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Вестник за клинична хомеопатия

ЗАПОЧНАХА ПЪРВИТЕ
СЕМИНАРИ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА ШКОЛА
ПО КЛИНИЧНА
ХОМЕОПАТИЯ
Стартира учебната година по клинична хомеопатия
за лекари и фармацевти. Обучението се осъществява
от Европейската школа по хомеопатия в сътрудничество с медицинските университети в София, Пловдив,
Варна и Плевен. Семинарите се провеждат в аудиториите на медицинските университети в страната.
За учебната 2011-2012 година са записани 255 лекари от цялата страна и 95 фармацевти.
Внушителният брой курсисти е доказателство за
огромния интерес към обучението, предлагано по програми на ЕШКХ, одобрени от медицинските университети в страната.
Курсовете са акредитирани от Български лекарски
съюз по системата за следдипломно обучение и квалификация. Удостоверенията на завършилите се подписват от деканите на медицинските университети.
Учебните програми са качествено нови и осъвременени в духа на най-новите медицински и научни постижения, с подчертана практическа насоченост и съобразени с ежедневната практика на българския лекар
и фармацевт и са одобрени от БМХО.
Преподавателският екип на ЕШКХ се състои от високо квалифицирани лекари с различна медицинска специалност, част от които са едновременно и университетски преподаватели.
продължава на стр. 7
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ за курса в СОФИЯ!
Предстоящите през зимните месеци семинари по
клинична хомеопатия ще се състоят в аудиториите на Фармацевтичен Факултет, МУ – София,
на ул. Дунав №2 (до Паметника Левски), както
следва:

• 1-ви модул – във втора аудитория
• 2- ри модул – в първа аудитория
Промените се наложиха поради ремонтните дейности и спиране на парното в аудиториите на Медицинския Факултет, МУ – София, на ул. Здраве 2,
на които всички ние бяхме свидетели.
От пролетта, след завършване на ремонта, семинарите ще се провеждат отново на ул. Здраве 2, за
което предварително ще бъдете информирани.
Очакваме ви на 3 и 4 декември 2011, за втория семинар, на новия адрес!

От екипа на ЕШКХ

Фармацевтичен
Факултет,
ул. Дунав №2
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ОТЗВУК ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СРЕЩИ НА БМХО
СОФИЯ: Остри вирусни инфекции, грип и грипоподобни синдроми, имунен отговор, конвенционално и хомеопатично лечение бе темата на първата за тази есен професионална среща по клинична хомеопатия. Около 45 лекари
от София и областта се събраха в анатомичната аула в
събота, 12 ноември.

В първата част на семинара доц. Радослав Радев разгледа грипа като социално значимо заболяване. Той подробно
се спря на особеностите на тази вирусна инфекция, големият клиничен полиморфизъм и терапевтичния алгоритъм, който най-често включва само симптоматични лекарствени средства и в много случаи-емпирично лечение с
антибиотици. Изменчивостта на грипния вирус всяка година допълнително усложнява профилактиката на това заболяване.
Доц. Радев се спря на различните клинични стадии на
грипа, очерта клиничната картина, разгледа усложненията
при някои от пациентите и набележи рисковите групи
пациенти.
Д-р Петко Загорчев, Европейска школа по клинична
хомеопатия, разви темата за патофизиологичните механизми, по които протича заболяването, клетъчно-медиирания имунитет, синтез на интерферони и лигавични IgA
антитела. Той подчерта, че заболяването не се дължи само
на цитопатичния ефект на самия вирус, но и на имунопатогенетичния ефект на клетъчната защита на организма гостоприемник, т.е. проявите на автоагресия в организма на
пациента.
Д-р Загорчев разясни пред аудиторията механизма на
т.нар. цитокинова буря, описан през 1993 година, като
предполагаем механизъм за усложненията на грипния
вирус. Попаднал в организма вирусът на грипа причинява
свръхпродукция на цитокини, хемокини от имунната система с прояви на автовъзпалителни процеси. Цитокиновата
буря води до значимо увреждане на органи и тъкани и
може да доведе до летален край.
В тази връзка д-р Загорчев ясно очерта възможностите
на хомеопатичните медикаменти за превенция и лечение
на грипните заболявания. Универсалният тип на имунен
отговор, които тези лекарства предизвикват, мобилизираГлавен 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

нето на собствените защитни сили на организма и възможност за повлияване на индивидуалната клинична изява
при всеки пациент, правят хомеопатията като средство на
избор в практиката на всеки лекар. Безвредността на
лекарствата дава предимство на метода при малки деца,
бременни и кърмещи жени, полиморбидни пациенти.
В своето изложение д-р Загорчев се спря на различните
симптоматични хомеопатични медикаменти, тяхната дозировка и продължителност на лечението при ринофарингит,
ларингит, трахеобронхит. Краткия прочит на Материя
Медика акцентуира върху най-характерните симптоми на
всеки медикамент, които да позволяват бърза диференциална диагноза.
От своя клиничен опит в ОАРИЛ д-р Загорчев представи
пред колегите обобщени данни за грипната обстановка в
Шумен, за зимата на 2009 и 2010 година, и щателно я анализира. Той представи и интересни клинични случай.
Изключително интересно поднесената информация и
увлекателното присъствие на двамата лектори бе високо
оценено от присъстващите колеги.
ПЛОВДИВ: На 12.11.2011 г. в Медицински Унивесритет,
Пловдив се проведе професионална среща на тема
„Климактериум. Възможности на хомеопатията”. Въпреки
паралелно организираните форуми на общопрактикуващите
лекари и на специалистите по УНГ, голям брой колеги предпочетоха да посветят съботния си ден на тази професионална
среща и проявиха жив интерес към дискутираните теми.
Физиологичните промените и най-често срещаните
патологии, придружаващи периода на климактериум бяха
предствени блестящо от проф. Благовест Пехливанов –
Медицински Университет, Пловдив.
Хомеопатичният подход при решаване на свързаните с
перименопаузата функционални проблеми беше презенртиран от д-р Райна Томова – Европейска школа по клинична хомеопатия. Бяха дискутирани: хомеопатична терапия
при мено-метрорагии, при „горещи вълни”, при промени в
настроението, при безсъние и т.н.
Хомеопатичната дискусия беше подкрепена от представянето на редица клинични случаи от родната практика,
както и на публикувани в чужди издания проучвания и
казуси.

продължава на стр. 6
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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Снимки от първите семинари на курса
по клинична хомеопатия на ЕШКХ

София, 2 модул. Начало на усвояването на
тънкостите на хомеопатията

София, 1 модул. Вълнуващо запознанство с
една нова възможност

Пловдив, 1 модул. Пред пълната зала на обновения аудиторен комплекс доц. Николай
Ламбов разкрива тайната на хомеопатичното
лекарство

Пловдив, 2 модул. В обновените аудитории
са създадени прекрасни условия за работа и
учене

Варна, 1 модул. Залата беше препълнена,
настроението ведро, умовете - отворени за
знания

Плевен, 2 модул. В позната обстановка, но по
новата програма на ЕШКХ продължиха обучението си лекарите от региона

ACTA HOMEOPATHICA
НОВИНИ ОТ АКАДЕМИЧНИ ФОРУМИ
Втората Конференция на Асоциацията на лекарите
по обща/фамилна медицина, проведена от 11 до 13
ноември в Пловдив протече с изключителен успех.
На конференцията присъстваха над 600 общопрактикуващи лекари от цялата страна, както и гости
от съседни държави. Участниците обмениха практически опит със своите колеги и тези от Югоизточна
Европа и обогатиха познанията си с новости в лечението на различни заболявания.
През втория ден на конференцията д-р Иван Енев
от екипа на ЕШКХ запозна общопрактикуващите лекари с възможностите на клиничната хомеопатия в
общата медицина. Пред заинтересованата и доброжелателна публика от над 100 лекари бяха представени основните принципи на хомеопатията и бяха илюстрирани с клинични случаи практическите аспекти
на приложението на метода при остра и хронична
патология.
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колонка
НА БМХО
ЗА ЛЕКАРИТЕ ПРАКТИКУВАЩИ
КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
ДЕКЕМВРИ 2011
София – 17.12.2011, събота
Тема: Рецидивиращи инфекции на пикочните пътища
в детската възраст. Лектори: доц. Димитричка Близнакова, Варна, д-р Иван Енев, ЕШКХ
Пловдив – 17.12.2011, събота
Тема: Остри и хронични отити. Възможности на хомеопатията. Лектори: д-р Валентина Костуркова , д-р
Мариян Иванов, ЕШКХ
Варна – 17.12.2011, събота
Тема: Трудното дете. Възможности на хомеопатията.
Лектори: д-р Милена Топалова, детски психиатър,
МБАЛ Света Марина, Варна, д-р Зорка Угринова,
ЕШКХ
Плевен – 17.12.2011, събота
Тема: Нервно-психични проблеми при детето - тикове, заекване, нощно напикаване. Лектори: д-р Валерия Маринова, педиатър, детски невролог, II-ро ДКЦ
Плевен, д-р Антоанета Пандурска, ЕШКХ

На 04.11.11 в гр. Плевен се проведе Методична
среща по клинична токсикология, за клиничните токсиколози от България.
В Научната програма, презентация на тема „Клинична токсикология, хормезис, клинична хомеопатия”
изнесе д-р Петко Загорчев, клиничен токсиколог и
преподавател в ЕШКХ.
В презентацията бяха разгледани промените във
въздействието върху организмите на различните дози
химични субстанции,принципите на хомеопатичния
метод на лечение и взаимовръзката с клиничната токсикология.
Изнесеният доклад предизвика дискусия върху възможностите на хомеопатията в клиничната токсикология. Бяха споделени интересни случаи за странични
действия в хода на хомеопатично лечение приложено
от хомеопати нелекари.
Общоприето бе мнението, че клиничната хомеопатия е терапевтичен метод само в ръцете на опитни
лекари, с добра клинична практика.
Поради проявения интерес към темата на участниците в срещата бяха представени програмата и методите за обучение по клинична хомеопатия в ЕШКХ.

Срещите са с начален час 10:00 ч. и се провеждат:
В София:	Анатомична аудитория,
бул. П. Славейков
В Пловдив: II-ра аудитория, МУ, Пловдив
Във Варна: Медицински колеж, Варна
В Плевен:
МУ Плевен, зала Асклепий
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Клинични изследвания в областта на
хомеопатията – експериментални проучвания
През последните няколко десетилетия са проведени и публикувани във водещи медицински списания
сериозни изследователски проекти в областта на
хомеопатията, отговарящи на най-високите научни
стандарти. В много контролирани проучвания хомеопатичното лечение е доказало своята ефективност.
Някои от тях ще бъдат цитирани по-долу.
В престижни научни списания до сега са публикувани общо 142 рандомизирани контролирани проучвания в хомеопатията. Положителни резултати са отчетени в 63 (44% от общия брой), а отрицателни – в 11 (
8%), докато 68 (48%) посочват противоречиви (нито
положителни, нито отрицателни) резултати. Последните се обясняват с различния дизайн на проучванията и малкия обем на някои от тях. Категорично позитивни са резултатите от рандомизирани контролирани проучвания в някои медицински области, като
сенна хрема, фибромиалгия, синузити и вертиго.
В пет от проучванията се достига до извода, че
хомеопатичното лечение има ефект, по-голям от плацебо. Фактът, че тези мета-анализи дават позитивни
доказателства за хомеопатията е забележителен, защото са обединени много разнородни описателни проучвания, синхронизирани по продължителност, брой
на участниците, вид на лечението и критерии за отчитане на резултатите.
Систематичен преглед и мета-анализи на достъпната хомеопатична литература.
Първият систематичен преглед на хомеопатични
изследвания е публикуван в British Medical Journal
през 1991 г. От 105 проучвания 81 показват позитивни
резултати, в това число и рандомизирани контролирани проучвания , получили висока оценка на рандомизация, блиндиране, размер на извадката и други методологични критерии. Авторите, в това число и ортодоксални епидемиолози, правят следния извод: “Броят
на положителните доказателства е изненада за нас.
Базирайки се на доказателствата, ние приемаме хомеопатията като ефикасен лечебен метод, макар механизмът на действие все още да е хипотетичен.”, а също и
“Тези доказателства вероятно ще бъдат достатъчни за
налагането на хомеопатията като регулярно лечение
на някои заболявания”.
През 1996 г. Европейската комисия за изследване
на хомеопатичните лекарства публикува изследване
на Cusherat, базирано на 184 контролирани клинични
проучвания. Избрани са висококачествени рандомизирани, плацебо-контролирани проучвания, включващи 2001 пациенти. Авторът Boissel използва техника
на интерпретиране на проучванията чрез съчетаване

на р-стойностите им, за да отговори на въпроса “Има
ли ефект хомеопатията?”. Заключението е, че този
лечебен метод е по-ефективен от плацебо, макар и
силата на тези доказателства да е по-малка, поради
по-ниското методологично качество на проучванията.
Впоследствие към мета-анализа са включени още две
нови проучвания и бройката от 2579 пациенти
потвърждава, че хомеопатичното лечение е различно
от плацебо (при р<0,001).
Мета-анализ, публикуван през 1997 г. в Lancet,
включва 186 плацебо-контролирани проучвания за
хомеопатия, от които могат да бъдат извадени 89.
Общото средно съотношение на коефициенти за тях е
2,45 (95% интервал на доверие 2,05-2,93) в полза на
хомеопатията, което означава, че ефектът от метода е
2-3 пъти по-голям, отколкото плацебо. Дори и при
“най-лошия сценарий”, в който са анализирани само
висококачествените изследвания, този коефициент е
1,97 и отново е статистически значим. В заключение е
направен изводът, че дори и когато резултатите не са
съпоставими с хипотезата, ефектите на хомеопатията
са налице, в сравнение с плацебо. Авторите обръщат
внимание и на факта, че тези заключения са сравними
с подобните, които се правят и в конвенционалната
медицина. Поради редуцирания обем от доказателства, не стават възможни изводите при кои диагнози е
ефективно хомеопатичното лечение.
През 2005 г. в Lancet е публикувано друго изследване, което сравнява 110 плацебо-контролирани проучвания в областта на хомеопатията и 110 съответни
проучвания от конвенционалната медицина. И двата
метода показват подобни положителни лечебни ефекти. 21 хомеопатични и 9 от конвенционалната медицина са оценени като проучвания от “най-високо методологично качество”. Освен това, резултатите на 14
произволно избрани (8 хомеопатични и 6 конвенционални), са подробно анализирани. В тези проучвания,
за разлика от 1997 г., коефициентът на съотношение
на ефекта спрямо плацебо е по-голям. Авторите намират по-слаби доказателства за специфичните ефекти
на хомеопатичните лекарства и силни доказателства
за специфичния ефект на конвенционалното лечение.
Тава е по-близо до схващането, че клиничният ефект
на хомеопатията е плацебо-ефект. Тук мета-анализът е
критикуем в избирателността на проучванията – от 21
са редуцирани на 8. Ако бяха анализирани 66 проучвания (половината от общата бройка от 110), то ефектът
на хомеопатията би бил доказано значим. Ясно е, че
заключенията на тази работна група, под ръководството на добре известния опонент на хомеопатията
проф. Матиас Егер са тенденциозни и преднамерени.

ACTA HOMEOPATHICA
Систематични прегледи и мета-анализи, насочени към определена патология.
Причината за малкия брой налични оригинални
научни статии може да бъде открита в различните
подходи при избор на хомеопатична терапия. Друг
проблем – на хетерогенността на медицинската патология, е избегнат в 24 проучвания, проведени рандомизирано и контролирано в специфични области на
хомеопатията. Позитивните доказателства в полза на
хомеопатията са повече от очевидни, особено категорични в 10 проучвания.
Категорични доказателства за доказан лечебен
ефект на хомеопатията има в следните области:
а
 лергии и инфекции на горните дихателни пътища
– Проучване „Ефективност, сигурност и цена – ефект
на хомеопатията в общата практика – обобщена
оценка на здравето.”, 2006.
д
 иарии в детската възраст – „Хомеопатията и диариите в детската възраст: комбинирани резултати и
мета-анализ на три рандомизирани, контролирани
клинични проучвания.”, 2003.
 г рип – „Хомеопатичният препарат Oscillococinum за
предотвратяване на грип и грипоподобни симптоми”, кохортно проучване, 2006.
п
 остоперативен илеус – „Хомеопатия за пост-оперативен илеус?” – мета-анализ, 1997.
р
 евматични заболявания - „Хомеопатията и ревматични заболявания, Клиники за ревматични болести
в Северна Америка, 2000.
 с езонни алергични ринити - „Мета-анализ на хомеопатично лечение на полинози с Galphimia glauca”,
1996.
в
 ертиго (световъртеж) - „Сравнение на лечението на
вертиго с комплекс от хомеопатични лекарства и
обичайно лечение: мета-анализ на клинични изпитвания”, 2005.
Други 9 проучвания са с по-малко убедителни
резултати:
 т ревожност, 2006.
 з локачествени заболявания и нежелани лекарствени реакции, 2009.
х
 ронична астма, 2004.
д
 еменция, 2004.
д
 епресия, 2005.
 г лавоболия и мигрени, 2004.
H
 IV/AIDS, 2003.
р
 аботоспособност и умора, 2003.
о
 стеоартрит, 2001.
Няма доказателства в полза на хомеопатията при:
 з аболявания на детството и юношеството, 2007.
A
 DHD, 2007.
Л
 ечение на злокачествени заболявания, 2006.
Някои непотвърдени рандомизирани клинични
проучвания за позитивен ефект на хомеопатията.
В други медицински източници публикуваните
доказателства са фрагментарни – напр. остро възпа-
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ление на средното ухо при деца, (2006), фибромиалгия, (2004), синдром на хроничната умора,(2004),
сепсис, (2005), кървене след раждане, (2005). При тези
изследвания се отчита, че резултатите са неубедителни или негативни.
Превод д-р Антоанета Пандурска
По материали на Europian Comitee for Homeopathy
от стр. 2
Варна: На 12 ноември 2011 г. в Медицинския Колеж гр.
Варна се проведе професионална среща на лекарите-хомеопати на тема: „Място на хомеопатията при отити“.
Модератор на събитието беше доц. д-р Людмил Пейчев, дм
– ръководител на катедрата по Фармакология и
Лекарствена токсикология при Фармацевтичния Факултет в
гр. Пловдив. Гост-лектор беше д-р Сапунджиев – от университетската клиника по УНГ заболявания в гр. Варна.
Присъстваха 52 души практикуващи хомеопатия.

В уводната лекция „Диагностични и терапевтични подходи при възпаление на средното ухо”, д-р Сапунджиев направи задълбочен обзор върху постиженията на съвременната
медицина в тази насока. Разискваха се практически въпроси, свързани с поведението на общопрактикуващите лекари
при възпаление на Евстахиевата тръба. Лекцията беше подкрепена с богат набор от видео-клипове за изследване на
тъпанчевата мембрана.
Лекция за възможностите на хомеопатията при отити
беше изнесена от доц. Л. Пейчев. В първата част от презентацията бяха представени 12 хомеопатични медикамента,
използвани за овладяване на възпалителните секрети от
носа. Бяха очертани индивидуалните усещания, модалности
и съпътстващи признаци на пациенти с оток и запушване на
Евстахиевата тръба, при които могат да се прилагат следните симптоматични медикаменти: Еuphrasia, Hydrastis, Kalium
iodatum, Kalium sulfuricum, Kalium muriaticum и Kalium
bichromicum.
С изключителен интерес аудиторията посрещна представянето на клиничните случаи, като участваше активно в
изграждането на терапевтичния план. Участниците в събитието се обединиха около извода, че при лечение на отити
прилагането на хомеопатия подобрява значително проходимостта на Евстахиевата тръба, а от там и дренажа на средното ухо.
продължава на стр. 8

ACTA HOMEOPATHICA
от стр. 1
Наш екип се срещна със седем първокурсници от
различни градове на страната
Ето какво споделят курсистите:
„Защо се записах на курс по клинична хомеопатия и какви са моите очаквания от това обучение?”

Д-р Денка Минчева, специалист по детски
болести, Пловдив:

Имам специалност по детски болести и в момента работя на две места – като общопрактикуващ лекар и като
педиатър в спешно отделение,
детски сектор на УМБАЛ „Свети
Георги“ в Пловдив. От известно време се интересувам от
възможностите на хомеопатията при лечение на алергичните заболявания в детска възраст. И тази есен просто дойде
момента и се записах на курса, организиран от ЕШКХ.
Още от първия семинар съм приятно изненадана от
широкото приложение, което този метод намира в
педиатричната практика. Оценявам практическата
насоченост на семинара и смятам, че да се съкрати
продължителността и тежестта на едно остро състояние е една отлична перспектива за прилагането на
хомеопатичните медикаменти в ежедневната ми практика. А и също забелязвам интерес от страна на родителите към безвредни лекарства. Считам, че с тези
знания ще бъда полезна на своите пациенти.

Маг.-Фарм. Анна Михайлова, преподавател
в медицински колеж, Пловдив.

В аптечната ми практика
значително се увеличиха предписанията с хомеопатични
монопрепарати. Това провокира желанието ми да се запиша
на курс по хомеопатия, за да
задълбоча познанията си. Разглеждам този курс, като възможност да повиша общата си
квалификация. Лекторите са
високо квалифицирани и много
атрактивни. Те поднасят материята по изключително
достъпен и запомнящ се начин. Усвоявам знанията с
лекота, което признавам си, като лектор много ме
впечатли.
Разбира се фактът, че курсовете се провеждат в
медицински университет Пловдив доказва, че нивото е
наистина високо. Мисля, че пълната зала и големият
интерес към курса също са показателни.
Радвам се, че има диалог между лекари и фармацевти. Очаквам следващите семинари с нетърпение.
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Д-р Тунджай Мустафа, МЦ „Медина“, гр. Наречен.
Имам много колеги, които практикуват хомеопатия
и пациентите са доволни. Вече използвам някои от
хомеопатичните монопрепарати при остри състояния
и имам отлични впечатления. Всеки лекар трябва да
бъде в крак с новостите. Записах се на курса заедно
със съпругата ми и двамата сме много доволни от поднесената информация.
Разглеждам хомеопатията като сравнително нов
метод на лечение с интересен и различен подход към
пациента.
Още от първия семинар добро впечатление ми
направиха положително настроените лектори.
Лекциите са на
високо професионално ниво и се
надявам знанията по хомеопатия
да намерят широко приложение в
ежедневната ми
практика.
Д-р Мевлен Мустафа, общопрактикуващ лекар,
с. Тополово, община Асеновград.
Преди една година заведох детето си при лекар
хомеопат и останах изненадан от ефекта на предписаните лекарства. Това ме накара да прочета повече за
същността на хомеопатичните лекарства и принципите на този тип лечение. Разбрах, че без обучение при
специалисти няма как да стане овладяваането на тези
знания. Ето ме днес в залата на медицински университет Пловдив. Записах се на курса с големи очаквания,
които се оправдаха. Още първите лекции провокират
мисленето ти като лекар и ти поднасят много нови
терапевтични възможности. Смятам, че ползата е и за
мен и за моите пациенти.

Маг.-Фарм. Ивайло Нейнски, гр. София.

Посещавал съм много и различни курсове за
повишаване на квалификацията си и имам начални
познания по хомеопатия. Мога да кажа, че организацията на този семинар е на много високо ниво. Изложението на отделните теми, поднасянето на теория,
подкрепена с клинични случаи, прави лекциите
интересни и много полезни. Материята се поднася
структурирано, разбираемо с висок професионализъм. Смятам, че знанията, които ще получа ще ми
позволят по-добре да посъветвам пациента в кои
случаи е по-добре да се обърне към лекар хомеопат.
Имам много клиенти, които приемат по много лекарства, без да си дават сметка за нежелани странични
ефекти и лекарствени взаимодействия. Тези пациенти ще насоча към лекар хомеопат, за да се лекуват по
по-безвреден начин. Сигурен съм, че този курс ще
ми бъде от полза.

ACTA HOMEOPATHICA
Д-р Русалка Радушина, педиатър, завеждащ
Детско отделение, МБАЛ, гр. Разлог.
От тридесет години лекувам деца. Напоследък усещам известна умора от традиционното лечение на
най-честите детски заболявания. Първите ми впечатления от днешните лекции
са, че лекторите ангажират
вниманието на аудиторията
през цялото време. Информацията се поднася стегнато и разбираемо с един
забавен и интелигентен изказ. Добър старт и високо
вдигната летва, това е мнението ми за ЕШКХ. Поздравления за екипа. Приветствието от проф. Трайков приятно ме изненада, тъй като признанието от
академичните среди е най-добрия атестат за качеството на това обучение. Считам, че знанията по хомеопатия ще разнообразят и обогатят практиката ми и
ще ме търсят родители с различно мислене, които
ще оценят безвредността на тези лекарства.
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Маг.-Фарм. Магдалена Петрушева, аптека
Адонис, гр. София.

Много клиенти в аптеката
ми задават въпроси, свързани с хомеопатията, например
могат ли да се използват от
бременни жени, каква е дозировката при деца. Имам опит
с хомеопатичните специалитети, но много неща с монопрепаратите не ми бяха
ясни.
Всички тези въпроси ме доведоха на курс по
клинична хомеопатия. Интересен е фактът, за безвредността на тези лекарства, те се щадящи за
организма на малки деца и алергични пациенти и
не крият риск от предозиране. Видях колко много
лекарства могат да се препоръчат при голям брой
остри състояния.
Считам, че ще бъда полезна на всички мои клиенти. Намирам лекциите за заинтригуващи и много
достъпни.
Вече имам отговори на въпроси, които до вчера
си задавах и не намирах решения.
Бързам за нощно дежурство в аптеката, но утре
пак съм тук. Не мога да пропусна лекциите, много
ми е интересно…
Редакционният екип на Акта хомеопатика
и целият преподавателски екип на ЕШКХ благодари за високата оценка и пожелава на
всички курсисти „На добър път, колеги, в

овладяването на новите знания!“

от стр. 6
плевен: На 19 ноември 2011 г. в Медицинския Университет
в гр. Плевен се състоя професионална среща на тема бронхиална астма. Д-р Павлина Глоговска от Пулмологична клиника на МУ Плевен изнесе изчерпателна лекция за патофизиологичните механизми на бронхиалната астма. Пред 48
лекари хомеопати д-р Слави Филчев разясни възможностите на хомеопатията за контрола на това заболяване.

