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ДА ИЗПРАТИМ 2014 ГОДИНА С
УДОВЛЕТВОРЕНОСТ И НАДЕЖДА, ЧЕ
ИДВА НОВА ОЩЕ ПО-УСПЕШНА ГОДИНА!
Измина още една успешна година за клиничната
хомеопатия. В гр. Несебър през м. май се проведе
Първи Европейски Конгрес по клинична хомеопатия, с
който се постави нов етап в развитието на хомеопатията в Европейските страни, в това число и в България. В
конгреса взеха участие над 400 български лекарихомеопати и техни колеги от Франция, Гърция,
Македония, Полша, Румъния, Русия, Словакия, Турция,
Унгария и Чехия. За този пръв по рода си европейски
форум с домакин България висока оценка с присъствие
и поздравителни адреси дадоха държавни институции,
съсловни и пациентски организации, ректори и декани
на медицински университети, представители на академичната общност.
Над 470 лекари и фармацевти преминаха през тази
година обучението си по Клинична хомеопатия в курсовете, организирани от Европейската школа по
Клинична хомеопатия и провеждани съвместно с медицинските университети в страната.
За радост, голяма част от завършващите поддържат
своята хомеопатична квалификация чрез курсовете за
продължаващо обучение на ЕШКХ.
Над 200 са студентите от медицинските университети у нас, които се запознаха с основите на хомеопатията в рамките на своето обучение по свободно избираема дисциплина.
Расте доверието на лекарите-хомеопати към БМХО
и активните членове всяка година се умножават. За
2014 година БМХО наброява повече от 600 лекарихомеопати от цялата страна.
Ежегодно се увеличава броят на лекарите, които
посещават професионалните срещи, организирани в
градовете София, Пловдив, Плевен, Бургас, Стара Загора
и Варна. Присъстващите колеги все по-активно се
включват в дискусиите и представят свои интересни
клинични случаи.

Преподаватели от ЕШКХ взеха участие в редица
срещи и мероприятия, организирани от различни
Училища за родители и бъдещи майки, в градовете
София, Пловдив, Плевен и Бургас.
Вестник «ACTA HOMEOPATHICA», издание на
ЕШКХ, одобрен от БМХО, достига ежемесечно до над 900 лекари с различни
специалности и е тяхна трибуна
за дискусия по различни проблеми на клиничната хомеопатия.
Това, което ни обединява през
всички изминали години е, че ние,
лекарите-хомеопати сме избрали
верен път за развитие и
с това печелим доверието на
пациентите си.
Нека новата година
ни донесе още повече
успехи в
професионален
план и
удовлетвореност
в личен, нека
2015г. е начало
на един
по-красив
и спокоен
живот,
изпълнен
с много
усмивки
и любов!
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ЛЕКАР-ХОМЕОПАТ СПЕЧЕЛИ КОНКУРС НА СПИСАНИЕ 8
Списание 8 обяви конкурс на тема „Светът след 50 години“.
Сред получените 110 есета и разкази голямата награда получава д-р Айча Заралиева.
В Списание 8 е публикуван награденият разказ на тема „Светът след 50 години“ на д-р Заралиева.
Наградата ни провокира да се срещнем с д-р Заралиева, която да ни разкаже къде е общото между литературата и медицината и разбира се публикуваме за нашите читатели отличения разказ.

Д-р Айча Заралиева:
Родена съм на 01.04.1986г.
През 2011г. завърших медицина в МУ-София.
От м. май 2012г. съм специализант по физикална и рехабилитационна медицина във
ВМА - София, където работя
към момента. През 2013г.
завърших курса по клинична хомеопатия (още като студент в 3-ти курс медицина бях на факултативния курс
към Катедра Фармакология).
След това защитих успешно магистърска степен по

Публична администрация и здравен мениджмънт в
УНСС - София.
Литературата е втората ми голяма страст след медицината. Не само четенето, но и писането. Повече от 10
години съм работила като репортер за вестник в родния ми град, Търговище.
През това време съм написала доста текстове по найразлични теми. Така че, когато видях темата на конкурса на Списание 8 - „Как си представяме света
след 50 години”, си позволих да развихря въображението си.
Обичам много и поезията, в нея се чувствам по-комфортно. Автор съм на две стихосбирки „Пътуване“
(2005) и „Пълнолуние“ (2013).

Дневникът на един лекар от 2065-та
Добро утро, моя тъжна планета!
Протягам се в твърдото легло, внимателно отварям
очи. Опитвам се да не се изплаша от сивотата, с която ще
ме посрещне новия ден в реалността.
Аз съм от щастливите хора, родени през 20 век.
Достатъчно години съм живяла във времето, когато имахме ресурси и цветове в живота ни. Затова още сънувам
полята със слънчогледите, глъчката на пазарите, цветните дрешки на децата, блестящите нишки в костюмите на
певци, музиканти, актьори, циркови артисти…
Днес е 22. 03. 2065г. Денят на пролетното равноденствие. Преди години това щеше да е повод да си честитим, да си подаряваме цветя… Но вече няма цветя.
Бавно се изправям от леглото. Обувам силиконовите
чехли, които мляскат по циментовата настилка, и се запътвам към банята. Малкото огледало на стената над масата
отразява уморения ми поглед. Избърсвам лицето си с
кърпата и се сещам с носталгия за времето, когато можех
да го измия с течаща вода. Слагам плътен слой подхранващ крем и отивам към хола. В шкафа седят в кутии капсулите с храна. Загубих едно от най-големите удоволствия в живота си- яденето. Сега само пием капсули с вода.
Дядо ми може би щеше да се зарадва на тази технология.
Но аз обичах да готвя.
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

Обличам предпазния костюм (за да не се изпържа от
слънчевите лъчи) и тръгвам. Грабвам малкия сензорен
екран, който ми служи за всичко- компютър, телефон,
фотоапарат, mp3-плейър, библиотеката ми, архивът на
цялата ми болница, личните ми данни, здравното ми
досие, полицейското ми такова, телевизор- който пак не
ползвам, както и през 2001-ва, радиоприемник , портмоне и ключ - за апартамента, касата, гаража, колата.
Станахме много еко с универсалното електронно устройство. И то е сиво,като всичко останало, но се оказа, че
само този цвят можем да произвеждаме от рециклирани
материали на повече от 30г. Тази умна машинка трябваше да създадем поне 40г. по-рано. И може би тогава
нямаше да се стигне до тук. Щях да имам истински обувки
и дрехи. Но… Сега си имам костюм почти като на астронавт, странни обувки и приличам на всички останали
хора. Единственото, по което могат да ме разпознаят на
улицата, е значката ми на лекар. В радиус от 300 км аз съм
единствената.
От 11-те души, които работим в болницата,само аз съм
лекар. Спомням си как се ужасявах да остана сама в кабинета в началото на практиката си. Все ми се искаше да
има някой колега с повече опит до мен. А ето, че вече 15г.
най-близо намиращият се колега е на 300км. Не че с автоИздава: 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

Бел. Ред.: В предишния брой на вестника е допусната неточност. Д-р Зоя Георгиева е общопрактикуващ лекар,
със специалност обща медицина и неправилно е посочена специалността диетолог.“

ACTA HOMEOPATHICA
мобила си не мога да стигна до там за по-малко от час…
Хубава технология създадоха с пегола на българина
проф. Найденов, макар че доста късно, когато вече нямаше достатъчно вода, но се оказа, че вълшебната формула
може да направи гориво практически от всяко вещество
в течно агрегатно състояние. Благодарение на PPower
(както нарекоха горивото) и няколко малки корекции в
двигателите с вътрешно горене, любимото ми Ауди,
макар и модел от 2020г., лети с минимум 150км/час.

Слава Богу, вече няма държавни граници! Иначе в родната ми България сигурно пак щяхме да сме с най-лошите
пътища… Не че е хубаво, че изгубихме съвсем идентичността си. Или пък това, че на цялата планета останахме
около 300 млн. души, след големите земетресения и ураганите, които отнесоха Япония, Тихоокеанските държави,
цяла Латинска и Северна Америка, и след като онази
атомна бомба затри 80% от площта на Русия … Но не това
е най-големият проблем на оцелялото човечество…
Науката откри как да останем млади. Беше през 2020г.
Всички, които се подложихме на генната терапия, не
само че не остарявахме, а дори сами избрахме възрастта
си. Днес, на 79г., изглеждам и съм бодра като на 26.
И точно след като всички оцелели се подложихме на
генно манипулиране, спряха да се раждат деца.
Нито едно. От 40 години.

КУРСИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ
Д-р Димитрина Нинова,
педиатър гр. Габрово,
МБАЛ „Д-р Тота Венкова“,
Педиатрично отделение и
ДКЦ „СИАС“.
Аз съм педиатър и през
последните години хомеопатията стана доста популярна
сред родителите на моите
пациенти. Все повече хора
се лекуват по този начин…
Започнаха да ми задават
въпроси, свързани с този тип лечение, да искат да им
изпиша нещо хомеопатично, а аз не бях подготвена и се
налагаше да ги препращам при друг лекар.
Самата аз имах възможността да се уверя в ефикасността на хомеопатичното лечение при мои близки. Всичко това, а също така и желанието ми да усвоя-
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Всяка сутрин, когато прекрачвам прага на кабинета
си, се моля днес да стане чудо и работата ми да не е само
генно до-моделиране, лечение на травматизъм, корекция на дозите на хранителните капсули и консултации с
хора, опитали да се самоубият. Напоследък забелязвам,
че и аз започвам да се замислям доколко има смисъл в
съществуването ми…
Първата ми пациентка е красивата, 80-годишна Адела,
която работи в аптеката на болницата. От няколко дни
има смущение във функциите на храносмилателната
система и в последните 4 месеца е наддавала постепенно
килограми, общо 11. Биологичната й възраст е 27г. тогава се запознала с мъжа си, и затова я избрала.
Смущават ме оплакванията й. Сестрата се появява, Адела
започва да се съблича, малко тромаво, и ляга на
кушетката…
И тогава изведнъж ми става ясно, че жената няма
тумор, както подозирам, а е бременна…
Сестрата, която е 20г. по-млада от мен, родена в едно
от последните „нормални поколения”, гледа ужасена как
изтичат околоплодните води на Адела. Аз никога не съм
израждала, ужасявала съм се от раждането, от борбата за
живот, с която всички ние сме започнали земния си път…
Уверено избутвам сестрата навън, поставям Адела в
полуседнало положение на кушетката, давам и таблетка
анестетик, за да не чувам евентуалните й викове, измъквам стерилни чаршафи и чакам…
А малкото момиченце на аптекарката се показва
смело, с плач огласява сивия ми кабинет в бялата болница, в сивия ни нов-стар свят… Прерязвам пъпната връв,
почиствам устата и нослето й, намествам я в прегръдката
на спящата Адела и се опитвам да изродя плацентата.
Няма да допусна да се случи нещо с майката на найновия човек на планетата!
Добър ден, Бъдеще!
Д-р Айча ЗАРАЛИЕВА
вам нови неща, да бъда на ниво и да повишавам квалификацията си са причините да се запиша на този курс.
Хомеопатичното лечение е изключително удачно при
често боледуващите деца, при децата и възрастни с
полиалергии, в случаите, когато физикалните оплаквания са обусловени от психични фактори, от нервно вегетативна дистония, стрес, намалена имунна защита…
Участвала съм само в два семинара от курса в Плевен,но
забелязвам, че станах по наблюдателна и детайлна към
оплакванията на моите пациенти, стремя се да отдиференцирам симптоми, на които до момента не съм обръщала внимание, сякаш станах по-добър лекар.
Курсът по клинична хомеопатия е отлично организиран. Лекторите са много добри. Цари приятелска атмосфера и доверие. Можем да задаваме всякакви въпроси и
получаваме безкористни и компетентни отговори.
Аз вече изписах лечение на дете с хронична кандидоза, което уточнихме с д-р Милен Димитров. С нетърпение очаквам следващия семинар през януари 2015г.
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ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ
ИНФЕКЦИИ В ЕСЕННО –
ЗИМНИЯ ПЕРИОД
ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
д-р П. Загорчев

ВИРУСЪТ ЕБОЛА
Вирусната хеморагична треска ебола или
просто ебола е болест,
поразяваща хората и
други бозайници, която
се причинява от вируса
ебола.
Заразяването
може да стане чрез контакт с кръв или други
телесни течности от
заразен човек или животно.
До момента все още няма документирано разпространение по въздушен път в естествена среда.
Смята се, че плодоядните прилепи са естествен носител
в природната среда и могат да разпространяват вируса, без
те самите да развиват болестта.
Когато с вируса се зарази човек, болестта може да се
разпространи и между хората. Мъжете, преболедували от
ебола, може да продължат да предават болестта чрез семенната си течност в продължение на близо два месеца.
За да се постави диагноза инфекция с вируса ебола,
първо трябва да се изключат други заболявания с подобни
симптоми като например малария, холера и други вирусни
хеморагични трески.
Диагнозата се потвърждава чрез кръвни изследвания за
вирусни антитела, вирусна РНК или изолиране на самия
вирус.
От 1976г., когато е идентифицирана за първи път, до
2013г. Световната здравна организация е съобщила за общо
1716 случая. Най-голямата досега епидемия е разрастващата се в момента епидемия от ебола в Западна Африка, която
вече е засегнала Гвинея, Сиера Леоне и Либерия.
До 15 октомври 2014г. са съобщени 8998 подозирани
случая на зараза, довели до 4493 смъртни случая. В момента
се концентрират усилия в разработването на ваксина.
Симптомите обикновено започват с внезапен подобен на
инфлуенца стадий, характеризиращ се с чувство на умора,
повишена температура, болка в мускулите и ставите, главоболие и възпалено гърло. Температурата обикновено е повисока от 38,3°С. Тези симптоми често са последвани от
повръщане, диария и болки в корема. След това може да
настъпят затруднено дишане и болка в гърдите, придружени от главоболие и объркване. При около половината от

случаите може да се появи макулопапуларен обрив. В някои
случаи може да има вътрешно и външно кървене. Това обикновено започва пет до седем дни след първите симптоми.
При всички болни се наблюдава намалено кръвосъсирване. Поради кръвоизливите в кожата може да се получат
петехии, пурпура, екхимози, хематоми (особено около местата на пробождане с игла). Тежкото кървене не е често
явление, но ако се получи, то обикновено е в областта на
стомашно-чревния тракт.
Възстановяването започва между 7 и 14 дни след началото на симптомите. Ако случаят приключи с фатален край,
смъртта обикновено настъпва 6 до 16 дни след началото на
симптомите и се дължи на критичен спад на кръвното налягане, поради загуба на течност.
За момента все още няма специфично лечение за
болестта. Грижите за болните са поддържащи и включват
прилагане на перорална рехидратираща терапия или
интравенозни течности. Поддържащите грижи подобряват
изхода от заболяването. В развиващите се страни е
използвана интензивна медицинска грижа.
Това може да включва поддържане на кръвния обем и
баланс на електролити (соли), както и лечение на бактериални инфекции, които могат да се развият междувременно.
Диализа може да бъде необходима в случай на бъбречна
недостатъчност, екстракорпорална мембранна оксигенация
(ЕСМО) може да се използва при дисфункция на белите дробове.

ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ
Острите респираторни инфекции са най-често поставяната диагноза в практиките на семейните лекари и педиатрите през есенно-зимния сезон. Те са и най-честата причина за изписване на аналгетици, антипиретици, антибиотици
и комбинации помежду им на пациентите през този сезон.
Касае се за най-широко разпространената вирусна
инфекция, причинена от Ortomyxovirus – A, B, C с висока
изменчивост: Influenzavirus A – епидемии и пандемии,
Influenzavirus B – епидемии, Influenzavirus C – безсимптомно
протичане.
Грипоподобни синдроми са вирусни заболявания, причинени от миксовируси, риновируси, аденовируси, ентеровируси, респираторно синцитиален вирус, ЕСНО – вируси и др.
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КЛИНИЧНИ НАСОКИ ЗА ЕТИОЛОГИЧНИТЕ ПРИЧИНИТЕЛИ
 Риновирусната инфекция е най-честа през ранната
есен и късната пролет;
 Парагрипната инфекция е с най-голяма честота през
късната есен;
 RS-вирусните инфекции са най-чести от декември до
април;
 В ранна детска възраст 90% от случаите на ринит са с
вирусна етиология;
 В училищна възраст и при възрастните 20% от ринитите се причиняват от бактерии – стрептококи, стафилококи,
Moraxella catarrhalis и др.
От клинична гледна точка трябва да се обсъдят следните
основни въпроси:
1. Остри вирусни инфекции, симптоми, прогноза и лечение.
2. Грип и грипоподобен синдром, доказване на диагнозата и прогнозата при всеки пациент.
3. Имунен отговор, индивидуален при всеки пациент.
4. Необходимост от конвенционално или хомеопатично
лечение.
Информационна система за събиране и анализиране на
данни за заболеваемостта от грип и ОРЗ в България –
заболеваемост на 10 000 през 2012г. – 2013г.
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 К (килъри) – клетките са ефекторни клетки в ADCC и
убиват инфектираните с вирус клетки опосредствени от IgG
антитела;
 Клетки - естествeни убийци (NK-клетки), при човека
основните NK-клетки са големите гранулирани лимфоцити
(LGL), които са 2 – 5% от лимфоцитите на периферната кръв.
NK има положително и отрицателно регулиране с мощни
индуктори – интерферон гама и интерлевкин 2. Освен лизис
NK-клетките произвеждат и α-интерферон.
Характеристиките на имунната защита – хуморални и
клетъчно медиирани срещу един и същи вирус могат да се
различават при различните индивиди в зависимост от тяхната генетична конституция.
КЛИНИЧНА КАРТИНА
 Внезапно или остро начало;
 Температура – 38-39° C;
 Изразена астено-адинамия;
 Мускулни болки;
 Ставни болки;
 Болки при движение на очните ябълки;
 Вялост, апатия, сънливост;
 Болезнена кашлица.

Причинители на грипа са ортомиксовируси от тип А, В, С,
вируси от тип А с променена антигенна характеристика: А
(H5N1) – „птичи грип”, А (H1N1| – „свински грип”.

КОНВЕНЦИОНАЛНО ЛЕЧЕНИЕ
 Блокери на вирусните М2 канали – Амантадин/
Рамантидин;
 Неврамидазни инхибитори – Zanamivir/Relenca/ и/или
Oseltamivir (Tamiflu®) при грип A и B;
 За лечение на пациенти над 1 година;
 За профилактика при лица над 13г.;
 Кларитромицин – за повишаване на защитата срещу А/
H1N1/, блокиране на вирусни протеини, усилва продукцията
на секреторен IgA от назофарингеалната лигавица;
 Комплементарен антибиотик Амоксиклав – р.о/i.v./,
Амписулцилин - i.v., или Цефалоспорини ІV поколение;
 НСПВС – парацетамол, ибупрофен, ацетил салицилова
киселина и др;
 Симптоматично лечение.

ИМУНОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГРИПНАТА ИНФЕКЦИЯ
 Вирусите са облигатни интрацелуларни паразити. Те са
силно имуногенни и предизвикват два вида имунен отговор:
 Хуморален:
 Ролята на антителата в антивирусния имунитет не е
приоритетна, но те имат своето място в имунната защита.
Преди вирусът да е постъпил в клетката те водят до ограничаване на разпространението на вируса от клетка в клетка.
Антителата от клас IgG, IgM са от особено значение за защита срещу вирусни инфекции, придружени от виремия, докато тези от клас IgA са важни при инфекции, свързани с
кожа и лигавици (носоглътка, бронхи, черва и др.) Когато
антителата се свържат с вирусни антигени под формата на
имунни комплекси също могат да са патогенни.
 Клетъчен (CMI):
 Цитотоксични Т-лимфоцити (CTLy), CMI е много важен
за патогенезата, локализирането на вирусните инфекции и
оздравителния процес. В Т-клетките се запазва информацията за определения вирус и при повторна инвазия концентрацията на CTLy става по-голяма за по-кратко време и с поголяма активност, отколкото първоначално;
 Антитяло – зависима клетъчно – медиирана цитотоксичност (АDCC);

ЦИТОКИНОВА БУРЯ
Много заболявания, предизвикани от вируси са свързани не само с цитопатичния ефект на самия вирус, но и с
имунопатогенетичен ефект на клетъчната защита.
Отминалата епидемия от грип A/H1N1/ през 2009г. показа непълнотата в знанията ни относно прогнозата, протичането и лечението.
Сходните проблеми при епидемии от грип през 2011г.,
2012г., 2013г. налагат да припомним някои данни от епидемията през ноември 2009г. Апокалиптичните прогнози от
есента на 2009г. не се сбъднаха, но ние лекарите се изправихме пред клинично протичане, което не познавахме, както и
пред лош терапевтичен ефект по отношение на белодробните усложнения.
Клиничните наблюдения и лабораторните изследвания,
показват, че тежкото и фатално протичане на грипна инфекция особено при AH1N1 е свързано с несъразмерно силен
отговор на имунната система, т.н. цитокинова буря. Терминът
„Cytokine storm” се въвежда за първи път от Ferrarа през 1993
година.
Цитокиновата буря е резултат на експресията от здравата и силна имунна система на повече от 150 възпалителни
медиатори (цитокини, свободни радикали и коагулационни
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фактори): проинфламаторните цитокини-TNFα - Interleukin-1;
Interleukin-6; противовъзпалителните цитокини - interleukin
10; interleukin 1- рецепторни антагонисти.
Първите симптоми на цитокинова буря са висока температура, едем и зачервяване, силна отпадналост и повръщане.
Цитокиновата буря може да доведе до значимо увреждане на тъкани и органи. В белия дроб, имунните клетки (като
макрофаги и гранулоцити), могат да акумулират и да доведат до апоптоза на алвеоларния епител с излив и блокиране
на газообмена, което води до летален изход.
Цитокиновата буря може да доведе до остра енцефалопатия, енцефалити, комплицирани увреждания на централната нервна система, коагулационни нарушения с десиминирано вътресъдово съсирване (DIC-синдром) и мултиорганна недостатъчност. Открояващите се особености в клиничното проследяване на пациента показват тежък ход на
заболяването, ограничени терапевтични възможности,
усложнения и висок леталитет. Това мотивира и мястото на
хомеопатията в лечението на грипните инфекции, защото
води до универсален тип на имунен отговор и покрива
индивидуалната клинична изява. Прилаганото конвенционално лечение е с малка ефективност, а „потенциалната
полза не надвишава потенциалния риск от усложнения”.
Няма сигурно конвенционално лечение за цитокиновата
буря.
ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ
Повлиява реактивността на организма в насока на възстановяване на хомеостазата /вкл. имунната/ и дава възможност да се подбере строго индивидуална схема за лечение
за всеки пациент, отговаряща на патогенетичния, симптоматичния и етиологичния подход. Хомеопатичното лечение е
особено подходящо за бременни и кърмещи жени, деца и
пациенти с медикаментозни алергии.
ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ
ПРОФИЛАКТИКА
Influenzinum 9 - 15 СН е биомедикамент, изготвен от противогрипна ваксина на институт „Пастьор”. За профилактика
той се предписва по 10 гранули, веднъж седмично, в периода октомври-март.
Oscillococcinum 200 К е филтриран, стерилен автолизат от
сърце и черен дроб на берберска патица с доказан ефект
при грипни и други вирусни инфекции. Предложен от д-р Ж.
Рой през 1917г. и въведен през 1925г. Вероятно е от значение, че тази дива патица участва във веригата на пренасянето на редица вируси /вкл.грипен/. С профилактична цел се
предписва Oscillococcinum по 1 туба доза седмично.
НАЧАЛО НА ИНФЕКЦИЯ
При първите симптоми:
Oscillococcinum по 1 туба доза, колкото е възможно поскоро. Приемът да се повтори от два до три пъти през интервал от 6 часа. Виж Фиг. 1 и Фиг. 2

ГОДИНА 4, БР. 9, ДЕКЕМВРИ 2014

6

Coryzalia е хомеопатичен специалитет, показан при хрема
и настинка със състав Allium сера 3 CH, Belladonna 3 CH,
Sabadilla 3 CH, Kalium bichromicum 3 CH, Gelsemium sempervirens
3 CH, Pulsatilla 3 CH.
Добър ефект има комбинацията на Coryzalia с Рaragrippe
при пациенти с лек фебрилитет, втрисане, мускулни болки,
лека хрема и суха кашлица. Дозировката е редуването на
двата специалитета по 2 таблетки през час.
ПЕРИОД НА ИНВАЗИЯ С РЯЗКО НАЧАЛО
Aconitum napellus е подходящ при втрисане, хиперпирексия над 39°C с платовидна температурна крива. Кожата
на пациента е гореща, зачервена, суха и е налице стенична
възбуда. Често началото е нощем, след излагане на студ.
Belladonna се предписва при хиперпирексия със синусоидна температурна крива, конгестивни прояви и обилно
изпотяване.
ИЗЯВЕНА КЛИНИЧНА КАРТИНА
Gelsemium sempervirens 15 СН се предписва 3-4 пъти дневно х 5 гранули при пациент с изявена грипна симптоматика,
с втрисане и изпотяване, главоболие, бавно повишаване на
температурата, миалгии, обща отпадналост и замаяност.
Пациентът не съобщава за силна жажда.
Rhus toxicodendron 9 СН, 3-4 х 5 гранули при пациенти с
миалгии, артралгии, скованост, поради която пациентът се
движи непрекъснато. Налице е и силна жажда. Лекарството
е особено подходящо ако пациентът има и лабиален херпес.
Eupatorium perfoliatum 9 СН, 3-5 x 5 гранули дневно е подходящ при пациенти с болки в очите, мускулите, и костите и
трахеобронхитна кашлица с изразена жажда за студена вода.
Ferrum phosphoricum 9 СН 3 х 5 гранули е за пациенти със
субфебрилна температура, бледо лице, кръгово зачервени
бузи, трахеитна болезнена кашлица, оталгия, адинамия и
склонност към епистаксиси.
Bryonia alba 9 CH 3 х 5 гранули при прогресия към висока
температура, главоболие, миалгии, артралгии, плевродинии. Пациентът се оплаква от суха, болезнена трахеитна
кашлица и силно изразена жажда. Лекарството е подходящо
при серозити, синовиити и болезнена суха кашлица, влошаваща се от движение, подобряваща се от натиск с ръка
върху гръдния кош.
Rumex crispus 5 СН 3 х 5 гранули при пациенти с обилна
водниста хрема еволюираща към гъста или белезникава,
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запушен нос, кихане, пресипнал глас. Характерно е усещането за сухота в назофаринкса и успокояване на кашлицата от
топло, „завита глава, диша в шала си“.
ПРИ ВЛАЖНА КАШЛИЦА
Drosera 15 СН 4 х 5 гранули при коклюшоподобна кашлица, гадене и повръщане. Подходящ медикамент при нощно
влошаване на кашлицата.
Coccus cacti 9 СН, 4 х 5 гранули при дразнене в гърлото и
трахеята и силна кашлица на равни интервали с често повръщане на пенлива слуз. При преглед се открива слузест
секрет по задната стена на назофаринкса.
Corallium rubrum 5 СН, 4 х 5 гранули е подходящ, когато
при кашличния пристъп лицето на пациента се зачервява и
следва спастична, експлозивна коклюшоподобна кашлица.
Налице е обилно повръщане на жилава слуз.
ПРИ ФЕБРИЛИТЕТ
Pyrogenium 9 СН при висок, трудно повлияващ се от лечение фебрилитет, налице са миалгии, силна жажда, тенденция към супуративни прояви (насложена бактериална
инфекция). Налице е тенденция за несъответствие между
пулс и температура.
Много добър клиничен ефект има комбинирането на
Pyrogenium с Hepar sulfur calcareum 9 СН или Mercurius solubilis
9 СН при пациенти с фебрилитет, влажна кашлица, нощно
влошаване, данни за общ инфекциозен синдром. Най-често
се предписват в редуване по 5 гранули през един час.
Baptisia tinctoria при фебрилитет и гастроентеритни синдроми /„чревен грип”/.
ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ УСЛОЖНЕНИЯ
Bryonia 9-15 CH, Apis mellifica 15CH, Gelsemium sempervirens
15 CH при прояви от страна на ЦНС и серозни изливи. При
данни за пневмопатии са подходящи Phosphorus 15 CH,
Bryonia 9 CH и Ferrum phosphоricum 9 CH в дозировка 3 х 5
гранули дневно.
При бронхообструкция добър ефект има комбинацията
от Drosera 15 СН, Cuprum metallicum 9 CH и Ipeca 9 CH в дозировка 3 х 5 гранули дневно.
ПЕРИОД НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИЯ
Sulfur iodatum 9 CH по 5 гранули ежедневно с деконгестивно действие и ефект на обратна резорбция при остатъчна кашлица или секрет от носа.
Сhina rubra 9 CН при пациенти с прояви на следгрипна
астения, хипотония, дехидратация и анемия.
Каlium phosporicum 15 CH при адинамия, психастения,
умора и трудности при заспиване.
Avena sativa 5 CH е подходящ медикамент при адинамия,
безапетитие и обща отпадналост.
Influenzinum 15 CH, по 5 гранули дневно за три-пет дни
при необичайно бавна реконвалесценция.
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ
Клиничен случай №1 – М.Г.П., мъж на 56г. (лекар) с
поставена диагноза: грип, бактериална пневмония - неуточнена.
Придружаващи заболявания: неинсулинозависим захарен диабет и хипертонично сърце. От два дни пациентът е с
висока температура, болезнена кашлица без експекторация,
болки в гръдния кош при кашлица, подобряваща се при
силен натиск с ръка.
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Пациентът е в увредено общо състояние и температура
38,8°С .
При пациента се наблюдава задух при физическо усилие.
Аускултаторно - отслабено везикуларно дишане в дясно с
бронхиален характер, налице са крепитиращи хрипове в
дясна основа.
Алкално-киселинно равновесие с данни за хипокапнея с
хипоксемия. Rо графия на бели дробове - данни за бактериална пневмония вдясно. КАТ на бели дробове от 9.11.2009г. с
данни за масивна двустранна пневмония. Изследване на
носогърлен секрет – А/Н1N1/+/ положителен.
Лечение:
Роцефин, Солумедрол, Кленбутерол, Meронем, Клацид,
Инсулин, Тамифлу.
На фона на провежданото лечение при пациента се
наблюдава прогредиентно влошаване на белодробния възпалителен процес. Алвеоларно запълване до върховите
белодробни полета
КАТ на бели дробове - Клиничен случай №1

МЕДИАТОРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО ПРИ ГРИП А /H1N1/ - АСОЦИИРАНИ ПНЕВМОНИИ

Предвид липсата на сигурен бактериален агент в храчка,
ГС, и данните за:
 белодробен възпалителен процес с плевродиния,
подобряваща се от натиск с длани;
 фебрилитет с жажда +++;
 пневмопатия + инфилтративен възпалителен процес с
хипоксемия;
 алвеоларен излив – масивен, лобарен двустранен;
 захарен диабет тип ІІ.
По настояване на пациента, се включи хомеопатично
лечение с Bryonia 9 CH, 4 х 5 гранули и Phosphorus 15 CH, 2 х 5
гранули.
КТ на бял дроб - 27.11.2009г. показва обратно развитие на
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инфилтративния процес , двустранно. Персистират уплътнения в паренхима и интерстициума на каудалните сегменти,
наддиафрагмално.
Пациентът бе изписан след 30-дневно лечение с подобрение.
Лечението му бе продължено с China rubra 9 CH,
Lycopodium clavatum 15 CH и конвенционалното лечение за
придружаващите заболявания.
Клиничен случай №2 – М.И.Д. на 54г. (мед.сестра) с диагноза грип, бактериална пневмония. Придружаващи заболявания: данни за полиалергия, ХБС І гр.
Клиничните симптоми са температура до 38.7°С, обща
отпадналост, болки в кръста, ирадииращи към лява белодробна половина и към долните крайници, суха, болезнена
кашлица, задух и увредено общо състояние. При пациента
се аускултира везикуларно дишане, отслабено в лява основа
аксиларно и сухи свиркащи хрипове двустранно.
СУЕ - 25/40, алкално-киселинно равновесие с данни за
хипоксемия. Rо графия на бял дроб с петнисто засенчване в
ляво долно поле, супрадиафрагмално. Носогърлен секрет
А/Н1N1/+/ положителен.
Терапевтична схема: Азлоцилин, Амикацин, Дексофен,
Дексаметазон, бутоастма, АСС, кислород , Тамифлу.
Поради изразената полиалергия и резистентния на лечението белодробен възпалителен процес с бронхообструктивен синдром и дихателна недостатъчност, по желание на
болната бе включено и хомеопатично лечение:
Изписано хомеопатично лечение с Сuprum metallicum 15
СН 2 x 5 гранули - избран заради бронхообструкцията.
Bryonia 9 CH 4 x 5 гранули - медикаментът съответства на
фебрилитета, болезнената кашлица и данни за плевропулмонален възпалителен процес. Phosphorus 15 CH с по 5 гранули дневно.
Пациентката бе дехоспитализирана след 20-дневно лечение с незначителна астения.
Клиничен случай № 3 – Б. С. Р., момче на 9г. с диагноза
бронхопневмония неуточнена. Придружаващи заболявания: Обезитас гр.ІІ. Детето заболяло седем дни преди постъпването с кашлица и висока температура. Проведеното в
дома антибиотично лечение е без клинично подобрение.
При детето се отчита персистиращ висок фебрилитет, прогресивно нарастваща диспнея и е прието по спешност в
ОАИЛ. Постъпва в увредено общо състояние, афебрилно,
бледа кожа, цианоза по устните, секретиращ нос. ПЛВ не се
палпират; Налице е болезнена, непродуктивна кашлица,
леко набелязан тираж. Дихателната честота е 48 в мин.
Везикуларно дишане, с дребни влажни хрипове в дясна
гръдна половина. В ляво дишането е бронхиално. Сърдечната
честота е 120 /мин. Гърло – хиперемирано. СУЕ 24/50; 20/40,
левкоцити 2.76/6.1; кръвна захар 7-5, урея 8-6, КАС –хипоксемия, грипен вирус AN1H1, Храчка – без микробен изолат,
хемокултурата е отрицателна.
Rо графия на бял дроб от 10.11.09г. с данни за алвеоларно запълване ангажиращо двата бели дроба. Rо графия на
30.11.09г. показва обратно развитие на възпалителния процес.
Имунологичен статус:
1. Занижени стойности на общи серумни имуноглобулини IgA за сметка на една от подгрупите А1, или А2.
2. Високи стойности на CRP с данни за лезионно – възпалителен процес.
3. Завишени стойности на антифосфолипидни автоанти-
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тела, B2GP1 IgM (автоантитела срещу отрицателно заредени
фосфолипидни комплекси).
4. Данни за интрацитоплазмена инфекция с Mycoplasma
pneumoniae.
Гореспоменатите отклонения свидетелстват за:
 Хуморален имунен дефицит;
 Интрацелуларна инфекция с Mycoplasma pneumoniae;
 Силно изразен лезионно-възпалителен процес;
 Антифосфолипиден синдром (APS).
Терапия: инхалации с Вентолин, Урбазон, Меронем,
Сумамед, Уназин, Дексаметазон, Екзомакс, Имуновенин.
Със съгласие на близките на пациента бе включено и
хомеопатично лечение с: Bryonia 9 СН 3 х 5 гранули,
Phosphorus 15 СН 2 х 5 гранули за 3 дни, след което по 5 гранули дневно.
Бавно, но отчетливо добро повлияване. Детето е изписано след 25-дневно лечениe без оплаквания.
КРИТЕРИИ ЗА УСПЕШНА ЕМПИРИЧНА ТЕРАПИЯ
 Понижаване на температурата през първите 24-48
часа;
 Пулсова честота <100/min;
 Намаляване на тахипнеята <30/мин;
 Клинично добре хидратиран пациент, който приема
течности през устата;
 Овладяване на хипотензията;
 Липса на хипоксия;
 Подобряване на броя на левкоцитите;
 Липса на данни за бактериемия;
 Липса на микробиологични доказателства за легионела, стафилококи или ентерококи;
 Добра гастро-интестинална абсорбция.
ОБОБЩЕНИЕ
Хомеопатичното лечение разширява възможностите
за овладяване на разглежданата патология:
1. Повлиява реактивността на организма и приложено в
първите часове може да модулира имунния отговор в насока на възстановяване на имунната хомеостаза.
2. Дава възможност за строго индивидуална схема, отговаряща на патогенетичния, симптоматичния и етиологичния подход.
3. Може да бъде алтернативно или комплементарно към
общоприетото конвенционално лечение на неусложнени
или усложнени грипни състояния.
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Отзвук от професионалните срещи през месец ноември
ПЛЕВЕН
На 15 ноември 2014г. в зала„Асклепий” на МУ-Плевен
се проведе поредната от станалите вече традиционни
професионални срещи. По темата „Мястото на хомеопатията в акушерската практика” презентации изнесоха д-р Николай Славов, зав. отделение по Акушерство
и гинекология в МБАЛ „АВИС МЕДИКА” и д-р Антоанета
Пандурска – преподавател към ЕШКХ-София.
Д-р Славов запозна присъстващите колеги с найчесто срещаната патология от акушерски и неакушерски причини по време на бременността.
Увлекателно и интересно той представи диагностиката и поведението при тези патологични състояния,
както и мястото и възможностите на общопрактикуващия лекар и ролята на специалиста акушер-гинеколог.
Д-р Пандурска обърна внимание на аудиторията
върху възможностите, които предоставя клиничната
хомеопатия при най-честите оплаквания на бременната жена – гадене и повръщане, запек, метеоризъм,
хемороиди и други съдови проблеми, гъбични или с
друг произход генитални възпаления, безсъние, притеснение, тревожност и др.
Плевен

Интерес сред аудиторията предизвикаха дозирането, честотата на приемите на хомеопатичните лекарства и продължителността на лечението.
СОФИЯ
При засилен интерес от страна на лекарите-хомеопати от София и областта премина професионалната
среща на тема „Профилактика и лечение на грип и бактериални инфекции през есенно-зимния сезон“.
Повече от шестдесет лекари-хомеопати проследиха
поднесената от д-р Петко Загорчев актуална за сезона
тема.
София

Д-р Загорчев направи широк патофизиологичен
обзор на вирусната инфекция и подчерта имунопатогенетичните процеси, през които тя преминава. Той
обясни понятието цитокинова буря и даде примери от
практиката си, с които я илюстрира. Д-р Загорчев
представи мястото на хомеопатичните медикаменти с
точните им патогенези и показания за профилактика и
лечение на грипния вирус.
Поради засиления интерес към разглежданата тема
в този брой публикуваме за нашите читатели презентацията на д-р Загорчев.

ОТ МЯСТОТО НА СЪБИТИЕТО
IV-ти конгрес по обща медицина с международно
участие се проведе в Пловдив на 20-23 ноември
В програмата на IV конгрес по обща медицина взе участие Д-р Томова, която представи възможностите на хомеопатията при есенно-зимната патология. Тя запозна аудиторията с основните принципи, възможности и ограничения
на хомеопатичния метод. Д-р Томова подчерта особената
значимост на този лечебен метод при бременни жени,
малки деца и алергични пациенти, чието лечение с конвенционални методи е ограничено и представлява предизвикателство за общопрактикуващите лекари.
Интерес предизвикаха хомеопатичните лекарствени
продукти за профилактика на грип и грипоподобни заболявания. Представени бяха монопрепарати за неспецифично стимулиране на имунния отговор като Silicea и
Echinacea angustifolia, както и такива за специфична про-

филактика, Oscillococcinum,
Influenzinum. Колегите общопрактикуващи лекари проявиха интерес към позологията на разгледаните лекарствени продукти, което
би им позволило да ги използват в
ежедневната си практика.
Беше разгледана и терапията
при остри състояния с Paragrippe,
както и възможностите за скъсяване на реконвалесцентния период с помощта на монопрепарати като Sulfur
iodatum и Influenzinum.
Д-р Томова подкрепи изложената информация като
представи накратко три клинични проучвания, отразяващи световния опит при прилагане на хомеопатията за
профилактика и терапия на вирусните заболявания,
характерни за есенно-зимния период.
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ХОМЕОПАТИЯ ЗА НАПРЕДНАЛИ
В тази рубрика във всеки брой 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
Luesinum /сифилинум/ е
биомедикаментът на луетичната
редица.
Най-чести показания на
луезинум са:
 Възпаления, последвани от
склероза и разпад;
 Ранна склероза във всички органи и тъкани;
 Артериална склероза у млади хора;
 Улцерации с протрахирано протичане – големи,
но неболезнени;
 Несъответствие между големите поражения и
липсата на субективни оплаквания - отсъствие на
болка;
 Асиметрия и дистрофия, дизморфия,
малформации;
 Халтави стави, сублуксации, птози, варици;
 Патологично, дълготрайно, резистентно на
лечение безсъние;
 Нощни болки – костно-ставни, невралгични;
 Артроза с остеофитоза, но слабо болезнени, с
нощно влошаване;
 Малформации в уро-гениталния тракт;
 Фобии – натрапливости за чистота, страх от
микроби, болести, страх от полудяване, нощни
страхове;
 Пациенти с маргинална психика. Възможна е
изключителна дарба в определена област.
Luesinum се предписва често и като катализатор,
който да „засили” ефекта на другите луетични
медикаменти - Calcarea fluorica, Mercurius solubilis,
Aurum metallicum и др.
Дозировка: Luesinum 15-30 СН, 10 гранули седмично.
OXALICUM ACIDUM
Оксаловата киселина има
следните основни показания:
 оксалатна литиаза;
 цианоза и парестезии на
пръстите /синдром на Рейно/;
 болезнена паравертебрална мускулатура;
 невротична дисфония, диспнея.
Дозировка: Oxalicum acidum 9СН, 3х5 гранули
Често се предписва при пациентите с калциево-

оксалатна нефролитиаза, като допълва действието на
Calcarea carbonica.
VINCA MINOR
Това е медикамент с
интересно приложение в
дерматологията.
Подходящ е за симптоматично
лечение при:
 себорея и пърхут;
 псориазис и екзема с мокрещи лезии;
 крусти в окосмената част на главата.
Дозировка: Vinca minor 9 CH, 2х5гранули.
VAB 15CH
За повлияване на болестни
последици от БЦЖ
ваксинацията:
 алергия, аденопатии,
бецежит;
 астения, отслабване на
тегло.
Дозировка: VAB 15 CH, 10
гранули седмично.
ERIGERON CANADENSIS
Един от основните медикаменти при кръвотечение с ярка
кръв.
При него кръвта тече на струя
/артериално кръвотечение/ и се
засилва от всяко движение.
Кръвотечението може да е от различно естество:
 менометрорагия;
 епистаксис;
 хемофтиза;
 хематурия.
Дозировка: Erigeron canadensis 9 CH, 4х5 гранули.
При нужда - на всеки час по 5 гранули.
VIOLA TRICOLOR
Трицветна теменуга
Ключови симптоми:
 Подмокряща екзема в
окосмената кожа на главата;
(Graphites, Mezereum, Saponaria
officinalis).
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Показания:
Кожа
 Себореен дерматит по кожата на лицето и окосмената част на главата;
 Екзематизация;
 Жълтеникава, гноевидна течност, която слепва
косата и образува дебели крусти - Mezereum, Graphites,
Saponaria officinalis, Vinca minor;
 Парещ сърбеж, влошаващ се нощем - Arsenicum
album, Psorinum.
Дозировка: 9СН 3 пъти по 5 гранули.
ОБОБЩЕНИЕ
 Подмокряща екзема по кожата на главата с
насложена инфекция и импетигинизация;

Показания:
Храносмилателна система
 Хемороиди с фисури - Aesculus hipp., Aloe,
Collinsonia can., Nitricum ac., Ratanhia;
 Болезнени фисури с усещане за забито трънче;
 Мокрещи фисури с локално овлажняване;
 Непоносими болки по време на дефекация,
които продължават до час-два след това.
Дозировка: 5СН 3 пъти по 5 гранули.
ARTEMISIA VULGARIS
ТРОПИЗЪМ
ЦНС и женска полова система

PAEONIA OFFICINALIS
Paeonia officinalis. Божур

Ключови симптоми:

Ключови симптоми:
 Хемороиди, усложнени с
болезнени анални фисури;
 Непоносими болки по
време на дефекация, които продължават до час - два
след това.

 Епилептични и епилептиформени припадъци в периода преди пубертета, или
отключвани в късния пубертет, отключвани от емоции
(уплаха);
 „Petit mal” на малки интервали;
 Тонично клонични гърчове, последвани от продължителен постиктален сън;

Грип, настинка...

 Комплексни парциални припадъци (става през
нощта, работи и не си спомня какво е правил, краде
по време на епилептичния припадък).
Показания:
Психика и ЦНС
 Епилептични и епилептиформени припадъци;
 Безсъние преди епилептичния припадък;
 Епилептичните припадъци се последват от обилно и изпотяване с неприятно миришеща пот;
 Продължителен сън и обърканост след епилептичния припадък.
Дозировка: 15СН по 5 гранули веднъж дневно на
фона на конвенционално противоепилептично лечение и под наблюдение на невролог.
Женска полова система
 Дисменорея с мъчителни коремни крампи;

За профилактика и лечение на грип!

 Нередовна менструация;

Без лекарско предписание. 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

КХП18417/26.06.2012

Хомеопатичен лекарствен продукт

 При девойки, страдащи от епилепсия - Rana bufo,
Causticum, Kalium bromatum.
Дозировка: 15СН по 5 гранули веднъж дневно.

