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ОНЛАЙН ПРОФЕСИОНАЛНИ 
СРЕЩИ НА БМХО

5 и 12
декември
2020 г.

www.clinicalhomeopathy.eu 
www.bmho.bg 

Следете нашите Сайтове: 

Уважаеми, Колеги!
През месец декември ще се проведат он-
лайн две професионални срещи:

на 5 декември (събота)

тема 
„Метаболитен синдром. Възможностите на 
клиничната хомеопатия“ 

лектори
проф. д-р Мария Орбецова, МУ Пловдив и 
д-р Иван Енев, ЕШКХ 

Събитието е безплатно.
При попълване на формата от сайта
на 03.12.2020г. ще получите линк за включ-
ване в онлайн събитието на посочения от 
Вас имейл адрес.

начален час: 10.00
Краен час: 13.00

на 12 декември (събота)

тема 
„Малките хомеопатични медикаменти при 
честа сезонна патология. Нови възможнос-
ти и терапевтични решения.“

лектор
д-р Зорка Угринова

начален час: 10.00
Краен час: 12.00

Събитието е безплатно.
При попълване на формата от сайта
на 10.12.2020г. ще получите линк за включ-
ване в онлайн събитието на посочения от 
Вас имейл адрес.

поСледвайте ни във фейСбуК:

 
или фейСбуК група
клинични хомеопати

www.facebook.com/clinicalhomeopathy.eu

http://www.bmho.bg/news/27
http://www.bmho.bg/news/28
https://www.facebook.com/groups/791837557694046
https://www.facebook.com/clinicalhomeopathy.eu
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Нарушенията на обонянието се класифицират 
като „-osmias“, а тези на вкуса като „-geusias“ За-
губата им може да бъде вторичен симптом на ре-
дица заболявания и по-рядко се среща като осно-
вен симптом. 80% от разстройствата на вкуса са 
всъщност обонятелни такива.
• Аносмия/агеузия – неспособност за усещане на 
миризми/вкусове
• Хипосмия/хипогеузия – намалена чувствител-
ност към миризми/вкус
• Дизосмия/дисгеузия – променено, изкривено 
усещане за миризми/вкус

Тези променени усещания могат да бъдат:
• Тотални – за всички миризми/вкусове
• Частични – засягащи няколко миризми/вкусове
• Специфични – касаещи отделни миризми/вку-
сове

физиологични и патофизиологични 
механизми

Обонятелният невроепител е с площ около 5 см2 
и се разполага в най-горната част на всяка носна 
кухина. Той съдържа първичните обонятелни ре-

д-р даниела Карабелова

обща медицина, ЕШКХ

АНОСМИя И АгЕуЗИя. 
ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ 
ХОРИЗОНТИ

цептори (повече от 100 милиона), поддържащи 
клетки, жлези на Бауман и базални клетки. 
Обонянието се медиира чрез стимулирането на 
рецепторните клетки от летливи химикали. Все-
ки рецептор представлява първичен сензорен 
биполярен неврон. Обонятелните неврони са 
уникални, защото се генерират от подлежащите 
базални клетки през целия ни живот (приблизи-
телно на всеки 4-8 седмици). Този процес се ре-
гулира от специфични растежни фактори. 
Обонятелните рецептори се кодират от около 
900 гена! (Линда Бък и Ричард Аксел, Нобелова 
награда 2004 г.). Предполага се, че всеки неврон 
експресира само един ген, така че одорантите се 
разпознават по сложния модел на свързване, 
който създават. 
Аксоните на обонятелните рецепторни клетки 
образуват синапси в bulbus olfactorius с митрал-
ни и снопчести клетки, подредени в специализи-
рани структури, гломерули. гломерулните клетки 
са първичните изходни неврони от обонятелната 
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луковица. Оттук аксоните пътуват до обонятел-
ната кора, разделена на пет части: предното обо-
нятелно ядро, обонятелния туберкул, пирифор-
мената кора, кортикалното ядро на амигдалата, 
енторхиалната област в хипокампа. 

За разлика от останалите ни сетива, обонятел-
ният път няма превключване в таламуса, преди 
кортикалната му проекция. тъй като амигдала-
та и хипокампуса са компоненти на лимбичната 
система, те могат да участват в афективните и 
хедонични компоненти на миризмите.  

В носните ходове съществуват и свободни нерв-
ни окончания на n. trigeminus, които се стимули-
рат от неприятни остри миризми, като амоняк, 
ментол и др. и могат да предизвикат усещане 
за присъствие на силно химично вещество, без 
обективно възприемане на миризмата.
Последните изследвания идентифицират ре-
цептори за мирис и вкус на изненадващи места, 
включително скелетни мускули, стомашно-чре-
вен тракт и дихателни пътища. Точната роля на 
тези рецептори все още не е изяснена.
  
Нарушенията в обонянието може да са в резул-
тат от патологични процеси на всяко ниво по 
обонятелния път. Най-честите причини за загу-

ба/нарушение в обонянието са:
• Стареене – според проучване от 2002 г. обек-
тивното увреждане на обонянието при възраст-
ни над 53- годишна възраст е 24.5%, а над 80 г. 
– 62.5%.
• Вирусни инфекции на горните дихателни пъти-
ща, особено грип – 14 до 26% от всички налични 
случаи на хипосмия или аносмия. Може да до-
ведат до заместване на обонятелния невроепи-
тел с дихателен. Базалните клетки позволяват 
потенциално регенерация на епитела, но това 
може да отнеме месеци, дори години или да е 
необратимо.  
• Заболявания на носната кухина и синусите – 
назални полипи, хроничен риносинуит, папило-
ми, тумори
• Травми на главата (разтърсване в предно-зад-
но направление), субарахноидален кръвоизлив.
• Операции, лъчетерапия
• Аномалии в развитието (енцефалоцеле, дер-
моидни кисти)
• Саркоидоза, грануломатоза на Вегенер, мно-
жествена склероза, болест на Паркинсон, Алц-
хаймер.
• Ендокринни нарушения – хипотиреоидизъм, 
хипоадрения, захарен диабет
• Лекарства и токсини – аминогликозиди, фор-
малдехид, алкохол, никотин (предизвиква сква-
мозна метаплазия и промяна в морфологията 
на обонятелните неврони), цинкови соли (в това 
число назални спрейове без рецепта с цинкови 
соли!)
• Депресия, биполярно разстройство, ши-
зофрения.

през последните месеци стана ясно, че но-
вият коронавирус, отговорен за пандемията 
COVID-19, причинява намаляване на обоня-
нието и вкуса при голяма част от пациентите. 

Хемосензорните дефицити често са най-ран-
ните, а понякога и единствените признаци при 
иначе безсимптомни носители на вируса SARS-
CoV-2. Аносмията/агеузията могат да бъдат 
единствените симптоми при значителна част от 
пациентите. Аносмията често се проявява без 
назална конгестия или ринорея. Понастоящем 
тези симптоми засягат 60-80% от инфектираните 
лица, обикновено са преходни и продължават 

ТЕМА НА БРОЯ
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от няколко дни до около 2 седмици. Повечето се 
разрешават или значително се подобряват в рам-
ките на 7–10 дни (Lechien и др. 2020 ; Lee и др. 
2020 ; Printza и Constantinidis 2020 ; von Bartheld 
и др. 2020). 
Обонятелната дисфункция е по-рядко срещана в 
по-напредналата възраст и е по-разпространена 
при жените. Най-новият и изчерпателен система-
тичен преглед на 68 проучвания и 30 264 пациен-
ти демонстрира значително, почти 3 пъти по-го-
лямо разпространение на обонятелните и/или 
вкусовите увреждания в популациите в западни-
те страни, отколкото в Източна Азия, и разликата 
изглежда е независима от възрастта или тежестта 
на заболяването (von Bartheld и др. 2020 ). Спо-
ред Aziz et al вкусовите усещания се променят при 
50% от пациентите с COVID-19. В изследванията 
на Boscolo-Rizzo в рамките на 4 седмици измене-
нията във вкуса или обонянието частично или на-
пълно отзвучава при 89% от пациентите. 
По отношение аносмията при пациенти с 
COVID-19, засега се обсъждат четири основни па-
тогенетични механизма: 
1) назална обструкция /запушване и ринорея, 
2) загуба на неврони на обонятелните рецептори, 
3) инфилтрация на мозъка, засягаща обонятелни-
те центрове, 
4) увреждане на поддържащите клетки в обоня-
телния епител. 
Десетките проучвания в тази посока наклоняват 
везните в полза най-вече на четвъртия механизъм. 
При лечение на разстройствата на обонянието в 
алопатичната терапия с различен успех се при-
лагат антибиотици, фармакологични дози вита-
мини, назални деконгестанти,  антихистамини, 
локални и системни кортикостероиди или хирур-
гичен подход, когато е необходимо.

Хомеопатията, като безвреден, щадящ и съще-
временно ефективен метод, също има своето 
място при аносмиите. 

Съгласно принципа на подобие, изборът на хоме-
опатично лекарство зависи от цвета, консистен-
цията и обилността на секретите, съпътстващите 
симптоми, модалностите, отключващите фактори 
и общото състояние на пациента. 
ето кои са най-често показаните хомеопатични 
медикаменти при нарушенията в обонянието: 

• Ammonium carbonicum 9Сн – сух ринит със за-
пушване на носа, нощно влошаване
• Ammonium muriaticum 9Сн – усещане за запу-
шен нос или чуждо тяло в ноздрите, независимо 
от секрецията (обилна, светла, слузеста, дразне-
ща). Загуба на обоняние.
• Apis mellifica 15Сн – носът е запушен от набъб-
налата лигавица. Конюнктивит. Подобрение от 
свеж въздух.
• Sticta pulmonaria 5/9Сн – остър ринит от инфек-
циозен произход с изразена назална обструкция, 
стягане в основата на носа (тип „пенсне“). грипо-
подобен синдром с болки по мускулите, умора и 
фронтално главоболие. Суха кашлица. 
• Sambucus nigra 9Сн – суха хрема с пълна назал-
на обструкция. Стридорозен ларингит с дрезгава, 
пристъпна, задушаваща кашлица.
• Kalium sulfuricum 9/15Сн – хронична гнойна 
хрема. Жълт, недразнещ секрет, стичащ се по 
задната фарингеална стена. Синуит с аносмия 
или хипосмия. Влошаване в топла стая.
• Hydrastis canadensis 9Сн – жълтеникав, жилав, 
вискозен секрет, стичащ се от носа към гърлото. 
Запушване на носа в топла стая. Загуба на обоня-
ние.
• Natrum carbonicum 9/15Сн – хроничен ринит с 
жълто-оранжев секрет и аносмия

по време на реконвалесцентния период може 
да се имат предвид:
• Sulfur iodatum 15Сн – персистираща кашлица 
и ринорея (пареща, слузно-гнойна). Загуба на те-
гло, уморяемост, чувствителност към студ.
• Pulsatilla 30Сн – персистираща недразнеща 
ринорея с нощно запушване на носа и обилна 
жълто-зелена секреция сутрин. Загуба на вкус и 
обоняние.

ЗаКлЮЧение

Нарушенията във вкуса и обонянието традицион-
но се пренебрегват в медицинската практика, за-
щото не се считат критични за живота. Те обаче 
оказват влияние върху удоволствието от хране-
нето и може да са свързани с неадекватен храни-
телен прием и хранителни дефицити, намалено 
удовлетворение от социалните контакти и психо-
логическо благосъстояние. 
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На 19 октомври 2020 г. по традиция Българският 
лекарски съюз (БЛС) раздаде своите годишни на-
гради. Престижните награди се раздават за 17-и 
път. Церемонията бе открита от председателя на 
БЛС д-р Иван Маджаров с минута мълчание и 
посмъртно отличие за лекарите, загубили битка-
та с пандемията. 
С приза „лекар на годината“ бе удостоен  
доц. д-р Александър Оскар, офталмолог, начал-
ник на Клиниката по Очни болести на уМБАЛ 
“Александровска.
„Да бъдеш лекар на годината на БЛС наистина е 
голяма отговорност и признание. Благодаря из-
ключително много за това отличие“. Д-р Оскар 
се грижи за детското зрение и сподели, че в по-
следните няколко месеца има повече пациенти, 
отколкото през същия период на миналата годи-
на. Той изказа загрижеността си, че констатира 
пик на деца с късогледство във връзка с онлайн 
обучението.

Тази година освен петте категории, в които по 
традиция се отличават едни от най-изявените 
лекари в страната, беше създадена и нова „бор-
ба с пандемията Ковид 19“. Военномедицинска 
академия получи специална колективна награда 
за приноса си в овладяването на епидемията. 
По традиция бяха отличени и двама млади лека-
ри в категорията “Ти си нашето бъдеще“ .

Д-р Петко Загорчев, МБАЛ Шумен е получил три 
номинации за Националната награда „Лекар на 
годината“. Предложения за кандидатурата му са 
изпратени от Районните лекарски колегии в Русе 
и Разград, както и от Централната комисия по 

професионална етика към Български лекарски 
съюз. 

д-р ЗагорЧев бе отлиЧен в Катего-
рията „приноС За раЗвитие и утвър-
ждаване авторитета на СъСловната 
органиЗация“, Заедно С проф. д-р 
бориС богов, дмн.

българСКият леКарСКи СъЮЗ 
раЗдаде Своите 
годишни награди 
„леКар на годината“*

ОТ МЯсТОТО НА съБиТиЕТО

ето какво сподели д-р Загорчев за читателите 
на в. Acta homeopathica:
„Естествено е  да се гордея с това отличие. След 
половин век работа като лекар на предния фронт 
в интензивната медицина и почти четвърт век 
лекар хомеопат. И през всичките тези години от-
даден на изграждане  авторитета на съсловието 
в областа на професионалната етика.
Особено се гордея с факта, че не бях свидетел, 
а участвах активно в процеса на утвърждава-
не на Професионалните ценности. гордея се с 
това, че утвърдих съсловната принадлежност 
на лекарите хомеопати към голямата общност 
на лекарите в България и Европа, и не допуснах 
противопоставяне на клиничната хомеопатия с 
конвенционалната Медицинска практика. гор-
дея се, че  съвместно с прекрасния колектив  ле-
кари хомеопати от ЕШКХ  запазихме академич-
ния  дух, превърнахме  клиничната  хомеопатия 
в  научно издържана парадигма, надграждаща  
клиничното мислене на всеки един лекар.»

*Повече за събитието може да намерите тук: 
blsbg.com

https://blsbg.com/
https://blsbg.com/
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Интересувам се от холистична медицина и ле-
чение с методи, близки до природата. Завърших 
основния двугодишен  курс по Клинична хоме-
опатия за лекари и последващо продължаващо 
обучение към Медицински университет гр. Пло-
вдив. 
В исторически план съм впечатлена, от един  из-
ключителен българин – лекар, общественик и  
революционер, в годините около Освобождение-
то – д-р георги Миркович, който е бил и първия 
български хомеопат. Той е завършил медицина 
във Франция, награждаван с медали от Наполеон 
и Папата, за принос в борбата срещу холерата. В 
родината ни той дава своя принос в областта на 
медицината, политиката, образованието, науката 
и просветната дейност.

При нужда от по-задълбочен хомеопатичен ин-
дивидуален подход, насочвам пациенти за кон-
султация и лечение към колеги с опит в областта.

В денталната ми практика прилагам допълващо 
лечение с хомеопатични препарати при деца и 
възрастни. Един често препоръчван от мен пре-
парат е Gelsemium  sempervirens 15CH. нама-
лява страха от посещение при зъболекар. Пре-
поръчвам го по 5 гранули 2-3 пъти дневно, един 
ден преди и в самия ден на посещението в ден-
талния кабинет. При по-притеснителни пациенти 
с по-интензивни симптоми, може и на по-чести 
приеми, например през час по 5 гранули. Пре-

димствата на хомеопатията са, че няма странич-
ни ефекти, няма риск от предозиране и не водят 
до зависимост. Може да се използва и при бре-
менни и е особено полезен  при малки деца, тъй 
като много добре редуцира  тревожността.
В контекста на настоящата криза и епидемична 
обстановка, някои пациенти проявяват засилена 
тревожност и страх от заразяване и болести, от-
лагат наложителни манипулации. Тук показан е 
Arsenicum album 30 CH веднъж дневно по 5 гра-
нули.
Когато манипулацията е свързана с травма или 
кървене –  например при екстракция на зъб, из-
бирам Arnica  montana 9CH. Дозировката е по 5 
гранули преди манипулацията и 2-3 пъти днев-
но след нея, за няколко дни, в зависимост от те-
жестта на травмата и времето за възстановяване. 
Може да се приема успоредно с конвенционал-
ното лечение.
Ако е налице болка или ангажиране  на перифе-
рен нерв, ползвам Hypericum perforatum 30CH 
неколкократен прием за по-продължителен пе-
риод от време до отшумяване на симптомите.
Вече е доказано, че ефектът на хомеопатичното 
лечение не се влияе от използването на ментови 
пасти за зъби или антибактериални води за уста. 
Единствено предупреждавам моите пациенти за 
десетина минути преди и след прием да не се 
приема храна или напитки. гранулите се оставят 
да се разтопят в устата, а при малки деца или не-
възможност,може да се разтворят с малко вода.
За себе си, близките ми и дори за домашния 
любимец, използвам познанията от курсовете и 
материалите от лекциите, отлично систематизи-
рани и поднесени от преподавателите, лекари 
с практика в различни области на медицината. 
Считам, че хомеопатията обогатява лечителското 
ни изкуство по един мек и безвреден начин и  ус-
пешно се съчетава с всяко друго лечение. 

Благодаря за споделените знания и опит на екипа 
на ЕШКХ!
Пожелавам на всички най-вече здраве! 

д-р Светла бояджиева

управител на семейна 
дентална практика,
Пловдив

ХОМЕОпАТиЯТА в дЕНТАлНАТА МЕдициНА

Хомеопатията обогатява 
леЧителСКото ни иЗКуСтво по един 
меК и беЗвреден наЧин
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ОТ пРАкТикАТА 

д-р ружа Салмон

дентален лекар, 
Пловдив

Завърших дентална медицина в Медицински 
университет, Пловдив с отличен успех през 2010 г. 
Първата ми среща с клиничната хомеопатия дати-
ра още докато бях студентка през далечната 2008 
г. в Медицински университет в Пловдив. Търсех 
допълващ метод, който да подобри моята рабо-
та с пациентите. Така през 2017 г. се записах на 
обучение към Европейската школа по клинична 
хомеопатия (ЕШКХ) София. 
Считам, че хомеопатията намира широко при-
ложение за профилактика и лечение на редица 
заболявания и състояния както при децата, така 
и при възрастните. По време на бременност е 
много подходяща, защото е безвредна, а и в този 
период сме ограничени в изписването на конвен-
ционални лекарствени средства. 
Хомеопатията ще помогне на колегите лекари и 
лекари по дентална медицина да обогатят знани-
ята си и да гледат на пациента като едно цяло, а 
не само изолирания проблем, по повод на който 
е при тях. 

Бих искала да споделя с читателите на Acta 
homeopathica моят опит с приложението на хо-
меопатичните препарати. Тъй като те повлияват 
добре страха и тревожността на пациента, чудес-

но ми помагат за подготовка преди посещение в 
кабинета.  

Най-често препоръчвам Aconitum napellus 15Сн. 
Gelsemium sempervirens 15-30CH, Stramonium 
15CH, a при пациенти с много нисък праг на бол-
ката Chamomilla vulgaris 30CH. Честотата на при-
емите определям според конкретните оплаква-
ния при пациента. Хомеопатията добре допълва 
методите на нефармакологичното управление 
на поведение. Важно е да се отбележи, че хоме-
опатичното средство е индивидуално за всеки 
пациент. Няма едно универсално средство. За да 
определя какво точно да приложа, снемам под-
робна анамнеза, разпитвам пациента от какво се 
страхува най-много в стоматологичния кабинет - 
шум, вибрации, болка, какви са усещанията му, 
има ли кошмари или засилено притеснение и 
тревожност преди посещение и т.н. 

Хомеопатията е подходяща както за профилак-
тика при пародонтит с foetor ex ore – Mercurius 
corrosivus 9Сн, така и при множествен кариес 
Calcarea fluorica 15Сн, а също и при кариеси на 
ранното детство – Kreosotum 9Сн. наличието на 
афти в устната кухина е често срещано състоя-
ние, тогава изписваме Borax 9Сн. За подготовка 
преди екстракция на зъб е подходяща комбина-
ция Arnica montana 15Сн, за да се ограничи кър-
венето и да се ускори оздравителния процес и 
Hepar sulfur 9Сн, за да предотвратим нагноява-
нето.

Пожелавам на читателите да са здрави, успешни, 
много удовлетворени от себе си в тези времена 
на изпитание и да продължават да се развиват в 
областта на хомеопатията.

ХОМЕОпАТиЯТА в дЕНТАлНАТА МЕдициНА

Хомеопатията ще помогне на 
Колегите леКари по дентална 
медицина да обогатят Знанията Си
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д-р Сузана йосифова

дентален лекар, 
Димитровград 

Завърших стоматология през 1981 г. в Стоматоло-
гичен факултет, Му гр. Пловдив. Минах през шко-
лата на Селски здравен участък в с. ябълково и 
по настоящем работя в собствен стоматологичен 
кабинет в гр. Димитровград. Имам специалност 
поливалентна стоматология и втората ми любов е 
хомеопатията. 
Завърших основния курс през 2002 г., и почти вся-
ка година посещавам Модул Поддържаща квали-
фикация. Член съм на БМХО и се гордея, че участ-
вах в Първия конгрес по клинична хомеопатия в 
Албена. Прилагам знанията си често в семейство-
то и за мои близките, но и все повече пациенти се 
интересуват от алтернативно лечение.

При нас, денталните лекари от голяма помощ е 
хомеопатията в лечението на афтозния стоматит 
при малките деца и при възрастни. Най често из-
писвам Borax 5CH, три пъти по 5 гранули с отличен 
терапевтичен резултат. 
Друга специфична таргетна област са заболявани-
ята на пародонта. През дългата  ми практика съм 
имала пациенти с много тежък и неприятен разяз-
вяващ гингивит с некротични участъци, и изклю-
чителна болезнененост. Тогава на помощ ми идва 
Mercurius corrosvus 9CH. Предписвам го на 4 часа 

ОТ пРАкТикАТА 

по 5 гранули за първите два дни, като го комбини-
рам с Arnica montana 9CH два пъти по 5 гранули. 
Пациентите се повлияват много бързо и така се 
облекчават неприятните усещания.
Друго лекарство, което често използвам е 
Mercurius solubilis 9CH при серозните гингиви-
ти. Препоръчвам го три пъти на ден по 5 гранули. 
Продължителността на това лечение преценявам 
индивидуално.
При децата, които много се страхуват от посеще-
нието в стоматологичния кабинет и реагират буй-
но, когато ги доведат при мен, често предписвам 
Chamomilla vulgaris 15CH, три пъти по 5 гранули. 
Добре родителите да го дават поне  2-3 дни преди 
посещението на детето при мен. При най-малките 
дечица, на които им никнат зъбките предписвам 
специалитета Камилия. Най напред го ползвах 
при моите малки внуци в този труден и за родите-
ли и за баби период и след като лично се убедих в 
доброто и бързото повлияване на болката често го 
препоръчвам на младите родители. Това е може 
би той е един от най-често изписваните хомеопа-
тични продукти.
Ползвам и Rhus toxicodendron 9CH при лабиа-
лен херпес, в острата фаза на чести приеми, да-
вала съм и го и в профилактична схема с Natrum 
muriaticum 15CH и Vaccinotoxinum 15CH.
Препоръчвам на всички мои пациенти да спазват 
добра устна хигиена и редовно да посещават своя 
дентален лекар. За  профилактика за зъбния ка-
риес просто трябва да напомняме на родителите, 
колко е важно да се научат децата от малки да си 
мият два пъти дневно зъбките, да се сменя четката 
на три месеца, да си избере подходяща паста, да 
се научим да ползваме конци за зъби и т.н. Когато 
тези навици се създадат по-рядко ще ни се нало-
жи да имаме болезнени посещения при дентал-
ния доктор.

Пожелавам на читателите на вестник Acta 
homeopathica здраве и хубави усмивки!

ХОМЕОпАТиЯТА в дЕНТАлНАТА МЕдициНА

СпециалноСтта ми е поливалентна 
Стоматология, а Хомеопатията е 
втората ми лЮбов
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Работя в Медицински университет – Варна от да-
лечната 1984, а от 2015 съм директор на Филиала 
на Му-Варна във Велико Търново. Завършила съм 
акушерство, педагогика и социални дейности. Имам 
докторската степен по психология. От 1999 г. ръко-
водя „училище за родители - Варна“. 
голямо предизвикателство е в днешно време да ре-
абилитираш професиите на медицинската сестра и 
акушерката и да ги направиш привлекателни. 2020 
година бе обявена от СЗО  за година на тези про-

фесии и по ирония на съдбата  се оказа, че са жиз-
неноважни за оцеляването ни. Истината е, че те са 
малко привлекателни – заради ниското заплащане, 
голямата инвестиция в обучението (4 години), лип-
сата на реална възможност за самостоятелна прак-
тика, неуважителното отношение на пациентите и 
лошите условия на труд. Затова дълбоко уважавам 
нашите студенти, които си дават сметка за всичко 
това, но са направили своя избор със сърцата си.  
Към днешна дата във Филиал Велико Търново вече 
са дипломирани 62 акушерки и медицински сес-
три, които започнаха работа по специалността. 
Всички, които ме познават знаят, че акушерство-
то е моята страст. Освен, че колекционирам стари 
учебници по акушерство, имам няколко издадени 
книги, две от които оценявам като много важни: 
„Пренатална и перинатална психология“ и „Психо-
логия на майчинството в контекста на акушерските 
грижи“. Вярвам, че превръщането ни в родители ни 
приближава най-осезаемо до Бога, създавайки чо-
вешко същество по наш образ и подобие.
В последните години жените се еманципирахме, 
излязохме от дома и се съревноваваме наравно с 

Доц. Диана Димитрова, 
доктор по психология
Медицински университет – Варна

Само 
СамораЗвиващият 
Се ЧовеК има 
шанСа да ЗапаЗи 
интелеКта Си до 
дълбоКа СтароСт 

Доц. Димитрова взе участие в Научно-практи-
ческата конференция по клинична хомеопа-
тия, организирана от Българска медицинска 
хомеопатична организация, проведена он-
лайн на 03-04 октомври 2020. Тя представи 
лекция на тема „Психологични феномени, 
индуцирани от начина на живот в условия 
на пандемия“. Поради засиления интерес от 
страна на нашите читатели представяме доц. 
Димитрова в рубриката „гост на броя“:

ГОсТ НА БРОЯ
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ГОсТ НА БРОЯ

мъжете за пари, власт и престиж. Не намирам това 
за погрешно. Смятам, обаче, че майчинството е на-
шето амплоа, там където никой друг не може да ни 
замести. Моите научни търсения са в две посоки: от 
една страна, как днешното семейство се адаптира 
към новите семейни роли след раждането на дете, 
а от друга, как начина на раждане повлиява нашата 
по-нататъшна съдба. Днешните майки се различават 
драстично от поколението на своите баби. Днес сме 
на един клик разстояние от източника на информа-
ция, нашата нова библия – Интернет. Забравихме да 
се вслушваме в себе си, в инстинктите си. Лесно се 
доверяваме на чужди авторитети (често подвежда-
щи, комерсиални и ненаучни). 
В моята клинична работа се срещам с млади жени, 
разпънати между желанието да бъдат  достатъчно 
добри майки, съпруги, домакини, дъщери, приятел-
ки, служители. Това, в психологически план, е невъз-
можно, защото човек може да функционира ефек-
тивно само в три социални роли. 

а раждането на дете и неговото 
отглеждане до една година ангажира 
житейСКа, пСиХиЧеСКа и фиЗиЧеСКа 
енергия, необХодима За реалиЗирането 
на две Социални роли. 

Остава да си изберем дали да бъдем добри майки и 
добри съпруги, добри майки и добри домакини или 
добри майки и добри служители. Няма как да се но-
сят две дини под една мишница, нали? Именно зато-
ва смятам, че днешните млади родители имат нужда 
от подкрепа много повече от своите прародители.  И 
тази помощ трябва да се търси на всички нива. 
Чудесно е, че у нас Българската медицинска хомео-
патична организация се ползва с авторитет. Там, къ-
дето конвенционалната медицина не помага, може 
да помогне (или да бъде подпомогната) от хомеопа-
тичното лечение. Моят опит с тревожни и неспокой-
ни родители и деца го доказва. Психосоматичните 
проблеми, според мен, са тези, които най-добре и 
най-бързо се повлияват от хомеопатично лечение. 
Искам да пожелая на читателите на  Acta homeopathica 
да бъдат здрави и да не престават да търсят. Само 
саморазвиващият се човек има шанса да запази 
здравето и интелекта си до дълбока старост. Самоу-
съвършенстването, наред с родителството, придава 
смисъл на нашия живот. Оня смисъл, който всеки от 
нас съзнателно или несъзнателно търси през целия 
си жизнен път. 
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ресни и полезни материали в секция „Само за 
членове“ на сайта на БМХО 

www.bmho.bg
Членският внос е в размер на 30.00 лв., които 
можете да внесете по банков път.

данни за банковия превод:
Име на получателя: БМХО
Име на банката: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG58FINV91501214928641
BIC: FINVBGSF
Сума за внасяне: 30.00 (тридесет) лева
Основание за внасяне: Членски внос за 2021 г.

ЗапоЧна Кампанията За
подновяване на 
ЧленСтвото в бмХо За 2021 г.


