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Специално за нашите читатели публикуваме мате-
риал от руския сайт “Материнство. ru”, отразил съби-
тието:

Клиничната хомеопатия: в крак с актуалните 
методики, според езика на съвременната 
медицина*

Eдва ли има друг лечебен метод, на който да се 
приписват блестящи успехи и широко оповестявани 
поражения, както за хомеопатичния. 

Малко хора обаче знаят, че през последните сто 
години, в рамките на този метод са се развили две 
основни направления - класическа и клинична хоме-
опатия. 

„Класическите хомеопати“ считат, че именно те 
следват каноните, формулирани от основателя на 
метода: използват закона за подобието за стимулира-
не на ответна реакция на организма, прилагат прин-
ципа на безкрайно малките дози, не вземат под вни-
мание диагнозата и стадия на заболяването, а само 
особеностите на самия пациент. 

На 27 март 2014 г. в Москва, Русия, се проведе 
пресконференция на тема клинична хомеопатия 
Основен презентатор бе д-р Иван Енев, лекар-хомеопат от България, 
преподавател към Европейска школа по клинична хомеопатия.

Другото направление - клиничната хомеопатия, се 
появява в началото на ХХ век, за което са допринесли 
лекари с висше медицинско образование, и по тази 
причина самата методология започнала да се проме-
ня и да се развива, за да отговори на актуалните 
постижения на съвременната медицинска наука и 
практика.

Най-важно „нововъведение“ е необходимостта от 
пълноценна диагностика чрез използване на съвре-
менни медицински методи и технологии: физикален 
преглед на пациента, лабораторни и инструментални 
изследвания и т.н. В резултат на такова изследване (а 
не основавайки се единствено на така нареченото 
„интервю“), лекарят поставя диагноза, съгласно 
действащата нозологична класификация и медицин-
ска терминология, взема решение за уместността или 
невъзможността за използване на хомеопатични 
лекарства. Ако диагнозата вече е била поставена от 
друг специалист (както често се случва при пациенти 
с хронични заболявания), лекарят е в състояние да 
предпише хомеопатично лечение, ако е необходимо, 
като се съобрази с приеманите от пациента алопатич-
ни лекарства. 

„Например, на пациент с диагноза епилепсия, при 
която честотата на пристъпите не намалява дори с 
повишаване на дозите на лекарствата (ламотрижин и 
валпроева киселина), в схемата на лечение са вклю-
чени и хомеопатичните лекарства Сicuta virosa 9CH и 
Phosphorus 30CH, без спиране на използваните преди 
това алопатични лекарства. Това е довело до намаля-
ване броя на пристъпите до два на година.” – обясня-
ва доктор Иван Енев, един от основателите на 
Европейска Школа по клинична хомеопатия в София 
(България). 
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ПРИЗНАНИЕ  
ЗА ЛЕКАРИТЕ 
ХОМЕОПАТИ

Както става ясно, лекарят практикуващ кли-
нична хомеопатия не следва принципа на уни-
цизма, използване само на едно лекарство през 
определен интервал от време, което е характер-
но за класическите хомеопати. Пациентите, 
които попаднат при такъв специалист, винаги 
могат да разчитат, че ще им бъде обяснена тях-
ната диагноза и ще им се предостави информа-
ция за лекарствата, които ще им бъдат предпи-
сани.

Популяризирането на метода на клиничната 
хомеопатия е довело до рязко нарастване на 
броя на предписаните хомеопатични лекарства 
за най- разпространените заболявания - леки 
нервни разстройства, респираторни и УНГ-
заболявания, алергии, леки травми и кожни 
лезии.

Променя се и отношението на лекари и паци-
енти към самите хомеопатични лекарства. 
Лаборатории Боарон са едни от първите произ-
водители на хомеопатични лекарства, които са 
решили да приведат технологичните процеси 
към общоприетите стандарти за фармацевтично 
производство.

Стъпката се оказва в правилна посока: лека-
рите ги използват с увереност в практиката си, а 
в някои страни тези лекарства дори се заплащат 
от здравното осигуряване (Франция, Швейцария, 
Великобритания).

„В България, благодарение на развитието на 
клиничната хомеопатия, расте доверието в 
този метод като цяло, споделя д-р Иван Енев, 
но това е и огромна отговорност към пациен-
тите. Ето защо, ние отстояваме позицията, 
че е възможно да практикуват хомеопатичния 
метод и да предписват хомеопатични лекар-
ства само квалифицирани лекари, предотвра-
тявайки по този начин достъпа до медицинска 
практика на непрофесионалисти.“

Днес клиничната хомеопатия се разглежда 
преди всичко като равен, а не алтернативен 
метод за лечение по отношение на другите тера-
певтични методи - традиционни медикаменти, 
хирургия, физиотерапия и т.н. 

Ето защо, тя става все по-популярна сред 
лекарите-терапевти, както и сред специалисти-
те от болничните заведения.

*Материалът се публикува със съкращения

http://materinstvo.ru/cat/post_release/40446038

Пациентски организации „Заедно с теб“, порталът 
„Мама, татко и аз“ и Здравен форум на сайта „Е-здравей“ 
организираха инициатива, посветена на световния ден 
на здравето, 7 април, под наслов „С отговорност за здра-
вето - информацията е здраве“.

На този форум бяха отличени журналисти, лекари, 
медицински сестри и лечебни заведения в различни 
категории за активна позиция, отговорно отношение и 
цялостен принос за едно по-добро здравеопазване в 
България.

Сред наградените лекари са: 
Проф. Пенка Переновска – За принос към педиатри-

ята 
Доц. Атанас Щерев – За принос към репродуктивно-

то здраве и демографския прираст
Доц. Добрин Константинов – Номинация на 

Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания”.
Грамота за отговорност към здравето на пациентите 

получи д-р Райна Томова, лекар - хомеопат, Европейска 
школа по клинична хомеопатия. При връчване на отли-
чието г-жа П. Георгиева, председател на Пациентски 
организации „Заедно с теб“ мотивира този приз като при-
мер за успешно съчетаване на хомеопатия с конвенцио-
нална медицина в интерес на здравето на пациента.

Момент от офицалното връчване на грамотата на д-р Томова



ГОДИНА 4, БР. 3, МАРТ-АПРИЛ 2014 3ACTA HOMEOPATHICA

КУРСИСТИТЕ ЗА НАС

Д-р Христо Христов, общо-
практикуващ лекар, гр. 

Левски, II-модул, Плевен

Имам две специалности-детски 
болести от 2001г. и обща медицина 
от 2008г.

През 2010 г. бях поканен за 
участие в курса по клинична хоме-
опатия, организиран в гр. Плевен 
от Европейска школа по клинична 
хомеопатия.

Тогава обещах „по принцип“, но 
после “се скрих” зад извинението, че ще имам първокласник 
и няма да имам физическа възможност за посещение на 
модулите.

В началото на 2012г. отново бях поканен и се записах.
За мен като лекар, обучаван в класическата медицина и 

склонен да се съмнява във всичко извън нея, курса бе една 
магия!

В началото, признавам, ми беше трудно, да се отърся от 
съмненията и предубежденията си, които имах за хомеопати-
ята. Но още на първите семинари, лекторите ме завладяха с 
начина, по който представяха свои клинични случаи, с много 
артистизъм и чувство…. Тогава разбрах, че хомеопатията 
изисква постоянно учене, надграждане и най-важното изис-
ква мислене по нов тип, което прави нас, лекарите щастливи. 

Хомеопатията представя по коренно различен начин 
здравословните проблеми на пациентите и разкрива непо-
знати начини за тяхното решаване. Основното е фокуса  е 
цялостната личност на пациента и неговият сложен психо-
емоционален свят.

Този от нас, който успее да вникне в него и открие лече-
нието е успял и се чувства удовлетворен.

На фона на цялата документация, бумащина и админи-
стриране в битието на общопрактикуващите лекари  хомео-
патията е като красиво цвете, поникнало в замърсена градин-
ка и цветен калейдоскоп в сивата картина на родното здраве-
опазване.

Подчертано професионално, представено достъпно и 
интересно, но и достатъчно сложно, с много примери и под-
крепено от клинични случаи на колегите лектори - това бе 
обучението ни за тези две години. 

Макар и плахо и неуверено, в недостигащото за никой 
ОПЛ време за преглед, въпреки суматохата пред вратата в 
спор кой пациент да влезе пръв и постоянното звънене на 
GSM-а успявам да намеря признаците на чувствителен тип на 
детето пред мен.

Щастлив съм, защото това решава много от неговите здра-
вословни проблеми.

Успешно се справям например с упоритият запек в кърма-
ческа възраст, както и със същият проблем, тормозещ бабата 
на 75г. Разбира се, след като съм се постарал да избера пра-

вилната терапия, според нейният хронично-реактивен тип.
Да, това са същите нашите пациенти, които лекуваме от 

вече 15г.,и въпреки това непознати.
Усещането,че има още какво да дадеш на хората в практи-

ката, което да реши много от до момента нерешените им 
проблеми-какво по-хубаво от това за един лекар….

Хомеопатията, това е допълнителната енергия, която при-
вежда ежедневието ни на скорост и го изважда от рутината и 
застоя.

Благодаря на всички преподаватели, които със своя талант 
и любов към хомеопатията успяха да ни заразят и покажат 
огромните възможности на този метод!

На колегите, които сега започват обучението си искам да 
кажа, че ще чуят нещо интересно и ще научат много полезни 
неща за себе си, и за своите пациенти, които ще им помогнат 
в ежедневната работа.Така най-бързо и естествено ще стиг-
нат до целта на хомеопатията!

Д-р Мая Йорданова 
Дюкенджиева, общопракти-

куващ лекар, гр. Горна 
Оряховица, II модул, 

Медицински университет, 
Плевен

Записах се на курс по хомеопа-
тия, защото считам, че това е меди-
цината на лекаря-творец.

Хомеопатията се определя като 
лечение за един - точно определен 
човек, в неговата цялостна незаме-
нимост, в неговите специфични особености и изяви, с негова-
та индивидуална същност.

Изборът на правилното хомеопатично лечебно средство 
изисква чувствителност, бдителност, наблюдателност, интуи-
ция и много задълбочени знания върху „Materia medica“ от 
лекаря хомеопат.

Събраните данни за всеки един пациент през тези  години 
на работа като общопрактикуващ лекар, познанията ми като 
специалист по обща психология и предимствата на хомеопа-
тичния метод за лечение, ми предоставят по-добра възмож-
ност за точна диагноза и правилно лечение. 

На курса по клинична хомеопатия ме впечатляват обшир-
ните познания на лекторите, професионалният им подход и 
умението да направят тази сложна материя интересна и 
лесно разбираема. 

На  бъдещите хомеопати,  искам да кажа, че хомеопатията 
е медицината на  бъдещето, която открива качествено нов 
подход към пациентите. 

При  хомеопатичния метод на лечение се стимулират 
собствените сили на организма и се събуждат  скритите 
резерви на човешкия организъм, които са огромни.

Випуск 2012-2014 завърши основното 
си обучение по Клинична хомеопатия
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Развитието на зародишите на 
временните зъби започва още през 
първия триместър на бременността. 
Следват сложни процеси на изграждане 
на зъбните структури, за които важно 

значение има наличието на достатъчно витамини и минерали 
в организма на бременната жена. От особено важно 
значение са витамините: D, C, A, E, както и калций, фосфор и 
флуор. Ето защо приемането на тези вещества в достатъчни 
количества от бременната е определящо за правилното и 
пълноценното изграждане на зъбите на детето.

Детето се ражда с 36 зъбни зародиша – 20 за временни 
зъбки и 16 за постоянни. След раждането до 9-ия месец се 
оформят зародишите на другите постоянни зъби, а до 4-та 
година и тези на мъдреците. 

Редът по който зъбите поникват:
По правило първите зъби пробиват към 6 - 7-ия месец. 
Първи се показват двата долни резци, после двата горни. 

След това в последователен ред поникват и останалите 
резци. 

Слюнчените жлези са недоразвити и функционират 
слабо,слюнката е с недостатъчна ензимна активност.

Едва към 4 месец  количеството на слюнката се увеличава, 
но поради недостатъчно развитият рефлекс на поглъщане 
децата се лигавят.

Между 12 и 18 месец поникват малките кътници, четири 
на брой, по един от всяка страна, горе и долу.

Пространството между малкия кътник и малкия резец, 
останало празно, се запълва с кучешкия зъб на 12 – 24 
месечна възраст. Големите кътници, четири на брой, излизат 
между 20 – 30 месец. С това се оформят всичките млечни 
зъби – общо 20 на брой

Нарушение на зъбния пробив, често се среща при рахит 
и недостиг на други пълноценни белтъчини, нарушение на  
обмяната на веществата, състоянието на ендокринните 
жлези – хипофиза, тимус, щитовидна жлеза, надбъбрек.

Симптомите, съпровождащи никненето на зъбите са 
различни за всяко дете:

Сърбеж и чесане: След третия, четвъртия месец бебето 
започва да пъха всичко в устата си и да си чеше венците. 
Това е предизвикано от растежа на зъбите и при някои 
бебета е по-болезнено отколкото при други.

„Децата опознават околния свят чрез храносмилателната 
си система“

Обилна саливация: Ако бебето си чеше много венците, 
това може да предизвика увеличаване на слюнката и тя 
дразни кожата около устата.

Раздразване кожата на лицето. При обилното слюно-
отделяне около устата и под брадичката често кожата се 
зачервява и разранява. За да се предотврати това, по-често 
трябва да се подсушават тези места и да се намазват с оме-
котяващ крем.

Нервност: Преди да се покаже  зъбчето, венецът може да 
стане доста твърд и чувствителен на болка, което прави 
детето много нервно. 

Болката и дискомфорта често са най-големи при 
поникването на първото зъбче и при кътниците заради 
техният размер. 

Дентиция при децата - норма и патология
Д-р Грета Христова - специалист дентална медицина, гр. Варна*

Неспокоен сън: Болката от  никненето на зъби може да 
се прояви през деня или нощта. Това може да е причината, 
поради която детето да се буди по-често нощем отколкото 
обикновено.

Загуба на апетит. Децата, на които никнат зъби, може да 
капризничат по отношение на храненето и то се държи така, 
сякаш винаги иска да яде. Но при хранене се засилва 
чувството на дискомфорт и бебето се отказва от гърдата или 
биберона, които толкова настоятелно е искало.

Кашлица: Увеличеното слюнкоотделяне през деня може 
да предизвика закашляне у детето. Лекар трябва да  прецени 
дали няма признаци за настинка, температура или някакво 
друго заболяване. Често пробива на зъби съвпада с друго 
заболяване. 

Пробивът на постоянните зъби започва на 6 години и 
завършва на 11 – 12 годишна възраст, с изключение на 
мъдреците.

Средна продължителност на пробива на постоянните 
зъби е 8 месеца, а средния месечен прираст е 0, 8 мм.

Във връзка с акселерацията, през последното десетилетие 
се установява по-ранен пробив на постоянните зъби с около 
1,5 години

Закъснял се смята пробивът на временните зъби, когато 
те пробиват над 5 месец след средните срокове за пробив, а 
за постоянните - над 2 год. Това води до неправилно 
подреждане на зъбите в зъбната редица и развитие на 
заболявания.

Препоръчват се средства с общо укрепващо действие и 
витамини.

Имам чудесни впечатления от ефекта на хомеопатичния 
специалитет Камилия. Майките споделят, че хомеопатичните 
ампулки бързо облекчават състоянието на децата и повлияват 
всички симптоми на болезнена дентиция: плач и нервност, 
нарушен сън и лигавене. 

Предимство на Камилия е лесния начин на прилагане 
при децата и бързия ефект. С него родителите са спокойни и 
доволни, тъй като предпочитат хомеопатично лечение за 
своите деца. 

*Д-р Грета Хрисотва работи с деца.
За контакти – 0879 500 509; 0883 36 44 91
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- от формирането на циркулиращи антиген – антитяло 
комплекси.

- активизира веригата на комплемента и фиксират компле-
мент

- дебют на реакцията след 4-12 часа
 - гастроинтестинален
 - ентеропатия
 - пурпурен васкулит
 - белодробна патология
 - синдром на малсорбция
● свръхчувствителност късен тип – ІV тип
- чрез трансформация на Т-лимфоцити и експресия на 

цитокини
 - след 14-72 часа
 - контактен дерматит
 - синдром на „ напрежение – умора”
Клиника:
- от краве мляко – в детската възраст; след 3-та година 

изчезват в 90%;
- от соя – след 5-та година изчезва до 90%;
- от яйца – след 5-та година изчезва до 50%;
- от фъстъци, ядки, морски дарове – продължителни изяви;
- глутенова ентеропатия – цял живот.

Основният път за проникване на хранителните алерге-
ни и псевдоалергени е гастроинтестиналният тракт / ГИТ/.
Той има две основни функции:

1. Преработва и абсорбира погълнатата храна – трофична 
функция;

2. Не допуска във вътрешната среда молекули нарушаващи 
имунната хомостаза чрез:

Физиологични бариери:
- разграждане на хранителните алергени от храносмила-

телната система
- фактори - ↓ НСL и протеолитична активност/кърмачета
- блокиране на алергените от чревната мукоза
- неразвити структури при кърмачетата
Имунологични бариери
- антиген специфичен IgA в чревния лумен, блокиращ пре-

минаването на алергени;

ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ХРАНИТЕЛНА 
АЛЕРГИЯ И ПСЕВДОАЛЕРГИЯ В 
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ Д-р Петко Загорчев, ЕШКХ 

Непоносимостта  към храни е позната от дълбока древ-
ност. Още Хипократ /ІІ-ІV в.пр.Хр./ описва алергия към краве 
мляко със стомашно-чревни оплаквания и кожни обриви.

 Днес, въпреки напредъка на алергологията и клиничната 
имунология, хранителната алергия /ХА/ и непоносимостта 
към храни /псевдоалергия НХ/ остават труден за лечение и 
диагностика проблем. Задълбочава се тенденцията към зачес-
тяване на алергичните болести включително и свръхчувстви-
телността към храни. Причините за нарастващата честота на 
ХА и ХН са новите хранителни алергени. Те могат да се разде-
лят на няколко групи: 

1. Промени в хранителното меню
- хуманизирани млека, ядки, плодове, цитруси;
- увеличена белтъчна консумация;
2. Промени в хранителните технологии
 - концентрирани млека
 - комбинирани храни → мощен алергогенен ефект
3. Промяна в работните технологии
 - увеличена алергизация в родителите
  Неалергичен /НА/ + НА=15% атопия
  Алергичен /АЛ/ + НА = 45% атопия
  Алергичен /АЛ/ + АЛ=  75% атопия
4. Хранителни добавки
 - неясна патогенеза на ХА и НХ;
  - нитрати – повишена пропускливост на гастро-интес-

тиналния тракт и свръхчувствителност към краве 
мляко;

 Хранителна алергия /ХА/
Определение: Алергична реакция към храна /АРХ/ , неток-

сични имуномедиирани странични реакции към храни със 
симптоми, медиирани от имуноглобулини- IgE. 

Честота: деца – 5% / до 8-9 год.
                  възрастни – < 1%
Етиология: широк спектър алергии, провокирани при 

деца от мляко, яйца, соя, фъстъци, ядки, риба. При възрастни-
те - от ябълки, праскови, киви, банани, ядки, целина, моркови, 
раци, миди, риба.

Механизмите  на ХА и ХПА / НХ/ са различни.
А. Имунологични:
● свръхчувстителност тип І – анафилактичен тип
- реакция на антиген – антитяло / IgE или IgG/;
- антитела фиксирани върху повърхността на мастоцитите 

либерализиращи хистамин;
- бърза реакция / минути – часове/ след малко количество 

храна;.
- анафилактичен шок
 - уртикария
 - ангиоедем
 - бронхообструкция
 - гастроентерит
 
● свръхчувствителност тип ІІІ имунни комплекси
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- ↓ секреторен IgA при кърмачета
- чревната макрофлора също участва активно в развитието 

на орална толерантност

ГИТ е част от мукозната имунна система / МИС/ и участ-
ва в мукозния имунен отговор:

- МАЛТ – мукозно асоциирана лимфоидна тъкан
/конюнктиви, лигавици на дихателна , храносмилателна, 
урогенитална, слюнчена, лактираща гърда
- ГАЛТ – гастроинтестинално- асоциирана лимфна тъкан
  - Пайерови плаки
  - апендикс
  - дифузна lamina propria
Имунният отговор генериран на едно място създава про-

тективен / реактивен/ патологичен имунитет на всички лига-
вици.

Аферентна дъга → Пайерови плаки /М-клетки/ /дентрити 
на мастоцити/

  - нисък епител    ↓
  - М-клетки → поемат антиген
Еферентна дъга  ↓
↑ → Lamina propria АПК/ антиген представящи клетки/
↑ →Друга мукоза / МАЛТ/ - макрофаги
│    - Т-лимфоцити
│    - В лимфоцити
│     │
│       мезентерирани л-ва ←──────────── 
│лимфоцитен ↓
│хоминг
│←───────←Ductus thoraciсus

Чревна мукозата е най-големия имунен орган, предста-
влява специализирана структура където започват имунните 
отговори и специфичен път на циркулация на лимфоцитните 
клетки.

Защитни механизми на червата 
- между епителните клетки се промъкват дентрити на 

мастоцити, които могат да разпознаят бактериални клетки 
или хранителни антигени и следва имунен отговор на реакция 
или толеранс.

- проникване на бактерии / хранителни антигени/ през 
нарушената цялост на чревен епител.

Орален толеранс
- системен имунен толеранс срещу хранителни антигени;
- предпазва от алергични реакции към хранителни анти-

гени;
- антигените са без адекватна или проинфламаторна актив-

ност;
- толерансът се придобива в развитие, реализира се глав-

но с клетъчни механизми, но и с IgA.
- толерансът е непълен за Т-независими антигени.
- Пробиотиците подобряват интестиналната функция и 

биодостъпността на хранителните вещества, ↓ честотата на 
алергиите, ↓ риска от карцином

↑ Тh1 / цитокиновата им експресия индуцира супресия на 
Th2.

- Неадекватно функциониращата мукозна бариера, недос-
татъчните нива на секреторен IgA и ранното въвеждане  
много хранителни алергени или генетично променен за син-
тез на специфични IgE или на други имунни отговори, водещи 
до ХА и НХ. Храненето с майчина кърма ускорява съзряването 
на чревната бариера, намаля приема на хранителни антигени, 

стимулира имунокомпетентните клетки на новороденото да 
синтезират IgA / активна протекция/ и доставя секреторен IgA 
/пасивна протекция/.

Клинична картина на ХА

І.  Системни прояви – анафилактичен шок
ІІ. Органни прояви – храносмилателна система 68%, кожа/ 

обриви/ 22%, бронхообструкция 11%, главоболие 15%, носна 
обструкция 8%, умора 4%.

Последователно ще разгледаме:
Орофарингеален алергичен синдром /ОАС/. 
Касае се за IgE медиирани симптоми по лигавицата на 

устата от контакт /орален/ с храна: яйца, плодове, зеленчуци. 
Налице е директен контакт между алергена и мастоцитите на 
сенсибилизираната лигавица. Клиничната изява е орофафин-
геален пруритус и ангиоедем на устни, небце, фаринкс. 
Развива се 10-15 минути след контакта с алергена. Може да се 
последва от ларингеален оток или шок.

Често се среща при пациенти с полипози поради асо-
циирана алергия:

- брезов полен – ябълки, круши, лешник, праскова, череша
- амброзия – диня, пъпеш, банан
- тревни полени – домати
- див пелин – целина, магданоз
Трябва да се отбележи, че алергените  на плодовете са 

термолабилни.
Храносмилателните прояви са няколко подвида:
- остри, незабавни хиперреакции 
 1. анафилактичен шок
 2. треска
 3. гадене, повръщане
 4. профузна диария
 5. метеоризъм
- късни, забавени /с хроничен ход/ / седмици-месеци/
  - ентеропатия
   - хронична диария
  -  повръщане
   - анорексия
   - слабеене
  - колит
  - коремна болка
   - афтоза
- други
 - генерализиран еритем
 - генерализиран сърбеж
 - ангиоедем
 - орално алергичен синдром
 - букофарингеално възпаление
При деца алергията към храна се проявява главно като:
- непоносимост към белтък на краве мляко
- цьолиакия
- непоносимост към белтък на соя
Непоносимост към краве мляко
● Кърмачета
- клиничните прояви  са от страна на храносмилателния 

тракт, дихателния тракт и кожата.
●  Деца под 2 год.
► ацетонемични повръщания
- треска с главоболие и повръщане
- уртикария
- коремни болки, цистити
- обструктивни ринити, фарингити, астма /целегодишни/.
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- мигрени, синдром на нервно напрежение – умора
При интолеранс към соеви протеини проявите са загуба на 

тегло, дехидратация, малсорбция.
Основни клинични форми на ХА при деца
- атопичен дерматит
- алергичен ентероколит
- проктоколит
- ентеропатия
- еозинофилен езофагит
- еозинофилен гастроентероколит
- астма /алергична/
- алергичен ринит /риноконюнктивит/
- уртикария
- анафилаксия
Алергичният ентероколит, проктоколит и ентеропатия 

са не IgE медиирани хронични алергични заболявания харак-
терни, за детската възраст най-често срещу кравето мляко.

Протеинов проктоколит – средна възраст на кърмачето 3 
месеца /от 1 ден – до 6 месец/. В 60 % при кърмени деца се 
появява след поемане на хранителен алерген /най-често 
краве мляко/. В 40 % е след прием на адаптирано /соево/ 
мляко.

Клиничната изява на алергията са мукозните кръвенисти 
изхождания, при добре изглеждащи деца.

Протеинова ентеропатия  се дължи на патогенни алерге-
ни – краве мляко, яйца, зърнени храни и протича с протрахи-
рана диария, малабсорбция, отслабване на детето, метеори-
зъм, колики, отоци, „бързо засищане” и отминава до 1-2-3 
годишна възраст.

Протеинов ентероколит (FPIES) се провокира от краве 
мляко и соя и протича с профузни повръщания и диария. 
Клиничните прояви отзвучават при премахване  на алергена и 
се подновяват при провокация.

Цьолиакията е имунен отговор и интолеранс към глутен /
пшеница, ръж/. Проявява се след отбиването на детето и 
захранването му с пшенични каши.

При много деца се наблюдава съчетание на различни 
форми на ХА и НХ, например.

▪ алергичен ентерит с атопичен дерматит
▪ цьолиакия с ХА /ориз/ и лактозна непоносимост, създава-

щи протрахиран ход с персистиращи оплаквания, независимо 
от хранителния режим. 

▪ Като общо при алергичните деца се установява и повише-
на тенденция към боледуване от неалергични заболявания /
УНГ/на фона на различно по сила изявен атопичен терен.

КЛИНИЧЕН ПОДХОД към деца с алергии
Точно познаване на основното заболяване.
При нужда допълнително диагностично уточняване.
▪ медицинска документация

▪ имунни маркери
▪ имуноспецифично IgE
▪ фекални проби /клостридии/
▪ стриктен хранителен режим.
▪ /елиминизираща диета/
Хомеопатично лечение
Хомеопатичното лечение задължително се провежда като 

комплементарно към общия лечебно-диетичен режим. 
Разнообразните клинични прояви и инвидидуалното проти-
чане налагат представяне на огромна група медикаменти, 
носещи в своята патогенеза разнообразието от посочените 
симптоми.

Няколко медикамента заслужават особено внимание
Етиологични
▪ Pollens 15  и 30 СН при кръстосаната алергия полени-хра-

ни налага внимателната им оценка в тези случаи.
▪ Histaminum / Poumon histamine 15 СН, за директното им 

участие в патогенезата на алергичната реакция.
▪ Аpis mellifica 15 СН е подходящ както при кожните изяви 

/ ангиоедем/, така и във връзка с отока на чревната лигавица.
Лекарства при метеоризъм
 - China rubra / + анемия/ / кървене/
 - Kalium carbonicum 9-15CH
 - Magnesiа carbonicа 5-9 CH /цьолиакия, непоноси-

мост към лактоза/
 - Lycopodium / + ацетонемия/
 - Сarbo vegetabilis – изтощена, диспепсия с метеори-

зъм
При колики се предписват
- Мagnesia carbonica, Cuprum metallicum, Colocynthis
При диария с дехидратация
 - Arsenicum album 9-15 СН
 - Mercurius solubilis 9-15 СН
 - China rubra 5-9СН
 - Podophyllum 5СН
 - Ipeca – диария, повръщане без облекчение /хемора-

гичен ректоколит/, астматиформена диспепсия
 Теренно лечение
Кратък преглед на най-често използваните медика-

менти за чувствителен тип в детска възраст:
Arsenicum album 15 CH е подходящ при слаби, нежни 

деца, които са страхливи, тъжни и неспокойни. Често страдат 
от алергични ринити, ларингити, астма. Тези деца имат под-
чертано суха кожа /като пергамент/, и много често са с атопи-
чен дерматит или сквамозни екземи с парещ прурит, който се 
облекчава от топли апликации.

Calcarea carbonica 15-30 СН e за деца с карбонична кон-
ституция и остри / повтарящи се инфекции /УНГ/, астма и 
упорит седалищен дерматит. 

Lycopodium  clavatum 15, 30 СН се предписва на по-слаби 
деца с голямо коремче, суха кожа и чести ацетонемични пов-
ръщания. Кожата на децата е суха, себороична с упори сърбя-
щи дерматози. Много често тези деца се оплакват и от диспеп-
сия с флатуленция и запек.

Natrum muriaticum 15СН е подходящ при слаби деца в 
горната част на тялото, смесен тип кожа, рагади по устните и 
географски език. Тези деца боледуват от чести ринити, афти, 
запек.

Pulsatilla е за нежни, кротки, зиморничави и често боледу-
ващи деца.

Silicea се предписва при слаби, грацилни деца, с фина 
костна структура с характерните психо-поведенчески белези 
на лекарството.
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ОТЗВУК ОТ МАРТЕНСКИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ 
В ПЛЕВЕН, ПЛОВДИВ, СОФИЯ И СТАРА ЗАГОРА

15.03. 2014, гр. Плевен
Темата на мартенската професионална среща бе 

„Физиология и патология в кърмаческа възраст“ с лектор 
доц. Евгения Бързашка, педиатър, детски гастро-ентеро-
лог, токсиколог, началник Клиника по клинична токсико-
логия, МУ, Плевен.

Доц. Бързашка се спря на основните болестни и физи-
ологични прояви в най-ранна детска възраст и техните 
особености - регургитации, обстипация, колики, остри 
гастро-ентерити и др. Тя обясни подробно патофизиол-
гичните механизми на тези проблеми и очерта алгоритъм 
на терапевтично поведение от страна на общопрактику-
ващите лекари и педиатрите. Разгърна се дискусия по 
отношение на правилното хранене на кърмачето, често-
та, порцион и подбор на различните видове млека, раз-
гледаха се случаите на бебета с алергични прояви, атопи-
чен дерматит, ГЕР и др. Особен акцент в презентацията 
бяха процесите на дентиция при кърмачето - зъбните 
зародиши при новородените и промените, които настъп-
ват в зъбния статус с развитието на детето. 

Модератор на семинара бе д-р Слави Филчев, ЕШКХ, 
който представи възможностите на хомеопатията при 
разглежданата патология. С богатия си клиничен опит 
представи случаи на усложнения в следствие на ГЕР, като 
аспирационни пневмонии, например. Той припомни 
основните медикаменти за симптоматично повлияване: 
Sulfuricum acidum, Chamomilla vulgaris, Nux vomica и 
други, както и най-често предписваните теренни медика-
менти в тази възраст Lycopodium clavatum, Pulsatilla, 
Calcarea carbonica, Silicea. 

Акцент бе безвредността на хомеопатичните медика-
менти и широкото им приложение при бременни и кър-
мещи жени и новородени, както и при деца с алергии и 
хранителни непоносимости.

 
22 март 2014, гр. Пловдив
Лекарите в Пловдив и региона с интерес посрещнаха 

особено актуалната напоследък тема за поредната си 
професионална среща „Съвременни аспекти на терапия-
та на наркотичните зависимости”, с лектор доц. Янко 
Илиев, д.м.н., токсиколог, завеждащ Клиника по 

Токсикология към МУ,  Пловдив. Доц. Илиев направи 
обстоен преглед на токсикологичните ефекти и действи-
ето върху организма на наркотичините вещества. 
Предоставена беше актуална информация за новите тен-
денции при употребата им. 

Д-р Ивайло Димитров, психиатър, преподавател към 
ЕШКХ представи авторски метод на терапия на зависимо-
сти причинени от наркотични вещества, съчетаващ хоме-
опатична и психотерапия. Отбелязани бяха симптоматич-
ни, етиологични и теренни медикаменти, които могат да 
се включат в лечението: Gelsemium sempervirens, Nux 
vomica, Stramonium, Thuya occidentalis и др.

29 март 2014, гр. София
Темата за проблемите на жените в перименопауза 

събра 50 лекари хомеопати от София и региона на поред-
ната професионална среща по клинична хомеопатия.

Лектор бе проф. Бл. Пехливанов, АГ, Пловдив.
Проф. Пехливанов представи най-честите проблеми, с 

които жените се сблъскват в перименопаузалния период 
и които сериозно влошават качеството им на живот. Той 
акцентира върху топлите вълни, безсънието, метаболи-
тен синдром, сърдечно-съдовите заболявания, остеопо-
розата и др. 

Той очерта съвременните виждания за терапевтичния 
подход при тези пациентки. Монохормоналната терапия 
(МХТ)  е най-ефективното лечение на вазомоторните сим-
птоми, свързани с менопаузата, независимо от възрастта, 
но ползите са повече от рисковете преди 60- годишна 

15.03. 2014, гр. Плевен

22 март 2014, гр. Пловдив

29 март 2014, гр. София
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възраст и до 10 години след менопаузата.
Проф. Пехливанов подчерта, че пероралната МХТ 

повишава риска от тромбоемболизъм и исхемичен 
инсулт, но абсолютният риск е малък преди 60- годишна 
възраст на жената. Монохормоналната естрогенна тера-
пия може да намали коронарните заболявания и да нама-
ли смъртността (като цяло) при жени по-млади от 60 
години и до 10 години след менопаузата. MХT е ефекти-
вен и подходящ начин за превенция на остеопоротични-
те фрактури при  жените с повишен риск, преди 60 
годишна възраст и до 10 години след менопаузата. 

Необходимо е обаче, дозата и продължителността на  
MХT да съответства на лечебните цели и следва да е 
индивидуализирана. 

Във втората част на семинара д-р Райна Томова пред-
стави хомеопатичния подход при повлияване на периме-
нопаузалните проблеми с най-често използваните терен-
ни медикаменти, групирани според преобладаващия 
хормонален фон при жената (хипо- или хиперестроге-
нен), както и най- често използваните симптоматични 
медикаменти. 

Акцент бе поставен върху горещите вълни, за чието 
благоприятно повлияване с хомеопатия бяха представе-
ни клинични проучвания.

Разгледан бе и хомеопатичния подход към промените 
в настроението, безсънието, метаболитния синдром и др.

29 март 2014, гр. Варна
„Сезонна патология от инфекциозен характер“ бе 

темата на мартенската професионална среща във Варна, 
която събра 40 лекари хомеопати от Варна и региона. 

Лектор бе доц. д-р Маргарита Господинова, зав. клини-
ка по инфекциозни болести, УМБАЛ „Света Марина“ Варна. 

В началото на своята презентация доц. Господинова 
представи най-новата класификация на сезонните вирус-
ни инфекции, грип, парагрип, респираторно-синцитиал-
на вироза, микоплазмоза, корона вирози и др. с основни-
те характеристики на най-честите от тях. Тя разграничи 
грипните вируси тип А, В и С, тяхната клинична картина и 
особености в протичането, както и усложненията при 
някои от пациентите. 

Интерес за аудиторията предизвикаха  съвременните 
лабораторни и серологични тестове, необходими за 
поставяне на точната диагноза. Акцент в презентацията 
бяха обривните вирусни заболявания, които доц. 
Господинова илюстрира с богат снимков материал.

Д-р Мариян Иванов, ЕШКХ представи свои клинични 
случаи и анализира избора на подходящите хомеопа-
тични медикаменти, като илюстрира Техниката на 
предписване при хронична и често рецидивираща 
патология. Той подчерта ролята на медикаментите, 
съответстващи на патофизиология, патоанатомия и 
патогенеза на болестния процес при тези пациенти- 
Silicea, Phytolacca decandra, Echinacea, Ailanthus 
glandulosa, Oscillococcinum и др. 

От разгледаните клинични случаи имаше примери с 
интересни етиологични и теренни медикаменти. 
Акцент бе туберкулиновата или сикотичната реактив-
ност на пациентите и правилния подбор на теренното 
лечение.

29 март 2014, гр. Стара Загора
В конферентната зала хотел „Верея“, гр. Стара Загора се 

проведе поредната професионална среща по клинична 
хомеопатия, на която присъстваха 40 лекари хомеопати 
от региона.

Представената темата “Младите хора и употребата на 
наркотични вещества“ от д-р Ив. Ников, психиатър, 
завеждащ кабинет Зависимости в Областен психиатри-
чен диспансер, частна практика, гр. Стара Загора, бе 
изключително интересна за аудиторията. 

Модератор на срещата бе д-р Ивайло Димитров, пси-
хиатър, преподавател към ЕШКХ, който представи хомео-
патичния подход при терапията на тези пациенти. В пре-
зентациите и последвалата дискусия се изясниха тера-
певтичните интервенции и модели на лекарско поведе-
ние. Коментирани бяха различията в терапията на абсти-
нентните състояния при зависимостите към различните 
групи наркотични вещества.

29 март 2014, гр. Стара Загора

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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ПЛОВДИВ
„През последните години интересът на студентите по 

медицина, стоматология и фармация към курсовете по 
хомеопатия расте” сподели проф. Людмил Пейчев – ръко-
водител на катедрата по фармакология при 
Фармацевтичен факултет, Пловдив. Тази година броят на 
записалите се студенти е 45, сред които чуждестранни 
студенти от Турция, Македония и Гърция. В хода на обу-
чението студентите взимат активно участие в семинари-
те, използват специализирана литература за самоподго-
товка и участват в дискусии по разглежданите теми. 

В следващия брой очаквайте информация за официал-
ното връчване на удостоверенията на успешно издържа-
лите изпита студенти и интервю с проф. Людмил 
Пейчев.

ПЛЕВЕН
През учебната 2013/14 година за пореден път се про-

веде факултативия курс по хомеопатия към Факултета по 
медицина на Медицински университет, гр. Плевен. 

В обучението се включиха 25 студенти от ІІІ, ІV, V и VІ 
курс. Лекциите бяха изнесени от д-р Антоанета Пандурска, 
преподавател към ЕШКХ. 

Специално за читателите на 
в. Аcta homeopatica впечатлени-
ята си от студентското обучение 
по хомеопатия споделя Айнур 
Мехмед Неждет, студентка IV 
курс, Факултет по медицина, 
Медицински университет – 
Плевен:

„Имах две причини, за да се 
запиша в курса. Първата причина е, че той се провежда 
от преподаватели, които познавам от досегашното си 
обучение в Университета, на които имам доверие и от 
които до този момент бях научила доста неща. 

Втората причина е, че това е нова терапевтична насо-
ка, която исках да опозная. След първата ни лекция ми 
стана много интересно. Все още не познавах възмож-
ностите и нямах пълно доверие на метода… Един ден се 
бях простудила много лошо и си спомних за 
Oscillococcinum. Приложих го по схемата, която бях нау-
чила от курса и на другия ден бях добре.

Изумителното при хомеопатията е, че лекарствата, 
освен че нямат странични и токсични ефекти, не водят до 
привикване. Могат да бъдат приложени абсолютно на 
всеки човек – бременни, новородени, кърмачета, при 
които наборът на лекарства в конвенционалната медици-
на е много ограничен. А най-специфичното за хомеопати-
ята е, че изборът на лекарствата става по строго индиви-
дуален подход, тъй като се вземат под внимание освен 
основните симптоми, така и специфичните изяви на 
заболяването при конкретния пациент.

Още от сега съм убедена, че знанията ми по хомеопа-

тия ще ми бъдат полезни за бъдещата ми медицинска 
практика. Дори и с тези мои ограничени познания вече 
съм полезна на приятели и близки. Искам да специализи-
рам педиатрия, а е известно колко труден е изборът на 
лекарствата и дозирането им при малките пациенти. 
Затова преди да започна с „тежката артилерия” винаги 
мога да приложа хомеопатия, без риск от странични 
ефекти.

Моето скромно мнение е, че хомеопатията заслужава 
да има място в учебната програма по медицина.

Хомеопатията е много обширна наука за всеки лекар и 
много полезна за всеки пациент!

ВАРНА
Обучението по  СИД клинична  хомеопатия  за студен-

ти при  МУ „Проф. Парашкев Стоянов“, Варна тази година 
започна на 19 март.  В курса от 52 студенти  за първи път 
се включиха и студенти от факултета по дентална меди-
цина. По традиция обучението бе открито от доц. 
Близнакова и на първия  семинар всички студенти полу-
чиха ръководства със синтезирано  изложен  материал 
по учебната програма. Обучението се води от д-р Петко 
Загорчев и д-р Иван Енев, преподаватели към ЕШКХ. 
Пълната аудитория всяка сряда, изключителното внима-
ние и многобройните въпроси, са отличен атестат за 
интереса сред студентите към хомеопатичния лекционен 
курс.

За  студентите са предвидени и допълнителни матери-
али  с приложение на  хомеопатични медикаменти при 
някои заболявания на отделителната система и  терапев-
тични фишове за лигавична  патология с приложение в 
стоматологията.

На 23 април ще се проведе заключителния тест сред 
студентите, след което ще им бъдат връчени и сертифи-
кати. 

СОФИЯ
През учебната 2013/14 год. 59 студенти по медицина и 

стоматология от 2-ри, 3-ти, 4-ти и 5-ти курс се включиха в 
курса по клинична хомеопатия, към катедра 
„Фармакология и токсикология“ на Медицински факул-
тет, Медицински университет – София.

В рамките на 30 академични часа студентите се запоз-
нават с основите на хомеопатичния метод на лечение, 
изясняват се основните принципи на хомеопатията, 
понятия като Кръст на Херинг, чувствителен тип, Принцип 
на подобие, безкрайно малка доза и т.н. 

Особено място заема изучаването на основни хомео-
патични медикаменти от Материя Медика и тяхното при-
ложение в най-често срещаната остра и хронична пато-
логия. 

Интересът към този курс в София непрекъснато расте. 
Курсът е свободно избираем и се води от преподаватели 
към Европейската школа по клинична хомеопатия. 

Расте интереса сред студентите към курсовете 
по хомеопатия в Медицинските Университети
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I-ВИ ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕС ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
НЕСЕБЪР, БЪЛГАРИЯ, 16-18 МАЙ 2014 г.

ПРОГРАМА
1-ви ден – 16 май 2014
11.00 - 15.30  Регистрация в хотел „Сол Несебър Палас“ 
16.00 – 16.30  Откриване – с участието на Валя Балканска и Тримата Тенори
Модератор:  Проф. Л. Пейчев
16.30 – 17.00  Механизми на болева чувствителност. Видове болка. Хомеопатичен подход. - 

Проф. Ив. Смилов, д-р П. Загорчев, България
17.00 - 17.30  Невропатична болка. Съвременни аспекти на лечение. Мястото на хомеопатия-

та. – Проф. М. Маринов, д-р П. Загорчев, България
17.30 – 18.00  Културни аспекти на болката – Д-р Фр. Шефдевил, Франция
18.00 – 18. 30  Съвременни публикации за болка и хомеопатия - Проф. Н. Бояджиева, д-р Сл. 

Филчев, България
18.30 – 19.00   Обсъждане
19.30 – 21.00  Вечеря
21.00 - …..  Welcome party – с участието на Валя Балканска, Силвия и Теди Кацарови, DJ 

Стенли
2-ри ден – 17 май 2014
Модератор:  Д-р П. Загорчев
08.30 – 09.00  Дисменореи и възможностите на хомеопатията - Проф. Бл. Пехливанов, д-р Р. 

Томова, България
09.00 - 09.25    Мастодиния и хомеопатично лечение – Доц. Б. Маринов, д-р А. Пандурска, 

България
09.25 – 09.50  Хомеопатична терапия при постзостерни невралгии – Проф. Л. Митева, д-р Ив. 

Енев, България
09.50 – 10.15  Болката при абстиненция от наркотични зависимости, мястото на хомеопатия-

та  – Проф. Р. Шишков, д-р Ив. Димитров, България
10.15 – 10.40  Адювантна хомеопатична терапия при пациенти в компенсиран стадий на 

хронична артериална недостатъчност – Проф. М. Дикменгил,  Д-р К. Добрев, 
д-р А. Елкин, доц. Ем. Славов, България

10.40 – 11.00  Кафе – пауза

Модератор:  Д-р Р. Томова
11.00 – 11.20  Хомеопатичен подход при лечение на хронична тазова болка при ендометриоза 

– Д-р Д. Гафитану, д-р К. Гафитану, Румъния
11.20 – 11.40  Комплексен терапевтичен хомеопатичен, алопатичен и  хирургичен подход при 

абсцедирала пневмония и пурулентен плеврит, причинени от  GEMMELA 
MORBILLORUM, при дете на 3 години и 8 месеца, хоспитализирано в спешен 
дихателен център на педиатрична болница – Д-р К. Запуциоиу, д-р Г. Йон, д-р А. 
Улмеану, Д-р А. Алеку, Румъния

11.40 – 12.00  Хомеопатичен подход при лечение на един от най-болезнените контактни дер-
матити, вследствие на контакт с флуорна киселина - Д-р С. Бадуличи, д-р М. 
Койокару, д-р М. Митреа, д-р Е. Розеску, д-р С. Попеску, Румъния

12.00 – 12.20  Колики – хомеопатично лечение – Д-р Й. Гзик, Полша
12.20 – 12.40  Мястото на хомеопатията при лечение на посттравматична болка и подготовка 

на предстоящи интервенции – Д-р М. Голебиевска, Полша
12.40 – 13.00  Обсъждане
13.00 – 14.30  Обяд
16.30 – 17.30  Постерна сесия
17.30 – 19.00  Хомеоарт – Артистична програма и тържествено връчване дипломите на „ 

Промоция 2014“
20.00 - …..  Гала – вечер – „Бал на шапките и папионките“ – с участието на Тримата Тенори, 

Стефан Диомов и „Петте сезона“, Ансамбъл „Чинари“
3-ти ден – 18 май 2014
Модератор:  Д-р Ив. Енев
09.00 – 09.25  Главоболие и мигрени в детско-юношеска възраст и хомеопатия – Проф. М. 

Бошева, проф. Л. Пейчев, България
09.25 – 09.40  Клиничен случай на мигренозно главоболие – Д-р В. Занкова, д-р М. Михайлова, 

България
09.40 – 10.05  Хомеопатични възможности при фарингитна и тонзилитна болка – Проф. Ил. 

Йовчев, д-р М. Иванов, България
10.05 – 10.30  Хомеопатичен подход при рецидивираща коремна болка в детска възраст - 

Доц. Д. Близнакова, д-р З. Угринова, д-р Сл. Филчев, България
10.30 – 10.55  Хомеопатия, циркадни ритми и болка - Доц. д-р Ир. Николова, проф. Л. Пейчев, 

България
10.55 – 11.15  Обсъждане
11.15 – 11.40  Кафе – пауза
Модератор:  Д-р М. Иванов
11.40 – 12.00  Хомеопатия и цервикобрахиална невралгия - Д-р Б. Ристова, Македония
12.00 – 12.20  Хомеопатично лечение на тригеминална невралгия – Проф. Х. Бояджиян, 

България
12.20 – 12.40  Хомеопатично лечение при ставни болки – Д-р Д. Димитрова, България
12.40 – 13.00  Изследване спазмолитичната активност на Cuprum Metallicum, Magnesia 

Phosphorica  и Colosynthis върху изолирани органи от опитни животни - Доц. д-р 
Р. Радев, България

13.00 – 13.30  Обсъждане и  закриване на конференцията
13.30 – 14.30  Обяд преди заминаване
ПОСТЕРНА СЕСИЯ
1. Thuya occidentalis и Valacyclovir, ефикасна комбинация при пациенти с Herpes zoster -  Д-р С. 

Бадуличи, д-р Д. Камбуру, д-р М. Котолан, Румъния
2. Остеопороза и болков синдром. Подходи за поведение при купиране на болков синдром при 

остеопороза. Клиничен случай – Д-р Д. Димитрова, България
3. Хомеопатично повлияване на болката при пациенти с мускулни крампи и плексит - Д-р В. 

Занкова, д-р М. Михайлова, България
4. Ефектът от лечението с Silicea, в различни хомеопатични разреждания при евакуация на 

чужди тела при плъхове – Д-р А. Алеку, д-р М. Попа, д-р Д. Раду, д-р Г. Маркуш, д-р М. Алеку, 
Румъния

5. Фибромиалгия – „тайнствена и непозната“. Хомеопатично лечение – Д-р П. Загорчев, 
България

6. Подобряване на начина на изписване на хомеопатични лекарства чрез два ключови подхода 
– Д-р Х. Ванова, Чехия

7. Лечение на болка и възпаление в случай на остри възпалителни респираторни заболявания 
и отити при деца и възрастни -  Д-р М. Голебиевска, Полша

8. Бъбречна колика – патофизиологични механизми и хомеопатично повлияване – Д-р М. 
Тодорова,  д-р З. Угринова, България

   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

Срокът за записване за I-ви Европейски конгрес по Клинична хомеопатия е 23 април. 
Формуляри за записване могат да се изтеглят от уебсайта на БМХО - bmho.bg


