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Хомеопатията по света
Български лекари хомеопати на Първата Международна
конференция по клинична хомеопатия в Лос Анджелис, САЩ
По покана на CEDH, USA екип от български преподаватели по хомеопатия, членове на БМХО, присъстваха на Първата Международна конференция по клинична хомеопатия, която се проведе на 28-29 юни 2014 г.,
Лос Анджелис, САЩ.
В научната програма бяха разгледани въпроси от
областите:
 Терапия на болката
 Аспекти в лечението на Болестта на Алцхаймер
 Деца с хиперактивност и дефицит на вниманието
 Онкология и палиативни грижи
 Белодробна патология от психо-соматичен характер в детска възраст и др.
В конференцията взеха участие повече от 200 лекари хомеопати от 17 страни.
Специално участие в конференцията взе д-р Питър
Фишър, който представи обзор върху съвременните
публикации в хомеопатичната литература.
Форумът бе чудесен повод за обмяна на информация, идеи и добри практики между лекари от цял свят,
Д-р Роналд Бойер, председател на CEDH, USA и главен
организатор открива конференцията

200 лекари хомеопати от 17 страни взеха участие
в конференцията

в различни области от приложението на хомеопатията.
Втората Международна конференция по клинична
хомеопатия ще се проведе в Чикаго, САЩ, през 2016 г.
Д-р Роналд Бойер, председател на CEDH, USA (в средата)
и българската делегация
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БОРЯ СЕ ЗА АКАДЕМИЧНОТО
ПОПРИЩЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА У НАС
С тези думи завърши публичната лекция на
проф. д-р Людмил Пейчев, изнесена пред академичната общност на Медицински университет
Пловдив по повод удостояването му с академичното звание “Професор“.
Тържественото събитие се състоя в новия аудиторен комплекс на 24 март 2014 г. в присъствието
на Ректора на МУ Пловдив проф. Ст. Костянев,
заместник ректорите проф. М. Мурджева, проф. В.
Сарафян, проф. Ст. Сивков, декани, преподаватели,
студенти и много гости.
В лекцията си озаглавена “Simila similibus
curantur” проф. Пейчев представи хомеопатията, от
нейното създаване до утвърждаването й в наши
дни, като един от безопасните методи на лечение, с
който разполага съвременната медицина.
Проф. Людмил Пейчев завършва медицина в
Пловдив през 1983 г. Последователно работи като
авиолекар, терапевт в Бърза помощ, асистент в
клиниката по професионални болести и токсикология, а по-късно асистент в катедрата по фармакология и лекарствена токсикология на МУ Пловдив.
В хода на академичното си развитие защитава
дисертационен труд в областта на епилептологията, придобива специалности по фармакология, токсикология, клинична фармакология и магистърска
степен по здравен мениджмънт.
От 2000-та година активно работи за утвърждаване на хомеопатията в медицинските университети. През 2002 г. е привлечен за преподавател по
клинична хомеопатия на специализиращи лекари
към CEDH България, а по-късно в Европейската
школа по клинична хомеопатия.
На 12 ноември 2004 г. Академичният съвет на МУ
Пловдив му гласува доверие да започне преподаване по клинична хомеопатия за студенти като свободно избираем предмет.
С този акт през учебната 2004/2005 година за
първи път у нас в два медицински университета –
Пловдив и Плевен, стартира университетско обучение по хомеопатия. Наред с постиженията на проф.
Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
Доц. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

Пейчев в медицината той развива научно изследователска дейност и в областта на хомеопатията.
Автор и съавтор на клинични проучвания за
терапевтична ефективност на хомеопатията при
редица социално-значими заболявания – бронхиална астма, атопичен дерматит, рецидивиращи
пикочни инфекции, главоболия и мигрени, хронични тонзилити и аденоидни вегетации и много други.
Осъществява и експериментални изследвания
върху обучение и памет на животни под въздействие на четири хомеопатични медикамента. Резултатите от това проучване той докладва на 63-тия
Световен конгрес по хомеопатия през 2007 г. в
Белгия.
Проф. Л. Пейчев е член на Управителния съвет
на Европейската школа по клинична хомеопатия
(ЕШКХ). Член на редакционната колегия на вестник
“Acta Homeopathica”. Член на Управителния съвет
на Българската медицинска хомеопатична организация (БМХО).
Той е автор на един патент – средство и метод за
отказване от тютюнопушене.
Автор на шест търговски марки за прополисови
продукти с приложение в медицината и стоматолотията.
Удостоен е с най-високото отличие на БМХО –
Медал и грамота за принос в развитието на хомеопатията в България.
Издава: ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 29, вх. Б, офис 1, район Лозенец
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ОСТРИ ЕНТЕРОКОЛИТИ
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
Доц. д-р Д. Близнакова, дм
Ръководител Детски и инфекциозни болести, Факултет Дентална медицина, МУ-Варна
калицивируси, чревни аденовируси, астровируси.

ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
Заболяванията, водещи до остра диария са сериозен проблем на общественото здравеопазване в индустриалните и развиващи се страни. Те заемат голям дял
в патологията и са една от причините за смъртността
при деца под 5-годишна възраст.
През последните три десетилетия въвеждането на
пероралната рехидратация, провеждането на кампания
за естествено хранене сред бременни и майки кърмачки и масовите имунизации рязко намалиха смъртността
вследствие на диария. Независимо от това в света диарийните заболявания са причина за 10-12% от смъртните случаи в детска възраст и са на второ място по честота след тези на дихателната система.
Острите инфекциозни диарийни заболявания
(чревни инфекции) са заболявания с фекално-орален
механизъм на предаване и поразяване на чревната
лигавица. Протичат като гастроентерити, ентерити,
колити.
Диференциално диагностично трябва да бъдат различавани от някои специфични инфекции, също с
фекално- орален път на предаване, с първична локализация в гастроинтестиналния тракт, генерализиране
на инфекцията и проява на симптоми от други органи
и системи (коремен тиф, йерсиниози и др.).
ЕТИОЛОГИЯ
Причинители на острите чревни инфекции са:
микроорганизми
род
Shigella,
Salmonella,
Campylobacter,
Escherichia coli, Vibrio holerae,
Clostridium perfringens, C. defficile, Yersinia enterocolitica.
През последните години се увеличиха ентероколитите, предизвикани от вируси: ротавируси, човешки

ПАТОГЕНЕЗА
Патогенетично острите диарийни заболявания са
обусловени от факторите на патогенност на бактериите (адхезини, токсини и инвазия на лигавицата) и индивидуална възприемчивост на организма (лична хигиена, възраст, стомашна киселинност, чревен мотилитет,
локален и системен хуморален имунен отговор).
Причинителите предизвикват остър диариен синдром чрез действие на предварително образувани в
хранителните продукти ентеротоксини, адхезия към
лигавицата и продукция на ентеротоксини, продукция
на цитотоксини, увреждане на микровласинките на
ентероцитите, инвазия в лигавицата и вътреепително
размножаване, засягане на лимфните възли и генерализиране на инфекцията.

КЛИНИЧНА КАРТИНА
Ентеротоксините предизвикват секреторна диария.
Заболяванията се характеризират с остро начало с
профузна водниста диария, фебрилитет и коремна
болка, понякога повръщане.
В кърмаческата възраст еквивалент на болката е
неспокойствието. Водещ клиничен белег е дехидратацията, промените в хемодинамиката, алкално-киселинното равновесие на организма. В зависимост от
патогенетичния механизъм (увреждане на микровласинките, инвазия на лигавицата, засягане на мезентериалните лимфни възли и генерализиране на инфекцията) има динамика и в клиничната картина.
Тя включва спастични коремни болки, кървава диария. Инфекциите могат да имитират остър мезаденит
или апендицит.
Генерализирането на инфекцията се характеризира с размножаване на причинителите в макрофагите
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на органите на ретикулоендотелната система: черен
дроб, слезка, лимфни възли, костен мозък и образуване на грануломи. Така протича йерсиниозата и коремния тиф.
Точните механизми, чрез които вирусите предизвикват диария не са изяснени. Най-проученият модел
на вирусен гастроентерит е този, причинен от ротавируси. Процесът е многофакторен. Заболяването започва след инкубационен период от 48 часа.
Вирусите се прикрепват към ентероцитите, разположени в проксималната част на тънките черва и въздействат върху клетките. По време на вирусната репликация зрелите ентероцити, в чиито мембрани са локализирани дизахаридите се разрушават, вследствие на
което настъпва непоносимост към лактоза и осмотична диария. Развива се и секреторна диария чрез усилване на калций зависимата секреция на електролити в
чревния лумен. Освен това ротавирусните инфекции
предизвикват повишена секреция на вода и електролити в чревния лумен чрез активиране на автономната
нервна система в лумена на червата.

Заболяването се характеризира с профузна диария
без патологични примеси. При половината пациенти
температурата се повишава и могат да се наблюдават и
респираторни симптоми.
Преобладаващите клинични симптоми при пациенти с ротавирусна инфекция са фебрилитет, повръщане,
диария. Ентеритните прояви продължават 3-7 дни.
Спектърът на ротавирусната инфекция варира от заразоносителство, лека водниста диария, с ограничена
продължителност до тежък диариен синдром с животозастрашаваща дехидратация, диселекролитемия и
метаболитни нарушения.
РИСКОВИ ФАКТОРИ
Рискови фактори за развитие на ротавирусна
инфекция са недоносените деца, деца с хронични
заболявания и/или имунодефицитни състояния. От
съществено значение са изкуственото хранене, недохранване, контакт с болни с чревни инфекциозни забо-
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лявания, ниска здравна култура на родителите и др.
През последните години се натрупаха доказателства, че ротавирусните инфекции се разпространяват
и извън гастроинтестиналния тракт, предизвиквайки
антигенемия, виремия и системни клинични прояви.
При деца, починали от ротавирусна инфекция, ротавирусни антигени и РНК са открити в различни тъкани
и органи: черен дроб, слезка, сърце, бял дроб, бъбреци и др. Високата концентрация на ротавируси във
фецеса, тяхната устойчивост в околната среда и ниската инфектираща доза са в основата на високата им
контагиозност.
Ротавирусите са широко разпространени. Всички
деца по света се инфектират поне веднъж годишно с
ротавируси през първите 3-5 години от живота си.
Ротавирусните инфекции в неонаталния период са почести, но безсимптомни. Субклиничното им протичане
в пероида 3-6 месец се обяснява с протективната роля
на майчината кърма.
Първичната ротавирусна инфекция, която възниква
във възрастта 4-24 месец обикновено протича тежко с
изразен диариен синдром и значителна дехидратация
и често налага хоспитализация.
ИМУНИТЕТ
Имунитетът след прекарана ротавирусна инфекция
е нетраен, като са възможни повторни инфекции.
Първичната инфекция осигурява защита от реинфекция в 40% от децата, след втора инфекция се достига
защита в 100%.
През последните години към терапевтичната стратегия при ротавирусната инфекция се включи и прилагането на ваксина Rotarix, като е установена висока
ефикасност: 90-100% протекция спрямо тежко протичащи ротавирусни гастроентерити и 74-85% срещу
ротавирусни заболявания независимо от тяхната
тежест.
Значението на острите инфекции на стомашночревния тракт се определя от:
 Високата им честота;
 Усложненията, до които довеждат: тежка дехидратация, електролитни нарушения, хиповолемичен
шок и увеличаване на леталитета.
От особено значение са възрастта на детето, храненето, общото състояние и имунитета на детето.
Бактериалните и вирусните причинители със своята
степен на вирулентност и засягане са също определящ
фактор за тежестта на възпалителния процес.
Значимостта на острите диарийни заболявания в
детската възраст налага търсене на нови терапевтични алтернативи особено при леките и среднотежките клинични прояви, както и за предпазване от
тези тежки и със сериозни последствия за здравето и
живота на децата заболявания.
Тук намира място приложението на хомеопатични
медикаменти, както в острата фаза на заболяванията, така и и в реконвалесцентния период.
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Хомеопатичен
подход при деца с
остър ентероколит
Д-р Зорка Угринова
Когато се подбира хомеопатичното лечение при
деца с остър ентероколит трябва да се снеме подробна анамнеза от родителите:
 От кога датират симптомите, с какво начало?
 Какво е общото състояние на детето?
 Има ли висока температура?
 Има ли в изпражненията кръв, слуз, пресечени
материи?
 Какъв е цвета и миризмата на изхожданията и т.н.?
 Има ли съпътстващи симптоми – повръщане,
нервност, раздразнителност, астения и т.н.
Необходим е клиничен преглед на детето от лекар
хомеопат с оглед на устната кухина, аускултация, перкусия и палпация на корема.
СПРАВКА С МАТЕРИЯ МЕДИКА
Основното лекарство, чиято патогенеза най-пълно
покрива клиничната картина на гастроентероколитите
е Arsenicum album:
 Парещи болки в храносмилателния тракт
 Гадене
 Повръщане
 Диария
 Болезнена дефекация на зловонни материи с
черен цвят
Клиничният опит показва, че комбинацията на
Arsenicum album с други симптоматични медикаменти бързо повлиява оплакванията на пациента:

Много полезен медикамент е Croton tiglium 9СН,
който се предписва при:
 Водниста, жълтеникава диария
 Корем с хидроаерични шумове
 Парещ везикулозен обрив в ингвиналната област
Дозировка: 3х5 гранули
При пациенти, при които след преминаването на
острия стадий диарията персистира се предписват:
Parathyphoidinum B 15 CH
 Персистираща диария
 След салмонелоза
Дозировка: 10 гранули седмично, 3 месеца
China rubra 9 CH
 Персистираща неболезнена диария
 Астения след загуба на течности
Дозировка: 3х5 гранули, 7-10 дни
Natrum muriaticum
 Персистираща астения при бебета
 Загуба на течности и електролити
Дозировка: 3х5 гранули, 7-10 дни.
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ПОРТРЕТ НА НАГРАДЕНИТЕ

ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО

Сред наградените тази
година на Първи европейски
конгрес по клинична хомеопатия, за отлично представяне на изпита, випуск 2014 бе
Д-р Златослав
Арабаджиев, психиатър,
Пловдив
Бих искал да благодаря на
всички, които допринесоха
това събитие да се случи:
1. На цялото ръководство и екип на Боарон – България
и по-специално на д-р Пенко Тодоров и маг. фарм.
Надежда Станулова, които винаги са лъчезарни, отзивчиви и всеотдайни.
2. На всички преподаватели от Европейската школа
по клинична хомеопатия, за високия професионализъм
и академично ниво на преподаване.
3. На МУ Пловдив
4. На най-страхотната шефка д-р Благовеса Стоянова
от ЦСМП, Пазарджик
За мен клиничната хомеопатия предлага нов подход
в разбирането на някои от празнотите в ендофенотипа и
фенотипа на различните нозологични единици. Тя
оглежда всеобхватно различни етапи от епигенетиката и
предлага терапевтичен подход на всички тези ключови
моменти на биопсихосоциалния модел в етиопатогенезата на заболяванията.
Поздравявам всички с провеждането на първия конгрес и благодаря.

На 21 и 22 юни 2014г. на територията на Междунаро
ден панаир Пловдив, се проведоха Български фармацевтични дни 2014.
Форумът, който се провежда за 8-ми поред път, допринася за научна, социална и съсловна ориентация на
магистър-фармацевтите. Всяка година във форума се
включват водещите компании от областта на фармацията, които представят своите най-нови продукти и постижения.

КОКУЛИН ®

иква
едизв
Не пр вост!
и
сънл

За профилактика и лечение!
За деца под 6 години таблетките
се стриват и разтварят във вода.
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

КХП 18416/26.06.2012

Хомеопатичен лекарствен продукт
против гадене при пътуване.

Доц. д-р Ирина Николова, дм от катедра
„Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ към
Фармацевтичен факултет, МУ-София, представи пред
аудиторията „Хомеопатичният съвет в аптеката“. Доц.
Николова разясни основните разлики в двете основни
групи хомеопатични лекарства – монопрепарати и специалитети. Тя наблегна на важната роля на фармацевта в
даването на хомеопатичен съвет особено при педиатрични пациенти.
При остри състояния, хомеопатичното лечение може
да бъде препоръчано от фармацевт. То е с много поголяма ефикасност, когато се започне веднага, още при
проявата на първите симптоми (например при лека
травма, грип и настинка и др.), като приемите се разреждат при подобрение.
Доц. Николова подчерта, че при липса на подобрение
или промяна в клиничната картина в рамките на три дни,
пациентът трябва да потърси лекарска помощ.
На познатите хомеопатични специалитети Stodal,
Quietude, Paragrippe, Homeogene 9 и Cocculine доц.
Николова разгледа подробно точният състав, правилната дозировка и клиничните показания.
Особено внимание бе отделено на новия хомеопатичен продукт за облекчаване на болезнена дентиция при
бебета Camilia. Доц. Николова припомни и широкото
приложение през лятото и ваканциите на Arnigel и
Homeoplasmine.
Презентацията завърши с често срещани остри състояния, като ОВИ, травми на меките тъкани, ухапвания
от насекоми и др., при които своевременното прилагане
на хомеопатични монопрепарати бързо облекчава състоянието на пациентите и намалява продължителността
на заболяването, без да се наблюдават нежелани ефекти.
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Хомеопатия за напреднали
В тази рубрика ще представяме интересни медикаменти от Материя
Медика, които се предписват по-рядко в ежедневната практика.
Клиничният опит с тях показва, че действието им е бързо и надеждно.
LUESINUM
VINCA MINOR
Luesinum (сифилинум) е биомедикаментът на луеТова е медикамент с интересно приложение в
тичната редица.
дерматологията.
Най-чести показания на луезинум са:
Подходящ е за симптоматично лечение при:
● Възпаления, последвани от склероза и разпад
● себорея и пърхут
● Ранна склероза във всички органи и тъкани
● псориазис и екзема с мокрещи лезии
● Артериална склероза у млади хора
● крусти в окосмената част на главата
● Улцерации с протрахирано протичане – големи,
Дозировка: Vinca minor 9 CH, 2х5 гранули
но неболезнени
●
Несъответствие между големите поражения и
VAB 15CH
липсата на субективни оплаквания – отсъствие на
За повлияване на болестни последици от
болка
БЦЖ ваксинацията:
● Асиметрия и дистрофия, дизморфия,
Предстои V-та
● алергия, аденопатии, бецежит
малформации
● астения, отслабване на тегло
Научно-практическа
● Халтави стави, сублуксации,
Дозировка: VAB 15 CH, 10 грануптози, варици
конференция по клинична
● Патологично, дълготрайно,
ли
седмично
хомеопатия, която тази
резистентно на лечение безсъгодина ще се проведе в КК
ние
TELLURIUM METALICUM
Албена* от 19 до 21 септември.
● Нощни болки – костно-ставни,
Телурът се изготвя от бял крисОчаквайте подробна
невралгични
тал
и е лекарство с няколко покаинформация на уебсайта
● Артроза с остеофитоза, но
зания:
на БМХО
слабо болезнени, с нощно вло●
лумбоисшиалгия с влошаване
www.bmho.bg
шаване
от сътресение и докосване
● Малформации в уро-гениталния
● мокрещи, сърбящи лезии в кожните
тракт
гънки с неприятна миризма
● Фобии – натрапливости за чистота, страх от
● хронични супуративни процеси
микроби, болести, страх от полудяване, нощни
● хроничен отит на средно и външно ухо
страхове
Дозировка: Tellurium metallicum 5 – 9 СН – 3х5 гра●
Пациенти с маргинална психика. Възможна е
нули
изключителна дарба в определена област.
Luesinum се предписва често и като катализатор, да
„засили” ефекта на другите луетични медикаменти –
ERIGERON CANADENSIS
Calcarea fluorica, Mercurius solubilis, Aurum mettallicum
Един от основните медикаменти при кръвотечение
и др.
с ярка кръв.
Дозировка: Luesinum 15-30 СН, 10 гранули седмично
При него кръвта тече на струя (артериално кръвотечение) и се засилва от всяко движение.
OXALICUM ACIDUM
Кръвотечението може да е от различно естество:
Оксаловата киселина има две основни показания
● менометрорагия
● оксалатна литиаза
● епикстаксис
● цианоза и парестезии на пръстите (синдром на
● хемофтиза
Рейно)
● хематурия
● болезнена паравертебрална мускулатура
Дозировка: Erigeron canadensis 9 CH, 4х5 гранули.
● невротична дисфония, диспнея
При нужда – на всеки час по 5 гранули.
Дозировка: Oxalicum acidum 9СН, 3х5 гранули
Често се предписва при пациентите с калциевооксалатна нефролитиаза, като допълва действието на * Желаещите ще могат да удължат престоя си в КК Албена
на преференциални цени.
Calcarea carbonica.

