
ция.

Проведена медикация с Atropin 1 ml и 1000 ml Ser.
Glucosae. Осигурен прием на Ipeca 9 CH и Sepia officinalis 15 
СН в редуване през 30 мин.

Напуснала болницата в 23.00 ч., за да посрещне Нова 
година със семейството си. 

Контролно посещение на следващия ден – практически 
здрава.

* Презентация от XI-та Национална конференция по 
клинична хомеопатия, Албена, 2012 г.

** Случай от практиката на д-р Загорчев, ОАРИЛ Шумен
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ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
Месец МАРТ

Начало на семинарите 10.00 часа

Град: Плевен Пловдив София Варна Стара Загора

Дата: 15.03.2014 г. 
събота

22.03.2014 г. 
събота

29.03.2014,  
събота

29.03.2014,  
събота

29.03.2014,  
събота

Тема: „Физиология и 
патология в 
кърмаческа 
възраст”

„Съвременни 
аспекти на 
терапията на 
наркотичните 
зависимости”

„Перименопауза и 
хомеопатия”

„Сезонна 
патология от 
инфекциозен 
характер”

„Младите хора и 
употребата на 
наркотични 
вещества”.

Лектор: Доц. Евгения 
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гастро-ентеролог, 
токсиколог,
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клинична 
токсикология,
МУ, Плевен

Доц. Янко Илиев, 
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Завеждащ 
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Доц. Маргарита 
Господинова, зав.
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токсикология, 
УМБАЛ Варна

д-р Ив. Ников, 
психиатър, 
Завежда кабинет 
Зависимости в 
Областен 
психиатричен 
диспансер, частна 
практика, гр. 
Стара Загора

Модератор: д-р Слави 
Филчев, ЕШКХ

д-р Ивайло 
Димитров, ЕШКХ

д-р Райна
Томова, ЕШКХ 
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Димитров, ЕШКХ
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ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  
В БМХО ЗА 2014 ГОДИНА

Уважаеми колеги, 
При подновяване на годишното членство Вие ще ползвате 
преференциални цени за участие в предстоящия Първи Ев-
ропейски Конгрес по Клинична хомеопатия и ще посещавате 
безплатно професионалните срещи, организирани от БМХО. 
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес ежемесечно 
ще получават електронния вестник Acta homeopathica, както 
и своевременна информация за предстоящите събития.
Членският внос за 2014 год. е в размер – 30.00 лв., които мо-
жете да внесете по банков път.
 Данни за банковия превод:

Име на получателя: БМХО
Име на банката:  Първа инвестиционна банка
IBAN:   BG58FINV91501214928641
BIC:   FINVBGSF
Сума за внасяне: 30.00 (тридесет) лева
Основание за внасяне: членски внос за 2014 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля, изпра-
тете на адреса на БМХО: гр. София 1407, ул. Рилски езера 
бл.15, вх.А, ап.1 за БМХО следните документи:
1. Копие от платежното нареждане.
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail.

КОЛОНКА  
НА БМХО
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Варна
На 26.01.2014 г. във втора аудитория на Медицински уни-

верситет, Варна се проведе професионална среща на тема 
„Автоимунни тиреоидити“.

Лектор бе д-р Нели Ключкова, специалист по вътрешни 
болести, ендокринология и болести на обмяната, МЦ 
„Еквита“. Тя представи епидемиологични данни за заболева-
емостта сред населението. Подчертано бе, че по-засегнати 
са жените. Д-р Ключкова представи различните фази на 
автоимунния тиреоидит:

1.  Хипертиреоидна фаза – Нashi – токсикоза – преходна, 
която често пъти се пропуска от лекарите и заболява-
нето остава неразпознато и късно диагностицирано.

2.  Еутиреоидна фаза – преходна.
3.  Хипотиреоидна фаза – постоянна и задълбочаваща се 

със съответната клинична картина.
Лабораторните показатели, които са налице при разгър-

ната картина на хипотиреоидизъм са:
1. Изразен хипотиреоидизъм – висок ТСХ и нисък св. Т4.
2. Латентен хипотиреоидизъм – висок ТСХ и нормален 

св. Т4.
Заместителното лечение е задължително и цели поддър-

жане на стойностите на ТСХ в границите на нормата. Дозата 
на заместителната терапия се определя в зависимост от 
стойностите на ТСХ, изследван през 6 месеца. И задължител-
но при пациента се провежда ехографско изследване вед-
нъж годишно.

Лекторът отдели специално внимание на случаите на 
бременни жени с доказан автоимунен тиреоидит. Д-р 
Ключкова подчерта необходимостта от мониториране на 
ТСХ и св. Т4 на всеки 6 – 8 седмици от бременността. Целта е 
да се поддържа стойността на ТСХ около 2.5 mIU/ml и кон-
тролно да се изследват ТСХ и св. Т4 един до два месеца след 
родоразрешението. Честотата на фетална загуба е по-висо-
ка при пациенти с висок титър на Anti – TPO.

Във втората част на семинара д-р Петко Загорчев пред-
стави основните медикаменти от Материя Медика, които 
могат да се използват при пациенти с тиреоидити. Лекторът 
представи медикаменти с ограничено действие като 
Lycopus, Spigelia anthelmia, Bovista, Conium maculatum и др., 
които съответстват на основните оплаквания при пациенти 
с тиреодити и по-честата съпътстваща патология. 

Д-р Загорчев разгледа и поликрести с основно действие 
– Iodum, Natrum muriaticum, Phosphorus, Graphites, Baryta 
carbonica, Calcarea carbonica и др.

Пловдив
На 25 януари 2014 г. в Аудитория 2, Медицински универ-

ситет Пловдив се проведе поредната професионална среща 
на тема „Стрес, тревожност и депресия в детско-юношеската 
възраст“.

Лекторът д-р Веселин Герев, дмн, психиатър, даде опре-
деление за стрес, депресивност, депресия и тревожност 
при децата, тяхната взаимовръзка и еволюционна зависи-
мост. Той разгледа подробно биохимичната основа на 
депресията – участието на невромедиатори като серото-
нин, допамин и мелатонин. Същинската депресия е състоя-
ние, което е рядко при децата и се наблюдава по-често при 
младежите. В детската и младежката възраст преобладават 
тревожните разстройства и тревожно-депресивните състо-
яния. 

Лекторът подчерта проблема на злоупотребата с нарко-
тични и упойващи вещества. Много често соматичните стра-
дания предхождат или са единствената според пациента 
изява на депресивното състояние. Д-р Герев разгледа кли-
нични случаи от своята практика на тревожни и посттравма-
тични стресови разстройства при деца.

Лекторът представи пред аудиторията и проблема за 
хиперактивните деца, възможностите на психологичното 
поведение при тях и проблемите на лечението им с медика-
ментозни средства.

Във втората част на семинара модераторът, д-р Слави 
Филчев, ЕШКХ, представи възможностите на хомеопатията в 
разглежданата патология. 

Предимствата на хомеопатичното лечение бяха акцент в 
презентацията на д-р Филчев. Той се спря на широките тера-
певтични граници на хомеопатията при тези деца.

Разгледани бяха лекарства, които преди всичко покриват 
определени симптоми от състоянието на детето (Kalium 
phosphoricum, Phosphoricum acidum и др.).

Д-р Филчев представи обзор и на т.нар. етиологични 
лекарства като Staphysagria, Gelsemium sempervirens, 
Stramonium и др. С особено внимание бяха разгледани 
клинични случаи и обрисувани с ярки чувствителни типо-
ве като Sepia officinalis, Anacardium orientale, Natrum 
muriaticum.

В заключение д-р Филчев подчерта, че при „трудните 
деца“ е необходима колаборация с екип от различни спе-
циалисти – педагог, логопед, психолог, психиатър… 

ПРЕЗ М. ЯНУАРИ И М. ФЕВРУАРИ СЕ ПРОВЕДОХА ПРОФЕ-
СИОНАЛНИ СРЕЩИ В ПЛОВДИВ, ВАРНА, СОФИЯ И БУРГАС

25. 01. 2014, Пловдив

26. 01. 2014, Варна
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Бургас
На 22 февруари 2014г. в конферентната зала на хотел 

„Аква” гр. Бургас се проведе поредната от станалите вече 
традиционни професионални срещи. Темата „Енуреза. 
Диагностично-терапевтичен алгоритъм. Възможности на 
хомеопатичното лечение” е актуален медико-социален про-
блем. 

На семинара присъстваха 26 лекари от региона. 
Презентации изнесоха доц. д-р Д. Близнакова, детски нефро-
лог в МУ-Варна и д-р А. Пандурска – преподавател към 
ЕШКХ.

Доц. Близнакова запозна присъстващите колеги с видо-
вете нощно напикаване според клиничните прояви и 
тежестта, честотата, причините – фамилни, органични, забо-
лявания на ЦНС, с диференциално-диагностичните отноше-
ния с други заболявания и състояния. След извършване на 
рутинните диагностични изследвания и необходимите кон-
султации, конвенционалното лечение прилага хигиенно-
диетичен режим, ограничаване на стреса и включва подхо-
дящо за възрастта на детето медикаментозно лечение.

Д-р Пандурска обърна внимание на аудиторията върху 
по-особения подход в лечението на проблема – определяне 
на чувствителния тип като условие за успех, тъй като нощно-
то напикаване не е псорично, туберкулиново или сикотично 
заболяване. 

След представяне на най-често срещаните чувствителни 
типове, симптоматичните, патогенетичните и етиологичните 
медикаменти, бяха разгледани и различни клинични случаи 
на деца с енуреза. 

Интерес сред аудиторията предизвикаха дозирането, 
честотата на приемите на хомеопатичните медикаменти, 
продължителността на лечението.

София
На 22 февруари 2014г. в зала 2 на МБИ, София се проведе 

поредната професионална среща по клинична хомеопатия. 
Темата „Псориазис. Възможностите на хомеопатията“ 

събра 60 лекари хомеопати от региона.
Проф. Любка Митева, ръководител Клиника по дермато-

логия и венерология, УМБАЛ Александровска, София пред-
стави пред аудиторията основните провокиращи фактори, 
клиничните форми и специфичните симптоми при пациенти 
с псориазис:
● симптом на „стеариновото петно”,
● симптом на „кървавата роса” (Auspitz),
● симптом на Воронов,
● симптом на Любен Попов,
● изоморфен феномен на Köbner,
● leuco/melanoderma psoriaticum.

С добре илюстрирани случаи проф. Митева представи 
различните клинични форми на Psoriasis Vulgaris:

Лекторът представи и широка диференциална диагноза 
на дерматози с подобно протичане: Lichen ruber planus, 
Pityriasis rosea, Syphilis secundaria, Lupus erythematosus 
chronicus discoides, екземи, микози и др.

В заключение проф. Митева представи новости в локал-
ното и системното лечение на тези пациенти, като посочи и 
техните нежелани странични ефекти.

Във втората част на семинара д-р Мариян Иванов пред-
стави свои клинични случаи на пациенти с псориазис с 
много добри резултати от проведеното хомеопатично лече-
ние. Терапевтичния алгоритъм при тези пациенти д-р 
Иванов представи по Техниката за предписване при хронич-
ни и често рецидивиращи заболявания. Той припомни 
основните характеристики на познатите симптоматични 
медикаменти при псориазис: Natrum sulfuricum, Arsenicum 
album, Berberis vulgaris, Fumaria officinalis, Hydrocotyle 
asiatica и др.

Д-р Иванов подчерта интересното приложение на т.нар. 
етиологични медикаменти в Материя Медика и особено 
мястото на Staphysagria сред тях.

22. 02. 2014, Бургас

Psoriasis Punctata Psoriasis Guttata

Psoriasis Nummularis Psoriasis Placata

Psoriasis 
Unguium

Psoriasis 
Unguium

Psoriasis Capillitis
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Алергичният ринит е по-разпространена патология от инфек-
циозния ринит. 

Макар и сезонен, доста често той се оказва персистиращ и нару-
шава значително качеството на живот на пациентите. 

Известен още като „сенна хрема“ или „полиноза“, сезонният алер-
гичен ринит се проявява главно под въздействието на цветния пра-
шец, особено този на житните растения. 

Персистиращият алергичен ринит се дължи на редица алерген-
ни агенти като прах, животински косми, акари и дори замърсяване. 

Той се проявява всеки път, когато пациентът се сблъска с алерген, 
към който е чувствителен. 

Алергичният ринит може да благоприятства появата на по-сери-
озни респираторни патологии, например бронхиална астма, форми 
на екзема, атопичен дерматит и др. 

Затова трябва да се започне лечение още при първи симптоми, 
особено когато засегнатите пациенти са малки деца. 

В традиционната медицина алергичните ринити се лекуват най-
вече с антихистамини и деконгестанти. 

Хомеопатията дава възможност за облекчаване на симпто-
мите и подобрение на състоянието на пациентите, без странич-
ни ефекти.

В допълнение, някои изследвания върху специфични хомеопа-
тични препарати са установили, че проучваните вещества биха 
могли да способстват за десенсибилизацията на алергични индиви-
ди, т.е. намаляване на чувствителността на техния организъм срещу 
въпросните алергенни агенти. 

Симптоми
● Назална конгестия,
● Сърбеж в носа и небцето, 
● Кихане, 
● Обилна водниста секреция от носа. 
При някои форми на алергичен ринит, тези симптоми могат да 

бъдат свързани с усещане за парене в носната кухина и обилно 
сълзене. 

Ако е персистиращ, алергичният ринит би могъл да причини и 
затруднена концентрация при засегнатите пациенти. 

Инфекциозният ринит се характеризира с:
● често кихане, 
● водниста или гнойна секреция от носа, 
● усещането за запушен нос, 
● болка в максиларните или фронталните синуси. 

Преди сезонът на алергиите
Как да се справим с алергичните и инфекциозни ринити с хомеопатия?* 

Превенция на рецидиви на алергичен и инфекциозен ринит
Трябва да се знае, че е изключително трудно да се излекуват 

окончателно сезонен и персистиращ алергичен ринит, след като вед-
нъж вече са се появили. 

И все пак, благодарение на хомеопатията, е възможно да се 
намали значително интензивността на симптомите, които те 
предизвикват, както и рецидивите. 

Като превантивна мярка при тези форми на ринит са подходящи 
препаратите Lachesis mutus, Lycopodium clavatum, Natrum muriaticum, 
Nux vomica, Psorinum, Pulsatilla, Sulfur, Sulfur iodatum и Tuberculinum.

Особено място в профилактичната схема при тези пациенти 
намират Apis mellifica, Poumon histamine, Pollens, които трябва да се 
започнат в 15-30 СН, по 5 гранули дневно още в края на м. февруари.

Лечение на сезонен или персистиращ алергичен ринит
За да се ограничи конгестията на назалната лигавица и усещането 

за дискомфорт, свързано със секрецията, трябва да се вземат по 5 гра-
нули Apis mellifica 15CH, както и по 5 гранули Arsenicum album 9CH три 
пъти дневно при първата поява на кихане и секреция от носа. 

Ако назалната конгестия и секрецията от носа са придружени със 
сърбеж на небцето, тогава трябва да се приемат по 5 гранули 
Sabadilla officinarum 9CH три пъти дневно, от началото на кризата. 

В някои случаи, може да се приемат и по 5 гранули Pollens 30CH 
през целия сезон на алергии. 

Въпреки всичко, за предпочитане е, при тези обстоятелства, 
лекуващият лекар да определи подходящото лечение и да 
назначи индивидуално лечение. 

Понякога, според смущенията, с които са свързани, сезонният и 
персистиращият алергичен ринит, трябва да бъдат лекувани по-спе-
цифично с препарати като Allium cepa, Kallium iodatum и Naphtalinum. 

Лечение на инфекциозен ринит с водниста секреция
При водниста секреция от носа е подходящо да се приемат по 5 

гранули Allium cepa 9 СН на всеки час, особено ако ринитът е придру-
жен от сълзене и парене в очите. 

При отшумяване на симптомите, дозите се разреждат, до усещане 
за пълно подобрение. 

Ако секрецията от носа е вследствие на назална конгестия, тряб-
ва да се приемат по 5 гранули Ammonium muriaticum на всеки час, 
докато обструкцията постепенно изчезне. 

Ако секрецията е  „пареща“, тогава е необходимо да се приемат по 
5 гранули Arsenicum album 9CH на всеки час или по 5 гранули Kalium 
iodatum при болки в максиларната и челната кости. 

По отношение на тези три препарата, трябва да се знае, че прие-
мите трябва да се разреждат постепенно при отшумяване на симпто-
мите. 

Лечение на инфекциозен ринит с гнойна секреция от носа 
При инфекциозен ринит с гнойна секреция от носа, е подходящо 

да се приемат по 5 гранули Kalium bichromicum 9CH три пъти дневно, 
до постепенното намаляне на секрецията, както и по една доза Hepar 
sulfur 30CH в продължение на четири дни. 

При отшумяване на симптомите, приемите на Kalium bichromicum 
се разреждат. 

Трябва да се отбележи също, че в някои случаи, са показани пре-
парати като Ammonium carbonicum, Aralia racemosa, Arsenicum 
iodatum, Badiaga, Magnesia muriatica и Sambucus nigra. 

*По материали от чуждия печат
http://www.homéopathie.com/pathologies/rhinite.html

Хомеопатията по света
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I-ВИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА 
ХОМЕОПАТИЯ

НЕСЕБЪР, БЪЛГАРИЯ
16-18 МАЙ 2014 Г.

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ПОСТЕРИ
1. Механизми на болева чувствителност. Видове болка. 

Място на хомеопатията – Проф. Ив. Смилов, д-р П. Загорчев

2. Културни аспекти на болката – Д-р Фр. Шефдевил, 
Франция

3. Claudicatio intermittens, възможности на хомеопатията 
– Проф. М. Дикменгил, д-р А. Узун, д-р М. Бурдурлууглу, 
Турция

4. Абстинентна болка при наркозависими – Проф. Р. 
Шишков, д-р Ив. Димитров

5. Хомеопатична терапия при постзостерни невралгии – 
Проф. Л. Митева, д-р Ив. Енев

6. Мастодиния – Доц. Б. Маринов, д-р А. Пандурска

7. Фарингитна и тонзилитна болка – Доц. Н. Сапунджиев, 
д-р М. Иванов

8. Рецидивираща коремна болка в детска възраст – Доц. 
Д. Близнакова, д-р З. Угринова, д-р Сл. Филчев

9. Дисменореи – Проф. Бл. Пехливанов, д-р Р. Томова

10. Главоболие и мигрени – Проф. М. Бошева, проф. Л. 
Пейчев

11. Изследване спазмолитичната активност на Cuprum 
Metallicum, Magnesia Phosphorica и Colosynthis върху изоли-
рани органи от опитни животни – Доц. д-р Р. Радев, д.м.

12. Хомеопатичен подход при лечение на хронична тазо-
ва болка при ендометриоза – Д-р Д. Гафитану, Румъния

13. Хомеопатичен подход при лечение на един от най-
болезнените контактни дерматити, вследствие на контакт с 
флуорна киселина – Д-р С. Бадуличи, Румъния

14. Thuya occidentalis и Valacyclovir, ефикасна комбинация 
при пациенти с Herpes zoster – Д-р С. Бадуличи, Румъния

15. Колики – хомеопатично лечение – Д-р Й. Гзик, Полша

16. Мястото на хомеопатията при лечение на посттравма-
тична болка и подготовка на предстоящи интервенции – Д-р 
М. Голебиевска, Полша

17. Циркадни ритми и болка – Доц. Ир. Николова, проф. Л. 
Пейчев

18. Хомеопатично лечение на тригеминална невралгия – 
Проф. Х. Бояджиян

19. Цервикобрахиална невралгия – Д-р Б. Ристова, 
Македония

20. Хомеопатично лечение на болката при гонартроза – 
Д-р Д. Димитрова

21. Хомеопатично лечение при ставни болки – Д-р Д. 
Димитрова

22. Остеопороза и болков синдром. Подходи за поведе-
ние при купиране на болков синдром при остеопороза. 
Клиничен случай – Д-р Д. Димитрова

23. Хомеопатично повлияване на болката при пациенти с 
хемороиди и мигрена – Д-р В. Занкова, д-р М. Михайлова 

24. Хомеопатично повлияване на болката при пациенти с 
мускулни крампи и плексит – Д-р В. Занкова, д-р М. Михайлова

   облекчава бебето
през деня и през нощта

Камилия

Зачервени бузки

Лигавене

Хапане и гризане

Плач и мрънкане

ПРИ ПОНИКВАНЕ 
НА ЗЪБКИТЕ

Хомеопатичен лекарствен продукт. Без лекарско предписание. 
За пълна информация: 
Боарон БГ ЕООД, 1408 София, кв. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап. 6, 
тел.: 02/963-09-06, факс: 02/963-45-00, КХП24119/06.11.2013

Очаквайте програмата на конференцията и условията за записване на 
уебсайта на БМХО  www.bmho.bg


