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Вестник за клинична хомеопатия

КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2014/15 година

Обучението се провежда с подкрепата на медицинските
университети в София, Пловдив, Варна и Плевен.
Обученията се кредитират от БЛС, БФС и НСБФБ.

КОГА ЗАПОЧВА ОБУЧЕНИЕТО?

Обучението по клинична хомеопатия стартира в Медицински
Университет - София с модул 1 и 2 и във Варна с модул 2 на 25-ти
октомври, в Медицински Университет – Пловдив с модул 1 и 2 на
1-ви ноември и в Плевен с модул 1 на 8-ми ноември.
За повече информация можете да посетите нашия сайт:

www.clinicalhomeopathy.eu

ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
По традиция БМХО организира за своите
членове професионални срещи, посветени на актуална за сезона патология и новости в алопатичната терапия.
Професионалните срещи се утвърдиха
като място за споделяне на клиничен опит,
обмен на идеи при конкретни клинични
случаи и интересен и разширен прочит на
познати медикаменти от Материя Медика
със съответното им клинично приложение.
Професионални срещи се провеждат в
София, Плевен, Пловдив, Стара Загора,
Варна и Бургас.
Темите са продиктувани от интереса на
колегите и засягат казуси от ежедневната
ни лекарска практика.
На вашето внимание предоставяме графика на професионалните срещи за м. октомври и ноември т.г.
ВАРНА:
18 ОКТОМВРИ 2014 , събота
от 10.00 ч., в МУ-Варна, 3-та Аудитория, ет.4
Тема: “Еволюция на патологията и хомеопатично лечение при хронични заболявания“
Лектор: д-р Иван Енев, ЕШКХ
БУРГАС:
19 ОКТОМВРИ 2014, неделя
от 10.00 ч., х-л Аква, зала Нептун
Тема: “Еволюция на патологията и хомеопатично лечение при хронични заболявания“

Лектор: д-р Иван Енев, ЕШКХ
СОФИЯ:
08 НОЕМВРИ 2014, събота
от 10.00 ч., МБИ, ул. Здраве 2, 2-ра аудитория
Тема: “Профилактика и лечение на грип и
бактериални инфекции през есенно-зимния сезон“
Лектор: д-р Загорчев, ЕШКХ
ПЛОВДИВ:
09 НОЕМВРИ 2014, неделя
от 10.00 ч., МУ-Пловдив, Аудиторен комплекс, зала 2, Тема: “Грип и бактериални
инфекции през есенно-зимния сезон“
Лектор: Проф. Мариана Стойчева, зав.
Клиника по инфекциозни болести,
МУ-Пловдив,
Модератор: д-р Иван Енев, ЕШКХ
ПЛЕВЕН:
15 НОЕМВРИ 2014, събота
от 10.00 ч., МУ Плевен, зала Асклепий
Тема: “Хомеопатията в акушерската практика“
Лектор: д-р Николай Славов, завеждащ АГотделение, МБАЛ „Авис Медика“,
Модератор: д-р Антоанета Пандурска,
ЕШКХ
СТАРА ЗАГОРА:
Срещите ще се проведат през месец декември.
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Одобрен от Българска Медицинска Хомеопатична Организация
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ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
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ГРАФИК НА ЛЕКЦИИТЕ
НА ЕШКХ ЗА 2014 - 15 г.
София
1 модул
1 лекция
2 лекция
3 лекция
4 лекция
5 лекция
6 лекция

25-26.10.2014
29-30.11.2014
10-11.01.2015
07-08.02.2015
14-15.03.2015
04-05.04.2015

2 модул
1 лекция
2 лекция
3 лекция
4 лекция
5 лекция
Изпит

25-26.10.2014
29-30.11.2014
10-11.01.2015
07-08.02.2015
14-15.03.2015
04.04.2015

2 модул
1 лекция
2 лекция
3 лекция
4 лекция
5 лекция
Изпит

01-02.11.2014
06-07.12.2014
17-18.01.2015
21-22.02.2015
28-29.03.2015
25.04.2015

2 модул
1 лекция
2 лекция
3 лекция
4 лекция
5 лекция
Изпит

25-26.10.2014
29-30.11.2014
10-11.01.2015
14-15.02.2015
21-22.03.2015
18.04.2015

Пловдив
1 модул
1 лекция
2 лекция
3 лекция
4 лекция
5 лекция
6 лекция

01-02.11.2014
06-07.12.2014
17-18.01.2015
21-22.02.2015
28-29.03.2015
25-26.04.2015

Варна

Плевен
1 модул		
1 лекция 08-09.11.2014		
2 лекция 06-07.12.2014		
3 лекция 17-18.01.2015		
4 лекция 14-15.02.2015		
5 лекция 21-22.03.2015		
6 лекция 18-19.04.2015		

През м. февруари 2015 ще започне модул Поддържаща
квалификация, предназначен за лекари, завършили двугодишното базово обучение по клинична хомеопатия.
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Хомеопатични схеми при проблеми
по време на бременността
д-р Райна Томова
Най-общо проблемите по време на бременността могат
да се разделят на следните големи групи:








Гастро-интестинални
Съдови
Уро-генитални
Кожни
На опорно-двигателния апарат
Лъжливи родови болки
Емоционални

Безспорно на първо място по честота сред бременните
жени се поставят гаденето и повръщане в първия триместър, следвани от гастро-езофагеалния рефлукс.
ГАДЕНЕ И ПОВРЪЩАНЕ ПРЕЗ ПЪРВИЯ ТРИМЕСТЪР
НА БРЕМЕННОСТТА
Медикаменти за гадене и повръщане през първия триместър на бременността:
 Luteinum 15 СН: Отворено, проспективно обсервационно проучване, осъществено от група лекари
при 128 пациентки показва силно намаляване до
пълно изчезване на симптомите при 73 % от тях*;
 Sepia officinalis 9-15 CH: сутрешно гадене; влошаване от вида и миризмата на храната, вкл. и от мисълта за нея; подобряване след хранене; усещане
за празнота в стомаха; често придружаващи запек
и хемороиди;
 Colchicum automnale 9 CH: желание за най-различни храни, но техния вид и мирис предизвиква гадене и прилошаване; усещане за хлад в стомаха; често придружаваща диария с обилни изпражнения и
добавена слуз;
 Nux vomica 9 CH: гадене (по-силно сутрин), което
се облекчава от повръщането; обложен език; силна чувствителност на епигастриума при натиск;
усещане за кисел или метален вкус в устата; често
оригвания и придружаващ ГЕР;
 Tabacum 9 СН: изразена вегетативна симптоматика;
бледост, световъртеж, студена пот, колапс; влошаване от топлина и движение; подобрение от чист
Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Д-р Райна Томова,
Проф. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

въздух и поемане на кисело (кисела ябълка, оцет);
 Cocculus indicus 9CH: гадене при вида и миризмата
на храна, както и при мисълта за нея; придружаващ
световъртеж; метален вкус в устата; често придружаваща левкорея и констипация по време на бременността;
 Antimonum crudum 9 CH: придружаващи нарушения в пасажа (редуване на диария със запек); обложен език; оригвания с вкуса на поетата храна;
 Ignatia amara 15 CH: парадоксалност; подобряване при разсейване; влошаване от силни миризми
(кафе, цигари).
* BESNARD-CHARVET C, CHICHE J.L., HOLTZSCHERER A.; LONCLE-LANGLOIS C.;
MAISONNEUVE-DEGLANE M.; COLAS A.; BORDET M.F.: LUTEINUM 15 CH DANS
LE TRAITEMENT DES NAUSÉES DE LA FEMME ENCEINTE. LES DOSSIERS DE
L‘OBSTÉTRIQUE , 2009, 384, P.22-23

Пример от практиката:
Жена на 26 г., в началото на втори лунарен месец.
Оплаквания от непрестанно гадене, придружено от
неприятно усещане за празнота в стомаха. Често се
добавят и прималяване и световъртеж. В тези случаи
пребледнява и трябва да седне или легне. Денят започва
с тези оплаквания. Известно облекчение след хранене.
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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Забелязала, че се чувства по-добре след прием на по-кисела ябълка.
Предписано хомеопатично лечение:
Luteinum 15 CH, по 5 гранули сутрин.
Sepia officinalis 9 CH, по 5 гранули на обяд.
Tabacum 9 CH, по 5 гранули при нужда.
ГАСТРО-ЕЗОФАГЕАЛЕН РЕФЛУКС ПРИ БРЕМЕННИ
 Nux vomica 9 CH: Патогенетична терапия. Антиперисталтични вълни;
 Robinia pseudo-acacia 5 СН - Рефлукс на стомашно
съдържимо. Пирозис. Нощни болки в стомаха. Регургитации;
 Asa foetida 5 СН: Дискинезия на хранопровода. Кардиоспазъм. Болезнезнена аерофагия с подуване в
горния отдел на храносмилателния тракт, регургитация;
 Iris versicolor 9 СН: Парене по целия ход на храносмилателния тракт от уста до анус. Саливация „на
нишки“. Кисели оригвания и регургитации. Повръщане на кисело и вискозно стомашно съдържимо,
пареща, водниста диария. Често в съчетание с мигрена;
 Sulfuricum acidum 5 СН: Интензивно парене в хранопровода и стомаха. Кисели регургитации и повръщания. Кисел и горчив вкус в устата. Стоматит,
афтоза, сиалорея.

Пример от практиката:
Жена на 30 г., пети лунарен месец.
Оплаква се от рефлукс на кисело съдържимо и парене в
областта на стомаха и зад гръдната кост главно при
навеждане и нощем. Спи на две възглавници.
Предписано хомеопатично лечение:
Nux vomica 9 CH, три пъти по 5 гранули.
Robinia pseudo-acacia 5 CH, три пъти по 5 гранули и при
нужда.
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Пример от практиката:
Жена на 38 год., четвърти лунарен месец, в очакване
на трето дете. Оплаква се от киселини и болки в епигастриума, придружени с хиперсаливация. Често получава главоболия, траещи по едно денонощие, придружени с повръщане и усилване на паренето.
Предписано хомеопатично лечение:
Nux vomica 9 CH, три пъти по 5 гранули.
Iris versicolor 9 CH, четири пъти по 5 гранули и при нужда.
КОНСТИПАЦИЯ ПРИ БРЕМЕННИ
 Collinsonia: новопоявила се констипация в хода на
бременността, флатуленции, често и с хемороиди;
 Nux vomica: императивни, но фалшиви позиви, хемороиди. Усещане за недоизхождане. Интересно
показание е запек, появил се след спиране на пушенето;
 Bryonia alba: сухота на лигавиците и изпражненията, подчертана жажда;
 Hydrastis canadensis: злоупотреба с лаксативи, обемни, покрити със слуз изпражнения;
 Sepia officinalis: чести позиви, но няма усещането,
че червото е изпразнено, забавен пасаж;
 Alumina: сухота на кожата и лигавиците, липса на
позиви, трудно изхождане на меки изпражнения;
 Lycopodium clavatum: хронична констипаци, подуване под пъпа, малки, твърди, трудни за изхвърляне изпражнения, спазъм на ректума;
 Ammonium muriaticum: сухи, трошливи изпражнения, трудно изхождане с много напъни, парене на
ануса;
 Lycopodium clavatum и Nux vomica: при неефикасни позиви;
 Ammonium muriaticum и Bryonia alba: при трудно
изхождане с много напъни;
 Alumina и Hydrastis canadensis: при липса на позиви.
Пример от практиката:
Жена на 27 год., трети лунарен месец.
Винаги е имала по-забавен пасаж. Помагала си е с кафе
и цигара сутрин. Спряла цигарите след забременяването.
Има позиви за дефекация, но понякога са фалшиви или
неефикасни.
Непрекъснато има усещане за недоизхождане.
Появили се хемороиди, които не са големи, не кървят, но
й причиняват болка, особено ако консумира нещо по-пикантно.
Предписано хомеопатично лечение:
Sepia officinalis 15 CH, два пъти по 5 гранули.
Nux vomica 9 CH, два пъти по 5 гранули.
Пример от практиката:
Жена на 23 год., четвърти лунарен месец.
Запек от един месец. Никога преди не е имала подобни
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проблеми.
Опитала промяна в диетата с прием на повече плодове с разхлабващ ефект и супи, но с недостатъчно добър
резултат.
Предписано хомеопатично лечение:
Collinsonia canadensis 9 CH, два пъти по 5 гранули.
БРЕМЕННОСТ И ВАРИЦИ
Пример от практиката:
Жена на 32 год., шести лунарен месец.
Варици, по-видими на дясна подбедрица. Имала ги е и
преди бременността. При по-продължително стоене
права и особено в летния сезон имала тежест в краката, но оплакванията бързо се облекчавали от приложение на Lioton 1000 gel.
В момента краката са ежедневно отекли, особено в
края на деня /няма албуминурия/.
При малко по-продължително стоене права има подчертано усещането за напрежение и болезнено раздуване на краката.
Предписано хомеопатично лечение:
Arnica montana 9 CH, по 5 гранули сутрин.
Sepia officinalis 15 CH, по 5 гранули на обяд.
Calcarea fluorica 9 CH, по 5 гранули вечер.
Hamamelis virginiana 5 CH, два-три пъти дневно по 5 гранули.
БРЕМЕННОСТ И ХЕМОРОИДИ
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Предписано хомеопатично лечение:
Arnica montana 9 CH, четири пъти дневно по 5 гранули.
Aesculus hyppocastanum 5 CH, четири пъти дневно по 5
гранули.
Muriaticum acidum 9 CH, два-четири пъти дневно по 5
гранули.
ЦИСТИТ ПРИ БРЕМЕННИ

Пример от практикта:
Жена на 25 год., четвърти лунарен месец.
От вчера с оплакване от често уриниране със силно
парене, тенезми, кръв в урината. Усеща подобрение от
топла грейка в областта на корема. Дадена урина за
микробиологично изследване.
Започнала терапия с цефалоспорин 3-та генерация.
Споделя, че „открай време“ има поне по 2-3 цистита годишно, като обичайно причинителят е Escherichia coli.
Предписано хомеопатично лечение:
Cantharis vesicatoria 9 CH, Arsenicum album 9 CH,
Мercurius corrosivus 9 CH да се редуват по 5 гранули през
един час, с разреждане на приемите при подобрение.
След отминаване на острата симптоматика пациентката
ще продължи лечението си до края на бременността:
Sepia officinalis 15 CH: 10 гр. в понеделник
Collibacilinum 15 CH: 10 гр. в сряда
Silicea 15 CH: 10 гр. в петък

Пример от практиката:
Жена на 27 год., шести лунарен месец.
След епизод на запек преди няколко дни се появяват хемороиди.
Дефекацията е възстановена, но силно болезнена.
Хемороидите са пролабирали, много чувствителни при
допир, болезнени, затрудняващи дори сядането и ходенето.
Няма кървене.

БРЕМЕННОСТ И ВАГИНАЛО ТЕЧЕНИЕ
Справка с Материя Медика:
 Helonias dioica: Типично вагинално течение като извара или като пресечено мляко. Вагинален сърбеж;
 Sepia officinalis: Вагинално течение като пресечено
мляко. Влошен хормонален статус;
 Kreosotum: Жълтеникаво течение, дразнещо, киселинно, с неприятна миризма. Болки – парещи и щипещи, подобрение от топли апликации;
 Apis mellifica: Оток, парене, щипане. Подобрение от
студени апликации.

ACTA HOMEOPATHICA
Честота на вагиналната колонизация с Candida spp. се
установява при 10 до 20% от жените в репродуктивна
възраст и достига до 40% по време на бременност.
Рискът за преминаване от безсимптомно носителство
в клинично проявена инфекция многократно нараства
при наличие на диабет, след употреба на антибиотици,
кортикостероиди и по време на бременност.
Възможно е и инфектиране на новороденото дете при
раждането. Candida albicans е най-често изолираният
причинител, както при първична, така и при рецидивираща вулвовагинална кандидоза (ВВК) (75-85%).
В останалите случаи се установява Candida non albicans
- C. glabrata, С. krusei, в единични случаи се доказват C.
tropicalis и C. parapsilosis, като всички те се свързват обичайно с упорита и многократно повтаряща се инфекция.
За лечение на кандидозата се предлагат редица препарати и схеми, като по време на бременност безопасно
за плода се приема само тяхното локално приложение.
Третирането на първата проява на кандидоза обичайно е успешно с прилагането на влагалищни глобули
Miconazole, Clotrimazole и Econazole crеam, а при комбинация с междинна флора или с бактериална вагиноза с
Clion D.
Нерядко съществуват упорити или рецидивиращи форми на инфекция, където лечението става изпитание както за пациента, така и за лекуващия лекар.
Пример от практиката:
Жена на 29 год., шести лунарен месец.
Дразнещо, вагинално течение с вид на пресечено мляко.
Усещане за парене и щипане, локален оток.
Изолирана C.albicans. Проведено локално лечение, без
особен резултат.
Предписано хомеопатично лечение:
Helonias dioica 9 CH и Apis mellifica 15 CH, три пъти дневно по 5 гранули.
Monilia albicans 15 CH и Silicea 15 CH, да се редуват по 5
гранули през ден.
След отминаване на острия епизод пациентката да продължи до края на бременността с:
Sepia officinalis 15 CН, по 10 гранули в понеделник,
Monilia albicans 15 CH, по 10 гранули в сряда,
Silicea 15 CH, по 10 гранули в петък.
ОПЛАКВАНИЯ В ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И
БРЕМЕННОСТ
 Болки в симфизата:
Ruta graveolens 5 CH, два пъти дневно по 5 гранули.
 Лумбалгия на бременността:
Kalium carbonicum 9 CH, два пъти дневно по 5 гранули.
 При крампи:
Cuprum metallicum 9 СН, по 5 гранули профилактично
преди лягане (при нощни крампи) и допълнително при
нужда.
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ПРИ ЛЪЖЛИВИ РОДОВИ БОЛКИ:
 Caulophyllum thalictroides 15 CH по 5 гранули ежедневно;
 Actaea racemosa: Спастични прояви – болки в горната част на гърба. Понякога маточни болки, без
истински контракции.
ПСИХО-ЕМОЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ И БРЕМЕННОСТ
С наближаването на раждането най-честите психо-емоционални оплаквания при бременните жени са повишена раздразнителност, тревожност и страх от предстоящото раждане.
Справка с Материя Медика:
 Argentum nitricum: Тревожност, припряност, превъзбуденост;
 Ignatia amara: Сензорна хиперестезия, спазми,
крампи, „бучки“, „мравучкания“ с разнообразна,
променлива локализация. Подобряване от разсейване. Парадоксалност на оплакванията;
 Pulsatilla: Емоционалност, променливи настроения,
лечена плачливост, но и лесно утешение. Търсене
на подкрепа и утешение. Страх от самотата;
 Gelsemium sempervirens: Притеснение с предварително изживяване на събитието, интелектуален
блокаж, моторна диария и полакиурия.
Пример от практиката:
Жена на 23 год., трети лунарен месец.
Чувства се подтисната, емоционално нестабилна. Разплаква се от съвсем дребни неща, но има и моменти на
немотивиран смях и веселост. Пациентката има стомашни болки по време, на които не може да поема течности, но яденето я облекчава.
Налице са и главоболия с променлива локализация.
Чувства се най-добре, когато е със съпруга си или с майка си. Не понася самотата.
Предписано хомеопатично лечение:
Pulsatilla 15 CH, по 5 гранули на ден.
Ignatia amara 15 CH, три пъти дневно по 5 гранули, както
и при нужда (спазми, болки).
Пример от практиката:
Жена на 31 год., последен лунарен месец.
Много тревожна по повод на предстоящото раждане.
В последните две седмици на няколко пъти получава
болки в корема, които я карат да търси спешна гинекологична консултация, но няма данни за разкритие или
изглаждане на шийката.
Предписано хомеопатично лечение:
Actaea racemosa 15 CН, по 5 гранули на ден.
Gelsemium sempervirens 15 CH, 10 гранули еднократно
преди да тръгне към родилното отделение.
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Д-р Никола Еврар

Хомеопатията по света

Хомеопатия и стрес
ЛЕКАРСТВА ПРИ БЕЗПОКОЙСТВО
Двете основни хомеопатични лекарства при стрес и тревожност са:
Gelsemium sepervirens 15 CH: показан при тревожност от предстоящо
събитие (пациент, зашеметен от страха си, „без памет“), замаяност, тремор,
диарични изпражнения, главоболие.
Този препарат може да бъде използван по няколко начина :
> или се приема по една доза от 5 гранули вечерта и дори в деня на събитието, което предизвиква тревожност (изпит, интервю за работа…)
> или се приемат по 5 гранули 2 до 4 пъти дневно, ако лечението започва
преди самото стресово събитие.
> но в крайна сметка, тези две стратегии могат да се комбинират.
Ignatia аmara 30 CH: препарат, показан при стрес, придружен от треперене
и спазми: буца в гърлото, хлипане, присвиване в областта на корема, въздишки. Когато, например, е на лице парадоксално поведение „преминаване
от смях в сълзи“, или пък когато пациентът се подобрява при разсейване.
Приемат се по 5 гранули 2 до 4 пъти дневно, според степента на тревожност, в случай на внезапна криза, пациентът може да приеме още една доза
гранули.
Други хомеопатични лекарства показани при стрес:
Argentum nitricum 15 CH: Този препарат е показан, когато пациентът е
превъзбуден, обзет от стрес. Когато иска всичко да свърши, преди още да е
започнало, пациентът може да проявява склонност към диарии, оригвания,
предизвикани от неговата устременост към храна.
Позология: по 5 гранули при нужда (тревожност или стрес с такива признаци), с повторение при нужда.
Moschus 9 CH: Това лекарство се използва при свръхчувствителни пациенти, склонни към припадане, придружено със сърцебиене, дълбоки поемания на въздух, нервна свръхвъзбудимост.
Позология: Приемат се по 5 гранули сутрин, с повторение в случай на стрес.
Приемите се разреждат при подобрение.
Staphysagria 15 CH: Препарат, използван при пациенти с психосоматични
прояви, предизвикани от емоционални смущения, в контекста на обиди,
неуспех или несправедливост (сдържан гняв).
Позология: 5 гранули дневно, с разреждане при подобрение.
Седатиф ПС е за предпочитане при стресирани пациенти, често безпокойни, които имат проблеми със съня, предизвикани от тревожно състояние.
Позология: две таблетки за смучене, 3 пъти дневно.
ЛЕКАРСТВА ПРИ СМУЩЕНИЯ НА СЪНЯ
Показани се Gelsemium sempervirens и Ignatia amara при тревожни пациенти, които се страхуват да си легнат или които се страхуват, че няма да могат
да заспят. Използват се същите разреждания, по 5 гранули преди лягане, с
повторение при безсъние.
Stramonium 9 CH: използван при тревожни пациенти с нарушения на съня,
със страх от самота, от тъмнина, причиняваща кошмари, говорене на сън,
нощни страхове. Това е много добър препарат за деца.
Позология: 5 гранули, с подновяване при нужда.
Coffea cruda 9 CH: препарат показан при безсъние, причинено от свръхбдителност, от интелектуална възбуда или в следствие на силни емоции

(Коледа, пътуване на почивка…) Пациентът може да се оплаква от сърцебиене.
Позология: 5 гранули преди лягане, с повторение при нужда.
Aconitum napellus 30 CH: хомеопатично лекарство, показано при събуждания към полунощ с тревога и сърцебиене. Клиничната картина наподобява
тази на пристъпи на паника.
Позология: 5 гранули преди лягане, с повторение в случай на пристъпи
през нощта.
Nux vomica 15 CH: показан при трудности със заспиването, със събуждане
към 3-5 часа сутринта, в следствие на претоварване, стрес, множество тревоги. И когато пациентът се събужда изморен, раздразнителен, агресивен.
Позология: 5 гранули преди лягане, с повторение при нужда.
Цялата статия може да бъде намерена в оригинал на:
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s1228/psychologie/stress-et-homeopathie/2.html
От 05/02/2014

КОЛОНКА
НА БМХО
ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО
ЗА 2015 ГОДИНА
Уважаеми колеги,
При подновяването на годишното членство Вие ще ползвате
преференциални цени за участие в предстоящата Националната конференция 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 2015 год. е в размер на 30.00 лв., които можете 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) лв
Основание за внасяне: членски внос за 2015 година
След заплащане на членския внос по банков път, моля изпратете на адресa на БМХО:
гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1
за БМХО
следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба по приложения образец с актуален адрес, телефон и
e-mail.
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МОЯТ ИНТЕРЕСЕН ХОМЕОПАТИЧЕН СЛУЧАЙ
Д-р Даринка Русева,
МЦ „Фитолек“
Пациентката Т. А. 33 год. е
насочена за хомеопатична консултация от личния ù гинеколог
по повод положителния НPV
тест и с оглед превенция на
следващ рецидив на кондиломите.
Четири месеца след раздяла с
любим приятел преди шест години в областта на гениталиите се появяват разраствания,
които са диагностицирани от специалист, като ано-генитални кондиломи.
От представената оскъдна медицинска документация и
по анамнестични данни от пациентката те са били кръгли, на
широка основа, силно болезнени. При направените изследвания – HPV тест /+/, PAP II група.
След първата санация – изгаряне с течен азот, пациентката е две години в ремисия.
До месец март 2012 год. процедурата се повтаря още три
пъти. Последното им отстраняване се усложнява с постоперативно възпаление на маточната шийка.
Месец ноември 2011 год. по дланите на ръцете се явяват
малки, плоски, светли брадавици, които също са третирани
с течен азот и до първичния преглед в кабинета не се бяха
появявали отново.
Субективните оплаквания на жената в момента на консултацията са от леко парене в областта на ингвиналните
гънки, усеща кожата си по-суха и груба, чувства локален
дискомфорт, който се засилва предменструално. В медицински талон гинеколог е описал локалния статус така: бледожълтеникав налеп в областта на гениталиите, наподобяващ
дребни мехурчета, без субективни оплаквания.
По системи:
Дихателна система - бронхопневмония 2000 год.
Сърдечно-съдова система - разширени вени на долни
крайници.
Храносмилателна система - обича да си похапва всичко, но предпочита шоколад, харесва по-горещи храни.
Периодично се оплаква от подуване на корема под пъпа
след нахранване, добре се чувства след дрямка, дефекира
през ден.
Отделителна система - остър пиелонефрит в ученическа възраст.
Гeнитална система - менархе на 14 год., цикъл на 28-30
дни с продължителност 4-5 дни.
Нервна система - добър сън, сравнително спокойна,
понякога се ядосва и избухва, но само в къщи. Определя се
като подредена до педантичност и споделя, че несправедливостите много я впечатляват. Интровертна и понякога
изпада в по-потиснато настроение.
Обща чувствителност - много зиморничава, не понася
студа, ръце и крака студени през цялата година, къпе се с
по-топла вода, субективно се чувства много добре на море,
но понякога получава обриви.

Начин на живот – ежедневен стрес
24.03.2012 г.
Cinnabaris 9 СН, 2x5 гранули дневно;
Arsenicum album 15 СН и Thuya occidentalis 9 CH дa сe
редуват през ден по 5 гранули.
Назначеното хомеопатично лечение е за 1 месец.
Контролен преглед:
24.04.2012 г.
HPV тест отрицателен! /-/, няма нов растеж на кондиломите.
От урината се изолира Streptococcus aureus.
Повишено потене в областта на гениталиите
Cinnabaris 5 СН и Silicea 15 СН дa сe редуват през ден по 5
гранули сутрин.
Streptococcinum 15 СН и Thuya occidentalis 15 CH да се
редуват по 5 гранули вечер през ден.
Medorrhinum 15 CH по 10 гранули в неделя.
Назначеното хомеопатично лечение е за 2 месеца.
Втори контролен преглед:
23.06.2012 г.
При контролно изследване от 16.06 2012 г. в урината се
изолира Еscherichia coli и белтък в урината /+/
Отрицателен резултат за Streptoccocus. aureus /- /
Назначена следната схема:
Cinnabaris 5 СН и Dulcamara 9 СН дa сe редуват през ден
по 5 гранули сутрин.
Silicea 15 СН и Collibacilinum 15 СН дa сe редуват през ден
по 5 гранули вечер.
Streptococcinum 15 СН по 10 гранули всяка събота.
Thuya occidentalis 15 CH и Medorrhinum 15 СН да се
редуват през събота по 10 гранули.
Назначеното хомеопатично лечение е за 2 месеца.
Следващото явяване на пациентката е на:
15.09. 2012 г.
Отлични резултати от контролните изследвания: ПАП – I
вa група и микробиологично изследване на урина /-/
позволяват на 03.09.2012 да бъде електрокаутеризирана
раничката на маточната шийка.
Новата лечебна схема е назначена за 2 месеца:
Cinnabaris 9 СН по 5 гранули два пъти седмично.
Silicea 15 СН по 10 гранули в събота
Thuya 30 СН и Calcarea carbonica 30 СН да се редуват по
10 гранули през неделя.
24.11. 2012 г.
Пациентката се чувства добре, няма оплаквания.
Лечението е продължено за още 3 месеца.
В заключение искам да отбележа, че когато лекарите
хомеопати работят в екип с лекари от различни специалности
(АГ-специалист, УНГ-специалист, дерматолози и др.) добрите
резултати не закъсняват. И пациентите са удовлетворени от
оказаната им помощ.
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ОТЗВУК ОТ ПЕТАТА ЕСЕННА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
За пореден пети път лекари-хомеопати от цялата страна се
събраха, за да обменят знания и практически опит в областта
на клиничната хомеопатия. Петата Научно-практическа конференция, проведена на 19-21 септември в КК в Албена, събра
повече от 200 участници.
Обсъжданите теми на форума бяха от различни области на
медицината. Обединяващото в тях бяха добрите терапевтични
възможности на хомеопатията при различни патологии.
В следващите броеве на вестника ще бъдат публикувани
изнесените презентации.
За първи път беше дискутиран проблемът със зависимостта от социални мрежи и интернет, който става все по-остър
сред младежта, а и не само, както и възможността за разрешаването му с хомеопатични препарати.
Особен интерес предизвикаха споделените клинични проучвания в областта на имуно-алергичното възпаление при
бронхиална астма и влиянието на хомеопатични медикаменти
върху СТЕМ клетъчната либерация.
С особено внимание се посрещна презентацията по един
актуален и все още в процес на проучване въпрос като фибромиалгията.
Присъстващите колеги задълбочиха своите хомеопатични
познания с презентациите за малките големи медикаменти в
Материя медика и еволюцията на медикаментите от карбоновия ред.

Грип, настинка...

200 лекари-хомеопати взеха участие в конференцията

Д-р Загорчев - хомеопатия и фибромиалгия

Високо бе оценена практическата стойност на презентациите, дискутиращи терапията на някои хронични заболявания,
на зависимостите към интернет и социалните мрежи и проблеми по време на бременността.
С голям интерес от присъстващите бе прието анонсирането на две нови печатни издания на ЕШКХ: „Материя Mедика.
Синтези“ и „Основи на хомеопатичната терапия“. Тези книги,
които дават заявка да се превърнат в настолно четиво за
всеки обучаващ се или вече практикуващ лекар-хомеопат,
могат да бъдат намерени на книжния ни пазар от м. октомври т.г.
По традиция усилената работа през деня беше балансирана с богата артистична програма вечерта. За доброто настроение на участниците се погрижи обичаната от всички Тони
Димитрова.
С бурни аплодисменти публиката посрещна дуетното
изпълнение на Тони Димитрова с д-р Красимир Първанов.
Тони Димитрова в дует с д-р Красимир Първанов

За профилактика и лечение на грип!
Хомеопатичен лекарствен продукт

Без лекарско предписание. КХП18417/26.06.2012 За пълна информация:
БОАРОН БГ ЕООД, 1408 София, Южен парк бл. 28 вх. А, тел.: 02/ 963-20-91, факс: 02/ 963-45-00

www.boiron.bg

От организаторите

