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ПРОВЕДЕ СЕ ПЪРВИЯТ КОНГРЕС  
ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

На 16-18 май т.г. в Несебър бе проведен Първият 
европейски конгрес по клинична хомеопатия, органи-
зиран от Българската медицинска хомеопатична орга-
низация и Европейската школа по клинична хомеопа-
тия,  със съдействието на Боарон–България. 

В събитието участваха над 400 български лекари 
хомеопати и техни колеги от Гърция, Македония, 
Полша, Румъния, Русия, Словакия, Турция, Унгария, 
Франция, Чехия. 

За този пръв по рода си форум с домакин България 
висока оценка с присъствие и поздравителни адреси 
дадоха държавни институции, съсловни и пациентски 
организации, ректори и декани на медицински уни-
верситети, представители на местната власт. 

Основната научна тема на форума „Хомеопатия и 
болка“ бе разработена и разгледана в интересни и 
задълбочени лекции, доклади и постерна сесия. 

В съвместна разработка на проф. Иван Смилов и на 
д-р Петко Загорчев бе направена връзка между меха-
низмите на болковата чувствителност и хомеопатич-
ния подход. Авторите разгледаха различните видове 
болка, степента на толерантност на пациентите към 
болковите усещания, критериите за диагноза и за 
избор на терапевтични подходи – медикаментозни, 
физиотерапевтични и нетрадиционни. Представени 
бяха съвременните възможности на хомеопатичното 
лечение с Arnica montana, Bryonia alba, Capsicum 
annuum и др. В заключение авторите обобщиха, че 
срещу болковите синдроми най-добри резултати се 
постигат с общите усилия на различни медицински 
специалисти. 

С любезното съдействие на в. Форум медикус предоставяме на 
вашето внимание статия, публикувана в бр. 20, 26.05.2014

Първи европейски конгрес по клинична хомеопатия 
Хомеопатията – „тухла в стената“ срещу болката

За съвременните аспекти за лечението на невро-
патната болка информира в лекцията си проф. Марин 
Маринов. Той отбеляза, че невропатната болка засяга 
6,9% от общата популация, като едва 30% от пациенти-
те отчитат положителен резултат от медикаментозното 
лечение. При останалите или няма полза, или има 
неприемливи странични ефекти. Като разглежда нев-
ропатната болка като резултат от структурни лезии 
или дисфункции на периферната или на ЦНС, с разно-
образна характеристика и строго индивидуално пред-
ставяне по отношение на локация, времева модалност 
и емоционално/когнитивна регулация, д-р Загорчев 
акцентира върху основни медикаменти от Материя 
медика за лечение на хронична или на смесен тип 
болка – Hypericum perforatum, Arsenicum album, 
Causticum, Capsicum annuum, Aurum metallicum, 
Nitricum acidum. 
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Преглед на наскоро публикувани клинични проуч-

вания за контрол на болката чрез хомеопатия направи 
проф. Надка Бояджиева. В проучване, включващо 
голям брой деца от 5 до 15-годишна възраст с доказана 
мигрена, е било установено значително намаляване на 
мигренозните пристъпи след прилагане на хомеопа-
тично лечение. Положителен ефект е доказан и при 
деца със среден отит и периферна нервна болка, при 
жени с предменструален синдром, при пациенти с 
постоперативна болка и оток след поставяне на тита-
ниеви зъбни импланти. Изследвания показват, че хоме-
опатията – като подпомагаща терапия в онкологията - 
въздейства върху контрола на болката. 

За дисменорея и хомеопатия говориха проф. Благо-
вест Пехливанов и д-р Райна Томова. Болезнената мен-
струация е значим социален проблем, засягащ мили-
они жени по света. Конвенционалното лечение включ-
ва нестероидни противовъзпалителни средства и ком-
бинирани орални контрацептиви. Успешният хомеопа-
тичен подход въздейства върху симптомите с прием на 
Magnesia phosphorica, Colocynthis, Viburnum opulus и с 
теренни медикаменти – Calcarea phosphorica, Natrum 
muriaticum, Sepia officinalis и др.

Доц. Борислав Маринов и д-р Антоанета Пандурска 
се спряха на ефикасността на хомеопатичното лечение 
при мастодиния с Folliculinum, Lachesis mutus и др.

Темата за терапия на постзостерни невралгии бе 
разработена от проф. Любка Митева и д-р Иван Енев. 
Конвенционалното лечение препоръчва антидепре-
санти и антиконвулсанти. Хомеопатията може бързо и 
дефинитивно да повлияе както постзостерните неврал-
гии, така и невралгичните болки без изявен херпес 
зостер. За целта е разработен алгоритъм с основни 
медикаменти – Arsenicum album, Causticum, Kalmia 
latifolia, Mezereum.

Върху болката при абстиненция от наркотични 
зависимости и върху ролята на хомеопатичното лече-
ние като иновативен модел в тази сфера акцентираха 
проф. Риналдо Шишков и д-р Ивайло Димитров. С Nux 
vomica, Staphysagria, Magnesia phosphorica и др. успеш-
но се повлияват зависимостта и болковите симптоми 
на физическо и емоционално-психично ниво при 
абстинентни състояния.

Проф. Мирослава Бошева и проф. Людмил Пейчев 
разгледаха аспекти на главоболието и мигрената – 
актуален проблем, засягащ 20% от децата и юношите. 
Авторите представиха собствен опит с момиче на 13 
години, с всекидневно главоболие и абнормно ЕЕГ с 
4-годишна давност. Специалистите са приложили 
Aconitum napellus, Belladonna, Ignatia amara и теренно 
лечение. Успешният резултат показва, че колабораци-
ята между педиатър и лекар-хомеопат постига и друга 

цел – подчертава предимствата на хомеопатичното 
лечение като щадящо и безопасно.

На проблемите, предизвикани от фарингитната и 
тонзилитната болка, се спряха проф. Илия Йовчев и д-р 
Мариан Иванов. 

Хомеопатичният подход при рецидивираща корем-
на болка в детска възраст бе темата на доц. Димитрич-
ка Близнакова, д-р Зорка Угринова и д-р Слави Филчев.

В доклад, разработен съвместно от проф. Мурат 
Дикменгил, сърдечно-съдов хирург в болница „Реме-
ди“ в Истанбул, д-р Кирил Добрев,  д-р Антон Елкин и 
доц. Емил Славов от Университетската болница в Стара  
Загора, е разгледана темата за патологията на артери-
ите, засегнати от атеросклероза, както и за адювантна-
та хомеопатична терапия при пациенти в компенсиран 
стадий на ХАНК. Оценено е значимо положително 
повлияване, когато след конвенционалното лечение 
са включени хомеопатични препарати с отношение 
към профилактиката на артериалната съдова патоло-
гия, стимулирането на сърдечния тонус, регенерация-
та на исхемичните тъкани, имунната реактивност. 

Автори от Румъния представиха свой клиничен 
опит на хомеопатична терапия при заболявания в раз-
лични сфери на медицината: при хронична тазова 
болка, предизвикана от ендометриоза; при абцедира-
ла пневмония и гноен плеврит при 3-годишно дете в 
Спешната педиатрична болница в Букурещ чрез при-
лагане на комплексен подход – хомеопатичен, алопа-
тичен и хирургичен; при контактен дерматит, вслед-
ствие от излагане на флуороводородна киселина. 

Участници от Полша бяха избрали теми от сферата 
на педиатрията – за хомеопатично лечение на колики 
при новородени, на болки след травми на очите и 
вследствие от спортен травматизъм. 

С голям интерес бе изслушана лекцията на д-р 
Франсоа Шефдевил от Франция за културните аспекти 
на болката, разгледана във философския и религиоз-
ния контекст на възприемането сред различни общно-
сти, през различни исторически епохи в търсене на 
отговор на въпроса – да бъде или да не бъде лекувана 
болката. Авторът представи артфакти от литературата, 
живописта, скулптурата, музиката, които показват, че в 
творческите среди болката – физическа и душевна, е 
важен стимул за вдъхновение.

На тържествена церемония новозавършилите 
курса на обучение по хомеопатия в медицинските уни-
верситети на София, Пловдив, Варна и Плевен получи-
ха своите дипломи от представители на ръководствата 
на всеки един от университетите. 

Общият брой на завършилите своето обучение 
през тази академична година е 286 лекари и 89 фарма-
цевти.
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Първият европейски конгрес по хомеопатия изпъл-
ни наситената си тридневна научна програма при 
пълна зала. Организацията беше на високо ниво и това 
бе предпоставка за пълноценната творческа атмосфе-
ра на форума. Интересът към докладите бе изключите-
лен. 

Направи силно впечатление компетентността, с 
която участниците обсъждаха темите, споделяха опита 

Д-р Петко Загорчев, 
председател на 

Българската меди-
цинска хомеопатична 

организация 

Хомеопатията направи 
своите първи стъпки през 
80-те години на миналия век 
под „натиска“ на обществото 
за една по-нежна медицина и по-безопасно лечение, 
което до известна степен да намали ятрогенните 
лекарствени ефекти при заболявания, които биха 
могли да бъдат лекувани и по неконвенционален 
начин. 

Хомеопатията е възникнала преди 200 години, съз-
дадена от д-р Ханеман като отговор на лечебните 
методи, прилагани тогава, които са били твърде тежки 
и неефективни – кръвопускане, пиявици, клизми, отва-
ри от средства с високотоксично съдържание и др. За 
съжаление от 1913 г. с навлизането на химизацията в 
зараждащата се модерна фармакология делът на хоме-
опатията става все по-малък и към 1920 г. тя е почти 
забравена.

В съвременния свят интересът към хомеопатията 
отново се възроди. Оказа се, че и съвременната меди-
цинска наука се нуждае от отговорите на д-р Ханеман. 
Хората поискаха да се лекуват по начин, за който ние, 
лекарите, имахме бегли познания. Бяха се съхранили 
няколко школи на не-лекари, прилагащи хомеопатията 
според принципа на догмата отпреди 200 г. и една 
школа на лекари хомеопати във Франция, направила 
нов прочит на хомеопатичната Материя медика...

Основоположник на съвременната хомеопатия у 
нас е д-р Драгомир Грудев. През 1996 г. в България 
започнаха първите обучителни курсове. Към тях пър-
воначално проявяваха интерес около 100-150 лекари 
за година, но броят им бързо се увеличаваше. 

Започна и провеждането на ежегодни научно-
практически конференции – до миналата година 
броят им е 12. 

С времето интересът на лекарите към хомеопатията 

си. Неслучайно присъстващите представители на ака-
демичната общност високо оцениха събитието и под-
чертаха, че признанието на хомеопатията расте не 
само сред пациентите, но и сред доскоро скептичната 
лекарска общност и че може би е назрял моментът за 
откриването на нова, 47-ма катедра към Медицинския 
факултет на МУ в София – катедра по клинична хомео-
патия. 

Да лекуваш е изкуство
нарасна до такава степен, че вече преподаването се 
провежда във всички медицински университети у нас 
по програми, одобрени от Българската медицинска 
хомеопатична организация /БМХО/. 

Всичко това даде път на развитието на клиничната 
хомеопатия у нас, защото всяка дейност, която е свър-
зана с обучение и лечение, трябва да бъде в домейна 
на лекарите.

В организацията членуват 850 от общо около 2000 
дипломирани лекари-хомеопати. Дейността им е нор-
мативно регламентирана в Закона за здравето, където 
ясно е казано, че единствено лекари имат право да 
практикуват хомеопатия. В потвърждение на това, че в 
законодателството правилно е заложено това изисква-
не, са и препоръките от последните европейски дирек-
тиви за по-широко приложение на неконвенционални-
те методи в медицинската практика. 

Днес лекарите хомеопати у нас имат заслужено 
самочувствие, че градят съвременната история на 
хомеопатията в България. Поставяме си и цели за ней-
ното развитие. Една от целите е хомеопатията да бъде 
въведена като академично обучение – постигнахме 
възможност студенти да я изучават като свободно 
избираема дисциплина. Стремежът е подготовката по 
хомеопатия да израсне като медицинска специалност 
със следдипломно обучение.

Колеги от чужбина проявяват все по-голям интерес 
към българската школа за обучение, вече специалисти 
завършили хомеопатия в България лекуват и в други 
страни. Международните ни контакти също се развиха 
във времето и това ни даде самочувствието да прове-
дем този пръв европейски конгрес. Като организатори 
сме удовлетворени от интереса към форума от страна 
на българските и чуждестранните участници – лекари 
от различни специалности. Радват ни и техните отзиви 
за качеството на научната програма... 

За мен като лекар с 40-годишна практика, със спе-
циалности в конвенционалната медицина – по анесте-
зиология и интензивно лечение, по токсикология и 
клинична токсикология, както и допълнителна квали-
фикация по хомеопатия, е ясно, че няма две медицини. 
Има само една истина - изкуството да лекуваш трябва 
да бъде в сърцето и в душата на всеки лекар…



Фиг. 2

Фиг. 3

Лечението на болката зависи от нейното естество, 
малигнена и немалигнена, от нейния вид, остра и хро-
нична и нейният интензитет, слаба, умерена и силна. 
Виж фиг. 4

Фиг.4
При малигнената болка лечението протича по след-

ния алгоритъм:

Определение на Международната асоциация за 
изследване на болката:

Неприятно сетивно или емоционално изживяване, 
свързано с действително или възможно увреждане на 
тъканите.

Най-общо болката може да се раздели на три основ-
ни вида: соматична, висцерална и невропатна.

Соматичната болка се дължи на дразнене на рецеп-
торите в кожата или дълбоко в тъканите и се характе-
ризира като изгаряща, разяждаща и добре локализи-
рана.

При висцералната болка е налице тъканно нараня-
ване, специфична инфилтрация, компресия или разтя-
гане на вътрешни органи. Усещането е по-тъпо, няма 
точна локализация и е налице ирадиация към други 
области, може да се съпровожда с вегетативни реак-
ции (гадене, повръщане). 

Невропатната болка е резултат от нараняване на 
централната или периферната нервна система. Тя се 
характеризира със стрелкаща, изгаряща, много силна, 
омаломощаваща и започва със закъснение след трав-
мата, като често се наслагва върху хроничната основа 
от неприятни усещания. Пример за такава болка е 
невралгията след херпесна инфекция, диабетната нев-
ропатия и фантомната болка след ампутация на край-
ник.

Анатомична основа на болката:
Първият етап е приемане на болковото дразнене 

чрез ноциорецептори, следва провеждането чрез 
първични аферентни влакна до заден рог, т. нар. възхо-
дящи пътища.

Третия етап е интерпретацията на болковия сигнал 
в мозъчната кора и лимбичната система и накрая моду-
лация чрез низходящ контрол на невро-хуморални 
медиатори. Вж. фиг. 1, 2, 3

Фиг. 1
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Проф. Иван Смилов, дмн, Катедра по анестезиология и интензивно лечение,  
Медицински университет, София; 

Д-р Петко Загорчев, н-к Отделение по анестезиология и интензивно лечение, МБАЛ, Шумен

БОЛКА
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1. Каузална терапия – отстраняване на тумора
2. Локална терапия и лъчелечение
3. Обезболяване с ненаркотични аналгетици
4. Ненаркотични аналгетици + codeini phosphas
5. Обезболяване с наркотични аналгетици

На таблица 1 са показани основните групи аналге-
тици:

ГРУПА МЕДИКАМЕНТИ
Неопиоидни 
аналгетици 

Салицилати (Aspirin),
Р-аминофени
(Paracetamol, 
Пиразолони, Analgin) 

Нестероидни 
противовъзпалителни 

Ibuprofen, Naproxen, 
Ketorolac 

Опиоидни 
aналгетици (агонисти) 

Meperidine (Lydol), 
Buprenorphin Oxycodone 
(Dihydroxycodeinone), 
Tramadol, 
Hydromorphone, 
Morphine, Fentanyl, 
Sufentanil, Remifentanil 

Опиоидни  
агонист-антагонисти

Pentazocine (Fortral), 
Nalbuphine, 
Butorphanol

Локални анестетици Lidocaine, Bupivacaine, 
Ropivacain 

Допълнения към 
аналгетиците 

бензодиазерини, 
фенотиазини, 
Carbomazepin (Tegretol), 
Coffeine, Mexiletine, 
Phenytoin

За адекватен контрол на болката при опиоидните 
аналгетици е важно да се определи индивидуално 
дозата на опиата, начина на прилагане и схемата 
на приложение. Особеностите при тяхното 
прилагане са свързани с толеранс, зависимост и 
пристрастяване.

Интерес представлява лечението на т. нар. Синдром 
на хроничната регионална болка (след нараняване 
или травма на нерв). То включва блок на ganglion 
stellatae, симпатикова блокада на горен крайник, 
анестетик интраплеврално (75-100mg. Bupivacain 
0,25% /4 пъти дневно) и интравенозен регионален сим-
патиков блок.

Сравнително нов подход в лекарствената терапия 
на болката е циклооксигеназната концепция. 
Разработена в последното десетилетие тя даде реални 
възможности за оптимизране на баланса между тера-
певтична ефективност и нежелани лекарствени реак-
ции на НСПВС и създаде предпоставки за прицелно 

терапевтично повлияване чрез блокиране на COX-2, 
респективно потискане на възпалението и болката и 
щадене на COX-1, изпълняваща важни физиологични 
функции.

Възможности на хомеопатията
Над 20 % от възрастното население страда от хро-

нична болка, която в 5 % не се повлиява от конвенцио-
налните терапевтични методи. Това води до излишно 
страдание, тежки депресии, намалена работоспособ-
ност, нарушен социален и семеен живот. 

Всяка болка при всеки пациент се разгръща на 
телесно, емоционално, когнитивно и поведенческо 
ниво. От съществено значение за хомеопатичното 
лечение е и индивидуалното изживяване на болката. 
Снемането на хомеопатичната анамнеза се извършва 
по Кръста на Херинг. 

Болката е свързана с личностната предиспозиция 
на пациента и с потенциала му за справяне в проблем-
на ситуация. 

Психологическото изживяване на болката понякога 
само позволява да се идентифицира медикамента, 
например: стоическото търпение на Bryonia alba, нисък 
праг на болка при Chamomilla vulgaris, страх и ажити-
раност на Arsenicum album, точковидните болки и 
изтощението на Kalium bichromicum и т.н.

В хомеопатията са важни и други нарушения на 
чувствителността, парестезии, неизброимите „усещане 
все едно че...“ („sensations as if...“ на английските автори) 
понякога красноречиви и живописни, намираме в 
Материя Медика:

„Усещане все едно зъбите са прекалено дълги“, 
Mezereum.

„Усещане като че се носят студени и мокри обувки“, 
Calcаrea carbonica ostrearum.

„Усещане все едно гъба е запушила ларинкса“, 
Spongia tosta.

„Усещане все едно всяка храна е прекалено солена“, 
China rubra, Cyclamen europeum и др.

Според М. Гермонпре хомеопатичните медикамен-
ти могат да се класифицират в рубрики, които предста-
вят опростено безбройните нюанси на болката. Той 
цитира 11 групи:

Група 1 Невралгична болка по продължението на 
нерв. Съпровождана или преминаваща в изтръпване: 
Aconitum nappellus, Magnesia phosphorica, Hypericum 
perforatum и още 15 значими медикамента.

Група 2 Болка със зачервяване, подуване, пулса-
ции: Belladonna, Sulfur, Bryonia alba и още над 20 меди-
камента.

Група 3 Болка със спазми, крампи и присвивания:
Colocynthis, Cuprum metallicum и повече от 20 меди-

камента.
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Група 4 Болка като от убождане: Nitricum acidum, 
Kalium сarbonicum и повече от 12 медикамента.

Група 5 Болка подобна на тежест, теглеща надолу: 
Aesculus hippocastanum, Sepia officinalis и повече от 10 
медикамента.

Група 6 Болка вследствие на контузия, мускулна 
треска, посиняване: Arnica montana, Symphytum, Ruta 
graveolens и повече от 10 медикамента.

Група 7 Болка, вследствие скованост, ретракция, 
крампи, съпроводени с ограничение на движенията: 
Rhux toxicodendron, Causticum и около 8 медикамента.

Група 8 Дълбока, прободна болка, като при намушк-
ване, костна болка: Phytolacca decandra, Aurum 
metallicum, Кalium iodatum и още над 10 медикамента.

Група 9 Блуждаеща болка: Sulfur, Kalium bichromicum, 
Pulsatilla, Lachesis mutus, Phytolacca decandra, 
Tuberculinum и още над 8 медикамента.

Група 10 Периодична болка: China rubra, Arsenicum 
album, Sulfur, Natrum muriaticum и 12 медикамента.

Група 11 Свръхчувствителност към болка, шумно 
раздразнение, прекалени оплаквания: Chamomilla 
vulgaris, Ignatia amara, Lachesis mutus.

Представените в единадесетте категории медика-
менти са по-лесни за диференциация и съответстват 
на специфичен нюанс на болката.

Тясната връзка на клиничната хомеопатия със 
съвременните достижения на медицинската наука и 
практика е стъпка към излизането й от сферата на 
неконвенционалните медицински практики и превръ-
щането й в медицинска специалност, базирана на 
медицината на доказателствата на академично ниво и 
качество, контролирано от национални медицински 
стандарти.

ОТЗВУК НЕСЕБЪР, 2014
Конгресът получи официални поздравления:
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Лекари наградени за отлично представяне на изпи-
та по клинична хомеопатия, випуск 2014:

София:
• д-р Албена Атанасова
• д-р Илиана Спасова
Пловдив:
•  д-р Златослав Арабаджиев
•  д-р Маринела Маринова
•  д-р Евморфия Катрициду
Плевен:
•  д-р Дорина Методиева
•  д-р Мануела Илиева
•  д-р Христо Христов
На тържествена церемония по време на гала вече-

рята по традиция бяха отличени лекари-хомеопати от 
цялата страна за „Добра хомеопатична практика“: 

• д-р Румяна Михайлова, гр. Сливен, 
• д-р Златка Минева, гр. Стара Загора, 
• д-р Мирелла Богданова, гр. Велико Търново, 
• д-р Димитър Стоянов, гр. Пирдоп, 
• д-р Кети Милушева, гр. Етрополе, 
• д-р Милена Марковска, гр. Айтос, 
• д-р Тошко Тотев, гр. Русе
Награда за фармацевт в категорията „Най-добра 

колаборация с лекар хомеопат“ получиха:
• маг. фарм. Теодора Цанкова, аптека „Арника“, 

Казанлък, 

Отзвук от събитието
• маг. фарм. Шафие Заралиева, гр. Търговище, 
• маг. фарм. Таня Стоянова, аптека „Юлифарм“, гр. 

Ловеч.
За особени заслуги за добра колаборация с лекари-

те клинични хомеопати бе отличена и аптека „Ерудита“ 
с управител маг. фарм. Антон Вълев.

За особени заслуги в развитието на клиничната 
хомеопатия в собствената си страна БМХО присъди 
специални награди на д-р Биляна Ристова, Македония, 
д-р Али Йозгюр, Турция и д-р Мерал Ъшък, Турция. 

В музикалната програма се включиха Трио Тенорите,  
Стефан Диомов и неговата група Петте сезона, ансам-
бъл Чинарите.

Гала-вечерта премина под наслов „Бал на шапките и 
папийонките“ с много танци, забавни конкурси и весе-
лие.

Благодарим на всички – участници и организатори 
на конгреса, както и на екипа на хотелски комплекс 
Сол Несебър за уютната атмосфера и за съдействието 
при организацията и провеждането на конгреса.

До нови срещи!

От организационния комитет на
I – ви Европейски конгрес по клинична хомеопатия 

Несебър 2014



ГОДИНА 4, БР. 5, МАЙ 2014 9ACTA HOMEOPATHICA

Снимки към събитието
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Новости от света на медицината 

Пренаталната експозиция с парацетамол  
може да повлияе за развитието на хиперактивност  

с дефицит на вниманието в детската възраст
Prenatal acetaminophen exposure may affect ADHD in 

childhood
http://archpedi.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1833486#Abstract

Значимост: Ацетаминофен (Парацетамол) е най-често 
използваното лекарство за лечение на болка и темпера-
тура по време на бременността в много страни. Научни 
данни показват, че парацетамолът е хормонален дисруп-
тор (веществата, нарушаващи функционирането на ендо-
кринната система) и абнормните хормонални експозиции 
по време на бременността могат да повлияят на разви-
тието на мозъка плода.

Цел: Да се прецени дали пренаталното излагане на 
ацетаминофен увеличава риска за развитие на 
Хиперактивност с дефицит на вниманието (ХАДВ) (ADHD 
– Attention Deficit Hyperactivity Disorder) , като поведен-
чески проблеми или хиперкинетични разстройства (ХКР) 
при деца.

Дизайн, протокол и участници: Ние изследвахме 64 
322 живородени деца и майки, включени в Датската 
Национална Кохорта за Ражданията (DNBC) през периода 
1996-2002.

Експозиции: Използването на Парацетамол по време на 
бременност е оценено проспективно чрез 3 компютърно 
подпомагани телефонни интервюта по време на бремен-
ността и 6 месеца след раждане на дете.

Основните резултати и данни: За проверка на изход-
ната информация използвахме (1) родителски доклади на 
поведенчески проблеми при деца над 7-годишна възраст, 
използвайки въпросника „Силни Страни и Трудности” /
Strengths and Difficulties Questionnaire/; (2) извлечени диа-
гнози за хиперкинетични разстройства от Датски 
Национален Болничен Регистър или от Датския Централен 
Психиатричен Регистър преди 2011 г.; и (3) установени 
предписвания по повод хиперактивност с дефицит на вни-
манието (на лекарства съдържащи Methylphenidate: глав-
но Ritalin; Concerta, Equasym, Medikinet and Rubifen) от 
Датския Регистър за Предписванията. Оценихме вероят-
ностите за получаване на диагноза за хиперкинетично 
разстройство или използването на лекарства за хиперак-
тивност с дефицит на вниманието и вероятния риск за 
поведенчески проблеми при деца след пренаталното изла-
гане на ацетаминофен.

Резултати: Повече от половината от всички майки 
съобщават за използването на ацетаминофен, докато са 
били бременни. Деца, чиито майки са използвали параце-
тамол по време на бременност са с по-висок риск за полу-
чаване на потвърдена в болница диагноза за хиперкине-
тично разстройство (коефициент на риска = 1.37; 95% CI, 
1.19-1.59), използване на ХАДВ лекарства (коефициент на 
риска = 1.29; 95% CI, 1.15-1.44), или да имат подобно на 
ХАДВ поведение на 7 годишна възраст (съотношение на 
риска = 1.13; 95% CI, 1.01-1.27). По-значими зависимости 
са наблюдавани при употреба на лекарството повече от 
едно тримесечие по време на бременността, както и са 
установени тенденции за отговор на експозицията с уве-
личаване на честотата на употреба парацетамол по време 
на бременността при всички резултати (т.е. диагноза за 
хиперкинетично разстройство, употреба на лекарства за 
хиперактивност с дефицит на вниманието и ХАДВ – подоб-
но поведение; P тенденция < 0,001). Резултатите не 
изглежда да са свързани с проявили се при майката въз-
паления, инфекция по време на бременност, психични 
проблеми при майката или други потенциални замъгля-
ващи фактори, които бяха оценени от нас.

Заключения и значение: Употребата на парацетамол от 
майката по време на бременност е свързана с по-висок 
риск за хиперкинетични разстройства и ХАДВ – подобно 
поведение при децата. Тъй като експозицията и последстви-
ята са чести, тези резултати са от значение за общественото 
здраве, но са необходими по-нататъшни разследвания.
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Не предизвиква 

сънливост!

Без лекарско предписание.
За пълна информация: БОАРОН БГ

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

За профилактика и лечение!
Хомеопатичен лекарствен продукт

против гадене при пътуване.
За деца под 6 години таблетките
се стриват и разтварят във вода.


