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ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ОБУЧЕНИЕТО ПО ХОМЕОПАТИЯ
НА СТУДЕНТИТЕ ОТ МУ ПЛОВДИВ, ВАРНА, СТАРА ЗАГОРА
ПЛОВДИВ:

Повече от 8 години в Медицински Университет
Пловдив желанието на студентите за изучаване на клинична хомеопатия расте.
„Поради изключителния интерес от страна на студентите от трите факултета – медицински, стоматологичен и фармацевтичен факултет включиха в учебните си програми
хомеопатия – споделя доц. д-р Людмил Пейчев, дм ръководител на катедрата по фармакология и лекарствена токсикология, в която се провеждат заниманията.
Няма друг медицински университет у нас, в който така
широко да е застъпено обучението по хомеопатия. В медицинските университети в София, Варна и Плевен хомеопатия се преподава само на студенти по медицина.“
Малко история….
През 2004 година академичния съвет разреши изучаването на клинична хомеопатия за студенти медици и студенти по дентална медицина да бъде свободноизбираем предмет (СИП) след полагане на изпит по фармакология и след
Започна учебната година за студенти в Пловдив

успешно взет изпит по клинична фармакология. По искане
на студентите-фармацевти през 2006 година изучаването на
клинична хомеопатия стана задължителен предмет в техния
факултет и беше включен в редовните учебни програми.
През първия семестър на тази учебна година клинична
хомеопатия изучаваха 152 магистър фармацевти, а през втория семестър в СИП по хомеопатия са записани 58 медици и
16 стоматолози, значителен е дяла и на чуждестранните студенти от Македония и Турция.
С въвеждане на кредитната система във висшето образование у нас всеки студент получава кредитни точки за изучаваните предмети. Въз основа на тези точки се дава възможност на всеки студент по време на следването си да учи един
семестър в държава от европейския съюз по програма
Еразмус.
След завръщането си от чужди университети много студенти споделят, че при кандидатстване за медицинските
университети в Италия, Франция или Германия, предпочитание се има към студенти, които имат в академичната си
справка освен хорариум по задължителните предмети и
такъв по клинична хомеопатия.
Изучаването на клинична хомеопатия носи 2 кредитни
точки. Младите хора от различни медицински специалности
предпочитат да посещават лекциите защото те им дават
практически знания за още един метод на лечение.
Бъдещите доктори и стоматолози очакват, че когато
„утре“ започнат работа това ще привлече повече пациенти в
техните лечебни практики.

ВАРНА:

Изключителен интерес сред студентите във Варна

При изключителен интерес от страна на студентите
по медицина и дентална медицина на 25.03.2012 стартира обучението в СИД Клинична хомеопатия в МУ Варна.
Ръковорител на дисциплината е доц. Д-р Д. Близнакова,
педиатър, детски нефролог, ръководител на учебно-научен
сектор по Детски и Инфекциозни болести към Факултет ДМ,
МУ Варна и асоцииран преподавател на ЕШКХ.
Очакваме новото попълнение сред лекарите хомеопати
от редиците на младите и любознателни колеги, пред които
се откриват тепърва неограничените възможности на клиничната хомеопатия.
Още от първата си среща с основите на новото познание
студентите доловиха предизвикателството към тях и оцениха индивидуалния подход и предимствата на хомеопатията
за бъдещата им практика.
(продължава на 6-та стр.)
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РЕВМАТИЧНА БОЛКА И ХОМЕОПАТИЯ
Пейчев Л.1, Пандурска А.2
1
Катедра по Фармакология и Лекарствена Токсикология – МУ Пловдив, ЕШКХ
2
Катедра по Експериментална и Клинична фармакология – МУ Плевен, ЕШКХ
В диференциално диагностичен план ревматичната болка
е водещ симптом на следните групи заболявания:
1. Инфектартрити.
2. Артралгии при инфекциозни заболявания (скарлатина,
морбили, болест на Reiter).
3. Възпалителни ревматични ставни увреждания (ревматизъм, хр.полиартрит, колагенози, болест на Бехтерев и др.).
4. Дегенеративно-ревматични ставни увреждания (деформираща артроза, спондилоза).
5. Веществообменни артропатии (подагра, алкаптонурия
и др.).
6. Болестни ставни прояви с различна етиология (ендокринни, туморни, авитаминози).
Независимо от поставената нозологична диагноза изборът на медикамент в хомеопатията за ревматична болка се
основава на семиологичния подход. Без да се стига до
полипрагмазия при рационално съчетаване на няколко
хомеопатични медикамента може да се постигне контрол
над ревматичната болка. В комбинацията може да участва
средство за етиология на болестта, симптоматичен медикамент за локализация на болката, лекарство за хроничния
реактивен тип или за модалностите на подобрение или влошаване. При отражение на болката върху общото състояние
към предписваните медикаменти се добавя и средство за
общите и психически симптоми.
Семиологичният подход при избор на хомеопатично лечение за ревматична болка включва три групи медикаменти:
1. Симптоматични медикаменти според локализация на
болката.
Болка в шията: Lachnantes, Actea racemosa.
Болка в рамото: Ferrum metallicum, Magnesia phosphorica,
Solanum malacoxylon.
Болка в гърба: Calcarea phosphorica, Silicea.
Болка в кръста: Radium bromatum, Kalium carbonicum,
Ammonium muriaticum.
Болка в таза: Kalium carbonicum, Radium bromatum.
Болка в коляното: Apis mellifica, Bryonia.
Болка в петата: Medorrhinum, Hekla lava.
Болка в палеца на крака: Colchicum autumnale.
2. Симптоматични медикаменти според модалностите.
Подобрение от движение: Rhus Tox, Ruta graveolens, Radium
bromatum.
Подобрение от покой: Bryonia, Colocynthis, Nux vomica.
Подобрение от затопляне: Rhus Tox, Bryonia, Colocynthis.
Подобрение от студово въздействие: Apis mellifica.
3. Теренни медикаменти според данните за чувствителен
или реактивен тип на пациента.
Главен редактор: Д-р Райна Томова
Зам. главен редактор: Д-р Антоанета Пандурска
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: Доц. Людмил Пейчев,
д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов

Ревматична болка в детска възраст
Ревматизмът се среща при около 1% от децата прекарали
стрептококов ринофарингит и се разпознава трудно. Изборът
на симптоматичен медикамент за ревматична болка се определя от локализацията, характера на болката, и поведенческите реакции на детето – астения, плач, промяна в настроението,
възбуда, жажда и други. Важно значение за постигане на трайни терапевтични резултати има включването на теренни
медикаменти от псоро-туберкулиновата група, от които найчесто се използва Tuberculinum или Silicea.
Клин. случай 1.
Филип на 3 г 10 мес. Повод за консултацията: 14 дена след
прекаран остър ринофарингит майката забелязва, че детето
накуцва с левия крак и отказва да ходи. След 10 дневна хоспитализация в детска клиника Филип е изписан в добро общо
състояние с диагноза Ревматичен артрит. Лечението с
Naproxen намалява ревматичната болка в лявото коляно, но
предизвиква алергичен обрив и е спряно.
Хомеопатично лечение: редуване на Apis mellifica 15 CH и
Bryonia 9 CH три пъти дневно за хидропса и болката в лявото
коляно. Редуване през седмица на Tuberculinum 15 CH и
Streptococcinum 15 CH.
Понякога появата на ревматична болка в детско-юношеска
възраст е симптом на епифизит на растежа. Децата се оплакват от болки по хода на гърбначния стълб, хълбока или в
коленете. За болките в скелета вследствие на ускорен растеж
важно значение имат медикаментите за конституция – Calcarea
phosphorica, Calcarea fluorica и Calcarea carbonica. При бавен
растеж и изоставане в психо-емоционалното развитие в
теренното лечение се включва Baryta carbonica.
Ревматичната болка и бременност
Клин.случай 2.
Невена Г. на 28 год е бременна в 8-я месец.
Повод за консултацията: от 20 дни болки в таза при ходене
и сядане. Без подобрение от прием на Paracetamol до 4 гр.
дневно. Болката намалява в легнало положение, но жената
трудно намира удобна поза и постоянно се върти в леглото.
От анамнезата: първата й бременност е протекла без проблеми. Не е боледувала по време на втората бременост.
От прегледа: болка при палпация в областта на симфизата.
Билатералният натиск в сакралната област отключва болка в
пубиса и слабините.
Хомеопатично лечение: Редуване три пъти дневно на
Murex purpurea 15 CH и Rhus Toxicodendron 9 CH. Болката се
овладява след 5 дни. Лечението с Murex продължава до раждането, а Rhus Toxicodendron – само при нужда.
Коментар. При болки в кости, стави, мускули, корем и
Издава: Европейска школа по клинична хомеопатия
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
София 1407, ул. “Рилски езера”, бл. 15, вх. А, ап. 1, Лозенец
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областта на таза по време на бременност се мисли и за синдрома на Лаком. Той засяга 10-15% от бременните. Среща се
във всяка възраст. Появява се през втория или трети триместър от бременността. Те водят до затруднения в ходенето и
могат да продължат до няколко седмици след раждането.
Навременното лечение избягва опасността от преждевременно раждане. Хомеопатичното лечение се базира на 3 медикамента: Murex purpurea, Ruta graveolens и Rhus toxicodendron.
Ревматичната болка при възрастни и стари хора
Клин. случай 3
П. Х. 62 г. с Дг. Остепороза. Сенилна артроза на дисталните
фаланги на пръстите.
Повод за консултацията: От 3 години подуване и болка на
крайните фаланги на пръстите, особено през есенно-зимния
сезон. През последния месец болките в пръстите се засилили
защото спряла употребата на НСПВС поради поява на дуоденална язва. Появила се търпима, но постоянна болка в големите кости. На остеодензитометрия е установена остеопороза.
От прегледа: деформирани пръсти на ръцете, отточни
стави, слабо телосложение, грацилен скелет. Зиморничава.
Няма клинични и параклинични данни за ревматизъм.
Хомеопатично лечение: Аctaea spictata 5 CH, 2 пъти дневно.
Osteocynesine - 2 пъти по 2 табл.
Контролен преглед - след 1 месец – значително намаляване на оплакванията. Лечението е продължено за още 3 месеца и е добавено Calcarea fluorica 15 CH, 5 гранули 1 път дневно, за продължителна профилактика на остеопороза след
менопауза.
Коментар: При възрастни и стари хора ревматичната болка
се свързва най-често с дегенеративно-ставните изменения
при артрозна болест. Най-често се касае за прогресивно разрушаване на ставния хрущял и развитие на гонартроза, коксартроза или спондилоза. Използват се симптоматични медикаменти с тропизъм към засегнатите части на скелета, а за
забавяне развитието на спондил-артроза се използва
Tuberculinum residuum.
Заключение
Достойнствата на хомеопатичната терапия при ревматична болка са липсата на нежелани лекарствени реакции, безопасно приложение при бременни, деца и стари хора за продължителен период от време, възможност за индивидуален
избор на лечение и сравнително ниската цена. Добре подбраните хомеопатични медикаменти в повечето случаи подобряват качеството на живот на пациентите и допринасят за редуциране на алопатичната терапия.
Reference
През последните години в амбулаторната лекарска практика все по-често се използва хомеопатия за овладяване на
ревматична болка с различна етиология. Ефективността й в
това направление е доказана от редица проучвания:
Gibson RG et al. Homeopathic therapy in reumatoid artritis:
evaluation by double-blind clinical therapeutical trial. Br.J.Clin
Pharmacol 1980;9;453-9.
Andrade LE et al. A randomized controlled trial to evaluate the
effectivenes of homeopathy in revmatoid artritis. Scand J
Rheumatol 1991: 20;204-8.
Cucherat M et al. Evidence of clinical efficacy of homeopathy.
A metha-analysys of clinical trials. HMRAG. Homeopathic
medizines Research Advisory Group Eur J clin Pharmacol, 2000;56;
27-33.
Fisher P, Scott D. A randomized controlled trial of homeopathy
in reumatoid artritis. Reumatology 2001;40;1052-5.
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колонка
НА БМХО
ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРОМЕНИ В БМХО
На 24 март 2012 г. (събота) от 17.00 часа в Зала № 2
на Факултета по фармация гр. София, ул. Дунав №2
при следния дневен ред се проведе редовно годишно отчетно Общо събрание на БМХО:
1. Отчетен доклад на УС на БМХО за 2011 г – докладва
д-р П. Загорчев, председател на БМХО
2. Финасов отчет - Докладва контрольорът на БМХО
3. Промени в Устава на БМХО
4. Приемане проекто-правилник за набиране и изразходване на финансови средства
5. Разни
Бяха обсъдени: Промени в Устава на сдружението,
свързани с броя на членовете на Управителния съвет.
Д-р Мариян Иванов бе избран за член на управителния съвет на БМХО.

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В БМХО
ЗА 2012 ГОДИНА
Уважаеми колеги,
Кампанията за подновяване на членството в БМХО продължава. Членският внос за 2012 год. е в размер на 25.00 лв.,
които можете да внесете и по банков път.
При подновяването на годишното членство ползвате преференциални цени за участие в Националната конференция
по Клинична хомеопатия в Албена и безплатно посещавате
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 предстоящи събития.
Членовете на БМХО ще фигурират, по тяхно желание, в листата на практикуващите лекари хомеопати на сайта на БМХО
- www.homeopathybg.org, рубрика „Пациенти. Къде да намеря лекар хомеопат?”.
Данни за банковия превод:
Име на получателя:
Име на банката:		
IBAN:			
BIC:			
Сума за внасяне:
Основание за внасяне:

БМХО
Първа инвестиционна банка
BG58FINV91501214928641
FINVBGSF
25.00 (двадесет и пет) лева
членски внос за 2012 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля изпратете на адрес:
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 в свободен текст, като изразите или не съгласие
за включване в листата на практикуващите лекари-хомеопати и посочите актуален адрес, телефон и e-mail.
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ХОМЕОПАТИЯТА В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ
доц. д-р Радослав Радев, д.м.
Секция по фармакология и клинична фармакология
Медицински факултет при Тракийски университет – Стара Загора
(Втора част)
Невродегенеративните заболявания са съществена
част от патологията на лицата от третата възраст. Основните
болести са болестта на Паркинсон, сенилната деменция и
болестта на Алцхаймер, мултиплената склероза в по-късните стадии на своето развитие, ЛАС-синдромът и др. Общото,
което ги свързва е загубата на специфични невронални
клетки и функции на централната нервна система.
Тези заболявания по принцип са разрушителни за
личността и водят до драстична промяна в живота на пациентите и техните семейства. Дългогодишните проучвания в
тази област показват, че освен възрастта могат да се посочат
и други рискови фактори- фамилна обремененост, екологични неблагополучия, вирусни инфекции, автоимунни
болести, типът на хранене и пр.
Според данни на СЗО всеки ден в света умират 100 000
души от заболявания свързани с възрастта. При болестта на
Алцхаймер и Паркинсоновата болест се отчита прогресивно
нарастване на броя на заболелите в световен мащаб, включително и България. Това води до допълнително натоварване на здравноосигурителните системи поради големият
брой пациенти и скъпоструващите медикаменти за тяхното
лечение. В развитите страни Паркинсоновата болест е второто по честота невродегенеративно заболяване.
Болестта на Алцхаймер засяга около 10 % от населението
над 65 години и около 35 % от лицата над 85 години. По прогнозни резултати броят на болните от болестта на Алцхаймер
през следващите 40 години ще се увеличи 4 пъти, особено в
развитите страни.
Съвременната фармакотерапия на невродегенеративните заболявания е със сравнително ограничени възможности.
Прилагат се определен брой лекарствени средства от няколко фармакотерапевтични групи, но не съществува специфична терапия на нито едно заболяване от този характер.
Болестта на Паркинсон е невродегенеративно заболяване описано за пръв път от английския лекар д-р Джеймс
Паркинсон през 1817 година. Болестта започва с нетипични
симптоми като скованост, непохватност и болки в раменете,
които постепенно прогресират във времето. При пълно развитие на клиничната картина се наблюдават тремор на крайниците и главата, забавени движения (брадикинезия), ригидност на мускулатурата, нестабилна походка, масковидно
лице и усилена саливация като израз на повишена парасимпатикова активност. Прогресията на заболяването е индивидуална и е по-бърза през първите 4-8 години. Постепенно се
стига до тежка инвалидизация на болния, като средната продължителност на живота от началото на симптомите е около
12 години.
Патогенетичният механизъм на заболяването е свързан с
морфологична и функционална недостатъчност на допаминергичните неврони в някои подкорови ядра на главния
мозък (т. нар. стрио-нигро-палидарна система), които се явяват отговорни за финните движения и са коректив на пира-

мидния път. По неизяснени до сега причини при пациентите
започва постепенно редуциране броя на допаминергичните
неврони и когато те намалеят с 85 % се появяват клиничните
симптоми на болестта. Дефицитът на допаминергичната
медиация води до относително превалиране на холинергичните неврони, което се изразява основно в ригидност на
напречно-набраздената мускулатура и повишен парасимпатиков тонус. Болестта на Паркинсон се среща във всички
части на света, като е по-честа сред бялата раса, селското
население и мъжкия пол. Приема се, че генетичният фактор
има определена роля за появата на заболяването, но не е
водещ. Паркинсонизъм може да се развие и след мозъчна
травма, вирусен менингит и енцефалит или при увреждане
на мозъчните съдове.
Конвенционалната терапия на Паркинсоновата болест
следва няколко терапевтични подхода: заместване на намаления медиатор допамин с негови прекурсори (леводопа),
повишаване активността на допаминергичните рецептори,
използване на инхибитори на ензимите, разграждащи допамина и включване на антихолинергични лекарство с оглед
корекция на дисбаланса между допаминергичната и холинергичната системи, включване на ГАМК-агонисти.

ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!
ЗАПОЧВАТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ
МАРТЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА
В ПЛЕВЕН
Дата: 31.03.2012, СЪБОТА
Начало: 10:00 ч.
Място на провеждане: МУ, ЗАЛА „АСКЛЕПИЙ“
Тема:
РЕЦИДИВИРАЩИ ИНФЕКЦИИ НА ПИКОЧНИТЕ
ПЪТИЩА В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ.
Лектори: доц. Д-р Д. БЛИЗНАКОВА, педиатър, детски нефролог, ръководител на учебно-научен сектор по Детски и Инфекциозни болести към Факултет
ДМ, МУ Варна и асоцииран преподавател на ЕШКХ и
Д-р И. ЕНЕВ, педиатър, ОПЛ, преподавател в ЕШКХ.
ОЧАКВАЙТЕ!
ПРЕЗ М. МАЙ ПРОФЕСИОНАЛНА СРЕЩА В ПЛОВДИВ

ACTA HOMEOPATHICA
Централни допаминергични лекарства
 Субституиращи
 МАО и СОМТ инхибитори
Levodopa (Eldopa)
Seleginine
Co-careldopa (Sinemet)
Entacapone
Co-beneldopa (Madopar)
 Aгонисти на D-рецепторите
 Централни М-холинолитици
Bromocriptine (Parlodel)
Trihexyphenidyl (Parkisan|
Pergolide
Biperiden (Akineton|
Pramipexole
Triperiden (Norakin)
Amantadine
 Агонисти на GABA-рецепторите: Progabid
Възможните хомеопатични медикаменти при
болестта на Паркинсон имат предимно невро-психичен тропизъм: Agaricus muscarius, Argentum nitricum,
Causticum, Ambra grisea, Mercurius solubilis, Plumbum
metallicum и др.
 Agaricus muscarius – лекарство с ограничено
действие. Патогенезата на медикамента включва тикове, спазми, хорейни движения, интелектуални нарушения, измръзвания и акросиндроми; скованост и тремор
на мускулите, силна чувствителност в гръбначния стълб,
спазъм на раменния пояс, скованост и парализа на
долните крайници, скованост на устните, нарушения в
говора, нистагъм; по време на сън треморът и хореята
изчезват.
 Ambra grisea – лекарство с ограничено действие.
Емоционална, сетивна и сексуална хиперестезия с астения. Тремор със скованост, затруднени движения, крампи, влошаване при най-малко усилие, изключителна
свръхчувствителност и нервност.
 Argentum nitricum – лекарство с общо действие
от псоричната група. В патогенезата му се откриват
симптоми като „сценична треска” – забързаност и нервност, объркана и неясна свръхактивност, интенционен
тремор и скованост на мускулите на прасците, нарушена координация и походка до степен на невъзможност
да стои прав на едно място; множество фобии.
Медикамента е комплементарен на Gelsemium.
 Causticum – лекарство с общо действие от сикотичната група. Двигателни парализи и парези с ранни
контрактури, мускулни атрофии, тремор, спазми, анкилоза, нервни депресии, бавно, но прогресиращо развитие на болестта.
 Mercurius solubilis – лекарство с общо действие от
псоричната група. Тремор и слабост на крайниците,
вяли рефлекси, забавена психомоторика, паркинсонизъм. Студена вискозна пот, влошаване от най-малко
усилие.
 Plumbum metallicum – медикамент с ограничено
действие. Мускулна парализа, затруднена екстензия,
амиотрофия с намалена възможност за мускулно усилие, бавно и прогресиращо развитие на болестта.
Болест на Alzheimer. Болестта на Алцхаймер е
невро-дегенеративно заболяване, което е най-честата
форма на деменция при пациенти над 60 години.
Развитието на болестта е бавно с почти незабележимо
начало като диагнозата се поставя обикновено 1-3
години след появата на първите симптоми. Обикновено
първият ясно доловим клиничен симптом е антероградната амнезия (намалена кратковременна памет),
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често съчетана с нарушения на речта. По-късно се развиват афазия (моторно или сензорно нарушение на
речта), апраксия (невъзможност за извършване на сложни произволни движения) и агнозия (нарушенение в
разпознаването на зрителни, слухови или тактилни въздействия). Постепенно болните развиват и анозогнозия
(селективно невъзприемане на собствения дефицит).
Поради тази причина самите пациенти не търсят лекарска помощ, а това се прави от техните близки. В по-късните стадии на заболяването болните изгубват възможността да извършват ежедневните си дейности и изпадат в депресия или генерализирана тревожност.
Прогресията на болестта води до тежка деменция,
обездвижване и смърт след около 7-10 години от началото на заболяването.
Независимо от някои общи черти със сенилната
съдова деменция, болестта на Алцхаймер е различно
заболяване по патоанатомия и патофизиология на процеса. В случая липсват данни за мозъчно-съдова болест
или рискови фактори за нея. Водещите патологични
изменения са прогресиращата съдова атрофия и разширяване на мозъчните вентрикули. Основната теория
за патогенезата на болестта е свързана с наличието на
пептида бета-амилоид, който in vitro е невротоксичен и
води до клетъчна смърт. Доказана е и ролята на този
пептид в продукцията на реактивни кислородни радикали, които формират състояние на оксидативен стрес.
Друга хипотеза свързва възникването на болестта с
ролята на тау-протеина, въздействието на тежките метали и алуминия върху мозъка, васкуларни фактори или
вирусни инфекции.
Като рискови фактори за болестта на Алцхаймер се
определят напредналата възраст, фамилната обремененост, наличието на кардиоваскуларни заболявания,
захарен диабет, повишени нива на хомоцистеин.От
друга страна съществуват наблюдения, които показват,
че хроничният прием на лекарства като НСПВС, естрогени и статини, както и тютюнопушенето водят до понижен риск от болест на Алцхаймер.
Терапевтичните стратегии за лечение на болестта на
Алцхаймер се базират на етиологията и патогенезата на
заболяването.
Компенсаторна терапия – използват се медикаменти, които повишават количеството или подобряват
ефектите на невротрансмитерите в ЦНС (основно на
ацетилхолина) – Donepezil, Rivastigmin, Galantamin.
Ноотропни средства- защитават невроните от оксидативния стрес и оказват пряко активиращо действие
върху интегралните мозъчни функции (Piracetam,
Pramiracetam).
Невропротективни средства – имат невро-протективен ефект върху невроните в главния мозък
(Мemantine, Selegiline).
Вазоактивна терапия – лекарства, подобряващи
кръвоснабдяването на мозъка (Ginkgo biloba, vitamin E и
др.).
Възможностите на хомеопатията при болестта на
Алцхаймер се свързват с определяне на емоциалната,
физическа и интелектуална индивидуалност на пациента и подбор на съответстващи хомеопатични медикаменти. Възможни хомеопатични медикаменти:
Alumina, Nux moschata, Argentum nitricum, Anacardium,
Arsenicum album, Baryta carbonica, Phosphorus и др.

ACTA HOMEOPATHICA
 Аlumina – лекарство с общо действие. Парализи,
парези, функционален дефицит с неврологичен характер. Психична астения, абулия, грешки при писане и
говор, обърканост по отношение на време, пространство, собствена идентичност; Проблеми с паметта, нарушена представа за реалност.
 Anacardium – лекарство с ограничено действие.
Промени в характера и съзнанието, главоболие, смущения в запаметяването, алюзии за раздвояване на
личността,
импулсивност,
словестна
буйност.
Симптомите са характерни предимно при преуморени
интелектуалци.
 Argentum nitricum – лекарство с общо действие
от псоричната група. Емоционална нестабилност, загуба на контрол при психо-емоционално напрежение,
деменция с раздразнителност.
 Arsenicum album – лекарство с общо действие от
псоричната група. Депресии, съпроводени с тревога,
силна астения, тревожни състояния с кризи към 1 часа
след полунощ. Двигателна възбуда независимо от изтощението; прояви на декомпенсиран алкохолизъм и
последици от злоупотреба с наркотици.
 Baryta carbonica – лекарство с ограничено действие от сикотичната група. Умствена и моторна забавеност; сериозна загуба на паметта с непрекъснато предъвкване на факти от миналото; дезориентация за
време и пространство, загуба на инциативност и инфантилни реакции.
 Nux moschata – лекарство с ограничено действие.
Нарушения в говора и писането, слаба мисловна дейност с липса на концентрация, паметови проблеми с
невъзможност за запомняне на текущи събития, трудно
четене, честа промяна в настроението.
(продължение от 1-ва стр.)

СТАРА ЗАГОРА:

Както всяка година така и през учебната 2011/2012
в Медицинския факултет при Тракийски университет
Стара Загора се провежда курс по клинична хомеопатия като свободно избираема дисциплина.
Курсът е предназначен за студенти по медицина от
трети, четвърти и пети курс и протича в рамките на 14
лекционни семинара, придружени с коментари и свободни дискусии по разглежданите теми.
В рамките на курса участниците се запознават с историята на хомеопатията, основните принципи и понятиен
апарат на хомеопатичния метод, естеството на хомеопатичните медикаменти и тяхното клинично приложение
предимно в острата патология.
През настоящата учебна година в курса са се записали
48 студенти. Те проявяват жив интерес към учебния материал.
Лекционният курс се води от доц. д-р Радослав Радев,
завеждащ Секция по фармакология и клинична фармакология асоцииран преподавател към Европейската школа
по клинична хомеопатия.

Успех на екипа от преподаватели и на
колегите от Пловдив, Варна и Стара Загора!
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 Phosphorus – лекарство с общо действие от псоричната група. Емоциална екзалтация, последвана от
афективно безразличие. Двигателна възбуда с последващо изтощение, хиперестезия на сетивата, парализи,
невро-дегенеративни заболявания.
В лечението на невро-дегенеративните заболявания
могат да се имат предвид и други хомеопатични лекарства: Arnica, Conium maculatum, Hyosciamus niger, Kalium
bromatum, Lilium tigrinum, Natrum sulphuricum, Nux
vomica, Rhus toxicodendron, Aurum metallicum, Zincum
metallicum и др.
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* Вътрешна медицина. Ред. З. Кръстев. Медицински
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Жуани, Ж, Ж.Б. Крапан, А. Дансе, Ж.Л. Масон.
Хомеопатична терапия (възможности в хроничната
патология). БОАРОН, София, 1998.
Несторов, Ив. Клинична хомеопатична материя
медика. Изток-Запад, София, 2005.
Пейчев, Л., Х. Бояджиян. Хомеопатичен справочник.
Изток-Запад, София, 2009.
Радев, Р. Гл. 52. Хомеопатични лекарства. Във
Фармакология (учебник за студенти по хуманна медицина) ред. Ив. Ламбев, Н. Бояджиева. АРСО, София,
2010.
Фалала, Ж., Мари-Пол Флорен. Да облекчаваме и
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От 1-ви до 3-ти юни в курортен комплекс
Албена ще се проведе XI-та Национална конференция по клинична хомеопатия с международно участие.
Темата на конференцията тази година е:
„Приносът на клиничната хомеопатия
в акушерството и гинекологията“.
Крайният срок за представяне на окончателния
текст и презентациите на Power Point е 15 април
2012 г. на e-mail адрес: albenaconf@gmail.com с
копие до: bmhobg@gmail.com

ACTA HOMEOPATHICA

Година 2, бр. 3, MарT 2012

7

В Рубриката КУРСИСТИТЕ СПОДЕЛЯТ ви представяме интервю с
курсисти, които споделиха своето виждане за хомеопатията и
курса на обучение, организиран по програми на ЕШКХ:
Д-р Цветолюб Кунчев
ОПЛ, с. Малчика обл. Плевен
Записах се на курс
по Клинична хомеопатия, тъй като философията и начинът на
мислене в този метод
на лечение отговаря
на моя личен подход
к ъм
пациентите.
Винаги съм се стремял
да прилагам холистичен подход в работата
ми. Отдавна съм разбрал, че успехът на
едно лечение далеч не
е само да изпишеш
поредната рецепта. Винаги съм препоръчвал
на моите пациенти освен лекарства и подходящ
начин на хранене и повече движения, рехабилитация и физиотерапия. Но най-вече смятам,
че в основата на успешното лечение стои доверието между лекар и пациент.
В ежедневната практика на общопрактикуващия лекар няма как да се обхванат с хомеопатия всички пациенти. Имам си пациенти, които
сами ме търсят и искат да получат това по-различно лечение. Имам вече богат опит и при
остра и при хронична патология. Твърдо вярвам, че хомеопатичните лекарства повишават
т.нар. жизнена сила Vis vitalis на пациента.
Спомням си един интересен клиничен случай. Преди година и половина в кабинета дойде
пациент на 46 г. със стомашно-чревни оплаквания. Той сподели, че от известно време страда
от болезнено подуване на корема. Беше правил
различни изследвания, консултирал се със специалисти, пил много лекарства. Поставена му
бе диагноза „колит“...
Тъй като познавах този пациент от години,
лесно се ориентирах, че проявява и други белези на чувствителен тип Lycopodium. Затова без
да се колебая изписам по 5 гранули дневно
Lycopodium 15 CH….. След един месец той
дойде на профилактичен преглед. Познавайки
нелесния му характер с известно притеснение
попитах за състоянието му.
Той отговори, че още при първите приеми на
това лекарство оплакванията са изчезнали….

Много съм благодарен на всички лектори
от курса и непрекаснато препоръчвам курсовете по клинична хомеопатия, провеждани от
ЕШКХ на всички колеги. Смятам, че това ще
преобърне начина им на мислене, ще ги спаси
от рутината, а това ще промени практиката им
и ще отвори нов прозорец към света на медицината.

Д-р Петра Хронева
Специалист вътрешни болести, нефрология
1-во Вътрешно отделение, гр. Пазарджик
Интересът ми към
хомеопатията се породи най-вече заради
безвредността
на
лекарствата. Аз съм
лекар с дългогодишен
опит и смело мога да
споделя, че години
наред съм търсила
безвредни и щадящи
лекарства. Имала съм
толкова много случаи
на странични ефекти
от правилно подбрани
алопатични лекарства.
Може би и практиката ми на нефролог ме е
направила много внимателна към подбора на
терапия, продължителността на лечението и ме
е научила на стриктно наблюдение на състоянието на пациента през целия терапевтичен
процес.
Много съм доволна от начина на преподаване на клиничната хомеопатия. Лекционният
материал се поднася увлекателно и много практически насочено.
Първите ми опити засега са само в острата
патология. Прави ми впечатление, че с хомеопатичните лекарства се скъсява продължителността на боледуване, стимулира се оздравителния процес и пациентите по-бързо се възстановяват и се връщат в обичайното си ежедневие.
Бих посъветвала всички колеги подробно да
снемат анамнезата, да преглеждат подробно
пациента и най-вече да свикнат да го изслушват... Така както ни учи и хомеопатията…
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ТЕМАТА ЗА ХОМЕОПАТИЯТА ПРИСЪСТВАШЕ ЖИВО НА
ПЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА АКУШЕРГИНЕКОЛОЗИТЕ ОТ ДОБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ
От 24 до 26 февруари 2012 в Парк-хотел „Санкт
Петербург“ в Пловдив се проведе V–та Национална конференция на акушер-гинеколозите от доболничната
помощ, на която присъстваха над 80 специалисти от
цялата страна.
За пета поредна година организаторите на форума осигуряват специално време за хомеопатията в гинекологията.
След първия доклад за ефективността на натуралното
или лиофилизирано пчелно млечице при безплодие думата
беше дадена на д-р Румяна Боргоджийска от Пловдив. Тя
представи впечатляващ доклад на тема: Приложение на
хомеопатията в извънболничната акушеро-гинекологична
практика.
Бяха представени три клинични случая на пациентки с
гинекологични проблеми, лекувани с хомеопатия.
Д-р Боргоджийска е с 25 годишен стаж като гинеколог и
е една от първите гинеколожки в Пловдив с частна гинекологична практика.
Тя сподели, че през последните години използва хомеопатия в ежедневната си работа благодарение на знанията,
които получава в Европейската школа по клинична хомеопатия под егидата на Медицински университет Пловдив.
В създалата се дискусия за представените случаи тя подчерта, че постигнатите резултати са резултат на 2 годишното
ú обучение по клинична хомеопатия .
Непосредствено след докладите на доц. Мария Малинова
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Проф. Благовест Пехливанов – ръководител на клиниката по акушерство и гинекология при УМБАЛ „Св.
Георги“ Пловдив бе гост-лектор на форума.
за възможностите на 3-D измерната ултразвукова диагностика при вродени аномалии започна сателитния симпозиум на фирма Боарон.
При изключителен интерес от страна на аудиторията,
Доц. Людмил Пейчев – ръководител на катедрата по фармакология в МУ Пловдив, представи доклад на тема „Място на
хомеопатията в съвременната медицинска практика“.
Беше подчертано, че повече от 100 милиона души по
света използват хомеопатия, а законодателството на Евро
пейските страни регламентира хомеопатията като алтернативен метод, който може де се практикува само от дипломирани лекари и стоматолози.
Гост-лектор на форума беше и професор Благовест
Пехливанов – ръководител на клиниката по акушерство и
гинекология при УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив.
В съвместна разработка на проф. Б. Пехливанов и доц. Л.
Пейчев участниците в събитието бяха запознати с възможностите на хомеопатията при лечение на възпалителните
заболявания на вулвата и влагалището.
В направеното изказване по темата от доц. Десев – специалист по кожни болести и венерология, се подчерта необходимостта от сътрудничество между гинеколог и лекархомеопат за постигане на ефктивно лечение на най-честите
възпалителни заболявания на женския генитален апарат.
Обсъдено беше приложението на Vaxinotoxinum като хомеопатично средство за профилактика на рецидивиращите
генитални херпеси, както и използването на хомеопатичния
медикамент Monilia albicans при гениталните кандидози.
На конференцията присъстваха и студенти по медицина
от горните курсове на МУ Пловдив, проявяващи интерес
към гинекологията.
Бяха дискутирани много въпроси и направени изказвания, които очертават нарастващия интерес от страна на
лекари и акушерки към възможностите на хомеопатията
при рецидивиращи вулво-вагинити и генитални възпаления.
Доц. Людмил Пейчев – лекар-хомеопат, МУ Пловдив,
катедра по Фармакология, Клинична Фармакология и
Лекарствена Токсикология

