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Вестник за клинична хомеопатия

Кой се страхува от хомеопатията?
Уважаеми колеги,
Свидетели сме на поредната атака срещу хомеопатията, но този път предвождана от 

академици от БАН, настояващи преподаването на хомеопатия в Медицинските универ-
ситети да бъде прекратено!

Безпрецедентна по своята неетичност, тази кампания 
се превърна в медиен хит преди да бъде дискутирана на 
професионално ниво – така както изисква Кодексът по 
професионална етика на Българския лекарски съюз, кога-
то има някакви разногласия между лекарите, касаещи 
определен диагностичен или терапевтичен метод. 

„Памфлетът на академиците“, обявяващ хомеопатията 
за „лъженаука“, който е разпратен до Медицинските уни-
верситети, е подготвен от химик без никакви компетен-
ции в областта на медицината и е подписан от лекари, 
които дори не са си дали труд да проучат що за метод е 
хомеопатията. Това, което авторите на този документ, 
обаче, не са предвидили, е реакцията на здравомислеща-
та част от обществото – учени (включително и представи-
тели на БАН), лекари и пациенти, които се изправиха в 
защита на хомеопатията. 

Българска медицинска хомеопатична организация, в 
лицето на нейния председател – д-р Петко Загорчев, свет-
кавично реагира с контра-писмо до Ректорите на 
Медицинските университети, с което аргументирано 
защити мястото на клиничната хомеопатия в съвременна-
та медицинска наука и практика като приложи повече от 
90 линка към клинични проучвания, доказващи действие-
то на хомеопатията и ползите й за общественото здраве. 

По-долу ви представяме само част от многобройните 
реакции на „Памфлета на академиците“, които се появиха 
в множество печатни и електронни медии: 

Писмо до медиите на 
Българска медицинска хомео-
патична организация, подписа-
но от д-р Петко Загорчев - 
Председател на Управителния 
съвет на Българската медицин-
ска хомеопатична организация 
и Председател на Етичната 
комисия на Български Лекарски 
Съюз:

„Уважаеми дами и господа,
Академик Юхновски е инициирал кампания в рамките 

на БАН, насочена срещу хомеопатията и срещу нейното 
изучаване в Медицинските университети.

Кампанията достигна апогея си с изпращането на 
писма до ректорите на Медицинските университети с 

Темите на конференцията тази година са: 

„ХОМЕОПАТИЯ ПРИ ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ
В ОНКОЛОГИЯТА”

“ГЕРИАТРИЯ И ХОМЕОПАТИЯ”
“ХОМЕОПАТИЯ В ПЕДИАТРИЯТА”

Желаещите да участват с доклади, постери,
научни съобщения и клинични случаи,
могат да изпратят най-късно до 16 март 2018 г.:

1. Заглавие на темата
2. Резюме в word-формат до 500 знака
на e-mail: congress.nessebar@gmail.com
с копие до: bmhobg@gmail.com

Комисия към Организационния комитет на 
конференцията ще отговори на авторите на 

одобрените теми за доклади или постери 
до 31 март 2018 г.

Телефони за информация: 02-9632091 и 02-9630906

XVII-та Национална Конференция
по Клинична Хомеопатия ще се проведе
в Несебър от 25 до 27 май 2018 година



Издава: ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
www.clinicalhomeopathy.eu; e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu 
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389 
София 1408, ж.к. „Южен парк”, бл. 29, вх. Б, офис 1, район Лозенец 
ISSN 2367-7457

Главен редактор: Д-р Райна Томова
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

ГОДИНА 8, БР. 2, ФЕВРУАРИ 2018 2ACTA HOMEOPATHICA

треба се регулира от Директива 2001/83/ЕО, допълнена 
със специални разпоредби относно доказателствата за 
качество, безопасност и ефикасност, съдържащи се в 
Директива 2003/63/ЕО. В Европейския съюз, подобно на 
всички фармацевтични продукти, разрешените хомеопа-
тични лекарства отговарят на най-високите стандар-
ти за производство и контрол на качеството.

Следователно, първият контакт на пациента е с 
лекар, чиято квалификация в конвенционалната и некон-
венционална медицинска практика му позволява да избе-
ре най–подходящия за неговото здравословно състояние 
метод.

И Европейският парламент, и Парламентарната 
Асамблея на Съвета на Европа излизат с резолюции, 
които не само не отричат неконвенционалните методи 
на лечение (в това число и хомеопатията), а предлагат и 
по-голяма хармонизация в рамките на Европейския съюз. 
В отговор на това, миналата година беше приет 
Европейски стандарт за лекари с допълнителна квали-
фикация по хомеопатия.

В заключение бихме желали да припомним, че спорове и 
несъгласия по отношение прилагани методи на диагно-
стика и лечение, съгласно Кодекса по професионална 
етика на лекарите в Република България, не могат да 
бъдат обект на медийна полемика. Предполагаме, че 
тези принципи са залегнали и в Кодека на Етичната 
комисия при БАН.

Оставаме с готовност да продължим разговорите на 
професионално ниво. 

Прилагаме списък с част от публикациите, касаещи 
хомеопатията като терапевтичен метод, неделима 
част от съвременната конвенционална медицина /след-
ват препратки към 93 публикации/.“

Интервю на проф. Анелия 
Клисарова – депутат и член на 
Парламентарната комисията по 
здравеопазване, бивш ректор 
на Медицински университет 
Варна, бивш Министър на обра-
зованието. 

БНР, Хоризонт, 14 февруари 
2018 г.

https://vimeo.com/255912725/d20a3c578a

Журналист: Вашето мнение – 
трябва ли да се изучава или не в медицинските универси-
тети у нас хомеопатията?

Проф. Анелия Клисарова: Нека да започна с Вашите 
думи най-напред. Наистина, трябва да се срещнат акаде-
миците, академичните среди, лекарите, които практику-
ват хомеопатия и да изяснят въпросите, които останаха 
отворени. Защото за мен, трябва да кажа, че хомеопатията 
има две страни. Едната страна това е т.нар. класическа 
хомеопатия. В някои държави, където не се практикува от 
лекари, където хомеопатите сами си приготвят лекарства-

препоръка за прекратяване на обучението на студенти-
те по хомеопатия и със стартирането на „дискусия“ в 
множество печатни и електронни медии и телевизионни 
предавания. За нас, като лекари с допълнителна квалифи-
кация по клинична хомеопатия, подобен подход е абсо-
лютно неприемлив и погазващ елементарни етични пра-
вила. 

Публикуваното писмо, „подписано“ от членове на БАН, 
цитира тенденциозно подбрани документи и станови-
ща.

То квалифицира преподаването на хомеопатия в 
Медицинските университети като „анахронизъм“ ..., 
самата хомеопатия, като „лъженаучен принцип, проти-
воречащ на основните принципи на физиката и химия-
та“.

Дискусия, дирижирана от физици и химици, хора без 
нужната медицинска квалификация, е подвеждаща за ака-
демичната медицинска общност, а последвалите публи-
кации са обида към квалифицирания труд на над 2500 
български лекари с допълнителна квалификация по 
Клинична хомеопатия, упражняващи своята дейност 
съгласно изискванията на Закона за Здравето /раздел VI/.

В предложението за прекратяване на изучаването на 
хомеопатия в Медицинските университети се цитира 
половинчато и тенденциозно Декларацията на Научния 
консултативен съвет на европейските академии /EASAC/. 
Тази декларация определя хомеопатията като потенци-
ално опасна главно по две причини - забавяне на първия 
контакт с лекар и последствията от това, както и лош 
контрол на качеството на произвежданите хомеопа-
тични препарати.

EASAC: „Използването на хомеопатията подтиква 
пациента да забави търсенето на подходяща медицин-
ска помощ или по-лошо – възпира го“.

EASAC: „Има потенциални проблеми с безопасността 
поради лошо наблюдение на производствените методи, 
което изисква по-голямо внимание към контрола на 
качеството и оценката на неблагоприятните ефекти“.

Това наистина е така в някои страни, където с хомео-
патия се занимават не-лекари и те сами си приготвят 
лекарствата. Но тази констатация не е валидна за бол-
шинството европейски страни, в които хомеопатия 
практикуват само лекари и хомеопатичните лекарства 
подлежат на регистрация и строг контрол, и се отпус-
кат само в аптечната мрежа, както и останалите 
лекарствени препарати.

В България, клинична хомеопатия - единственото 
течение в хомеопатията, което се преподава в 
Медицинските университети, се практикува само от 
лекари и използва хомеопатични продукти, които са про-
изведени по всички правила на добрата производствена 
практика, регистрирани са като лекарствени продукти 
в Изпълнителната агенция по лекарствата и се отпус-
кат в аптеките. 

Разрешението за пускане на пазара в Европейския съюз 
на хомеопатични лекарствени продукти за хуманна упо-
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та, наистина над тях няма контрол. В България нещата 
стоят по съвсем различен начин. Хомеопатичните сред-
ства подлежат на Закона за Лекарствените средства и 
съответно са контролирани от Изпълнителната агенция 
по лекарствата. Така че контрол се осъществява, както и 
за всички други останали лекарства, които не са хомеопа-
тични. А от кого трябва да се практикува хомеопатията? 
Изключително важно е тя да се практикува от лекари, 
които са обучени за това. И наистина, ако хомеопатът не е 
медицинско лице и не е обучен за това той може да про-
пусне някои състояния на пациента. Ако това обаче е 
завършил лекар, със своите умения и знания той ще въве-
де един индивидуален подход към пациента, докога може 
да са хомеопатичните лекарства, докога са класическите 
лекарства и как те могат да бъдат комбинирани. Именно в 
този смисъл информираността на лекарите какво може, 
докъде може и как да бъде прилагана хомеопатията инди-
видуално към всеки пациент е изключително важно. 
Когато говорим за контрол самите лекари могат да упраж-
няват този контрол докога и как да използват хомеопатич-
ните средства. И това е добра практика в България, че 
хомеопатията се прилага само от завършили медицина 
специалисти, така да кажем. 

Журналист: Така че Вие сте категорично за това да 
продължи изучаването на хомеопатията в Медицинските 
университети у нас?

Проф. Анелия Клисарова: Категорично да. Аз не 
мисля, че тя трябва да бъде забранена за изучаване. Нека 
млади хора, които завършват да са запознати с методите 
на хомеопатията и да вземат правилните решения за 
лечението на всеки пациент. И този довод, че когато паци-
ентът първо отива при лекаря, който се занимава с хоме-
опатия, той ще закъснее за клиничния си преглед, както 
например може да се случи това в Англия, при нас абсо-
лютно не е така. Той отива при завършил практикуващ 
лекар.

Интервю на проф. Лъчезар 
Аврамов - директор на институ-
та по електроника на БАН, 
който е и първият учен от 
Източна Европа, номиниран за 
Наградата за изключително 
високи научни постижения на 
ЕС - Декарт за неговата работа в 
областта на онкологията: 
http://m.dir.bg/dnes/news/26887807/

Спорът за хомеопатията е 
схоластичен спор между фана-
тици, заяви проф. Лъчезар Аврамов от БАН, който не 
подкрепя изразеното от БАН становище.

Аз съм категорично против отхвърляне на хомеопа-
тията и заявих мнението си пред академик Иван 
Юхновски, каза проф. Лъчезар Аврамов пред Дир.бг. 

Преди дни учените от БАН призоваха ректорите на 
медицинските университети веднага да преустановят 
обучението по дисциплината хомеопатия.

„Абсолютно не съм на тяхното становище. Първо, не 
е вярно, че е научно доказано, че хомеопатията е неефек-
тивна. Освен това има и друг момент. Ако се направи 
статистика, например, от стандартната химиотера-

пия и въобще химиолечението колко повече хора са умре-
ли и са увредени, ще видите, че те са в порядъци повече“, 
изтъкна проф. Аврамов. 

Той посочи и друг аргумент.
„Има и такъв подход, че ако не е 100% научно доказано, 

както наистина не е с хомеопатията, то това важи и за 
другата медицина. Значи трябва въобще да се забрани 
медицината. Това е пълен абсурд“, посочи още ученият.

Спорът за хомеопатията не е медицински спор, смята 
той.

„Обикновено, когато спорът се превърне в такъв идео-
логически, застават зад двете позиции и хора, които 
разбират, и хора, които не разбират. Този спор не е меди-
цински спор. Това е схоластичен спор между фанатици“, 
допълни ученият.

Самият той е привърженик на холистичната медици-
на за профилактика и лечение, която, по думите му, е по-
щадяща за пациентите, дава в пъти по-добри резулта-
ти и в пъти е по-евтина от стандартите за лечение в 
здравното осигуряване у нас.

Проф. Аврамов е директор на Института по електро-
ника в БАН. Има над 30-годишен опит в научните изслед-
вания на взаимодействието на лазерното лъчение с био-
логични структури. Основател е на ново за страната ни 
научно направление “Биомедицинска фотоника”. Той е и 
първият учен от Източна Европа, номиниран за 
Наградата за изключително високи научни постижения 
на ЕС – „Decartes“ (Декарт) през 2004 г. в областта на 
онкологичните заболявания. 

Интервю на проф. Людмил 
Пейчев, Декан на Фарма-
цевтичния факултет към Меди-
цински университет, Пловдив: 
https://trafficnews.bg/traffic-tv/plovdivski-
uchen-napravi-puh-i-prah-pensionerite-ban-
zaradi-96500/ 

Пловдивски учен защити 
преподаването на хомеопа-
тия. Поводът е настояването да 
отпадне изучаването на алтер-
нативната медицина.

Българската академия на науките поиска да се забра-
ни преподаването на хомеопатия в Медицинските уни-
верситети у нас.

В писмо до ректорите на четирите ВУЗ-а, подписано 
от 65 академици и член-кореспонденти на академията, се 
посочва, че няма сериозни научни доказателства за 
здравния ефект от хомеопатията, а преподаването й 
под каквато и да е форма й придава авторитетност, 
което е недопустимо за медицината.

„Тя изцяло разчита на т.нар. плацебо ефект, т.е. ефек-
тът, който чрез самовнушение всеки един би могъл да 
изпита, независимо от това какво лечение получава“, 
заяви академик д-р Богдан Петрунов, един от специали-
стите по имунология и алергология у нас.

Не на това мнение обаче е първият хабилитиран пре-
подавател в България, който въведе преподаването по 
хомеопатия у нас. Това е проф. Людмил Пейчев - декан на 
Фармацевтичния факултет на Медицински универси-
тет, Пловдив.

https://trafficnews.bg/traffic-tv/plovdivski-uchen-napravi-puh-i-prah-pensionerite-ban-zaradi-96500/
https://trafficnews.bg/traffic-tv/plovdivski-uchen-napravi-puh-i-prah-pensionerite-ban-zaradi-96500/
https://trafficnews.bg/traffic-tv/plovdivski-uchen-napravi-puh-i-prah-pensionerite-ban-zaradi-96500/
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За последните 14 години са обучени годишно около 100 
студенти по медицина и дентална медицина. 

„Въведено е със закон изричното изискване тези зна-
ния да се практикуват от лекари и дентални медици, а 
магистър-фармацевтите могат да дават съвети за 
рационалното използване на хомеопатията от паци-
ентите. Инсинуациите по темата трябва да бъдат 
прекратени. Това са бивши ченове на БАН, пенсионери по 
настоящем - химици, физици, които са се събрали в 
агитка на пенсионера и се опитват да инициират писмо 
от името на БАН да се спре преподаването по хомеопа-
тия в Медицинските университети. Ръководството на 
БАН няма представа кои са тези хора, къде се помеща-
ват и как са изпратили писмото до ректорите на меди-
цинските университети“, заяви пред TrafficNews.bg проф. 
Пейчев.

По неговите думи, хомеопатията не може да лекува 
онкологични заболявания, но тя е част от комплексното 
лечение на пациента за преодоляване на имунния дефи-
цит, който традиционните лекарства довеждат до 
тяхното лечение и възстановяване на техните сили. 

Как той коментира темата и мнението на студенти 
по хомеопатия - вижте във видеото на ТРАФИК ТВ:
https://www.youtube.com/watch?v=NhYI-jOe6Bg

Интервю на проф. Надка 
Бояджиева, представител на 
Катедрата по фармакология и 
токсикология на Медицински 
университет, София, в която 
хомеопатия се преподава като 
свободно избираем предмет за 
студентите по медицина. 

Излъчване на БНТ, 15 февруа-
ри 2018 г.
http://news.bnt.bg/bg/a/uchen-khomeopatiyata-e-lzhenauka

Журналист: Проф. Бояджиева, 
да ни кажете какво включва програмата и какво точно 
изучават студентите.

Проф. Надка Бояджиева: Този курс е свободно избира-
ем. Това е начален курс по хомеопатия, който включва 
основни данни за хомеопатията като метод в медицина-
та. Това е обучение по желание на студентите, което не 
влиза в основната учебна програма. То включва както 
исторически данни, така и какво представлява хомеопа-
тията като метод и кога се прилага. Важно е да подчер-
таем, че всеки млад лекар има желание за съвременни 
неща и тук, подчертавам, специалисти лекари по клинич-
на хомеопатия от Европейската школа по клинична 
хомеопатия изнасят лекциите по време на курса. Те обяс-
няват кога и как е полезно и кога е вредно приложението 
на хомеопатични средства.

Журналист: Насърчава ли курсът обаче да се избира 
хомеопатията и след това когато завършат да се зани-
мават студентите с хомеопатия?

Проф. Надка Бояджиева: Не, не, курсът не. Ние имаме 
много свободноизбираеми курсове, напр. паралелно с този 
курс върви курс по фармакогенетика, по епигенетика на 
социално значими заболявания, който е също един хубав 
курс, много съвременен, много модерен. Курсът по хомео-
патия дава базисни познания, защото когато лекарят 

започне работа, пациентите в Европа искат хомеопа-
тия и не може лекар да завърши медицина, без да има 
базисни познания по хомеопатия. 

Журналист: Проф. Бояджиева, казахте, че много пре-
подаватели от чужбина идват тук?

Проф. Надка Бояджиева: Да, нашият курс се води от 
преподаватели, които са българи, но организираме еже-
годни конференции в България, на които идват много 
хора от чужбина –изтъкнати лекари, които се занима-
ват с хомеопатия. В курса лекциите се преподават от 
специалисти, лекари със специалност и клинична хомео-
патия, т.е. знанията идват от извора, студентите 
пият вода от извора, не аматьорски. Но нека подчертая 
– в България разпространението на хомеопатични про-
дукти е законно и регулирано. Европейска агенция е тази, 
която контролира и в нея имаме представител, който е 
един от преподавателите към Европейска школа по 
Клинична хомеопатия.

Интервю на д-р Райна Томо-
ва, Управител на Европейската 
школа по клинична хомеопа-
тия. 

Излъчване на Bulgaria On Air, 
15 февруари 2018 г.
h t t p s : / / w w w. b g o n a i r. b g / s u t r e s h e n -
blok/2018-02-15/ucheni-prizovaha-rektorite-
na-meditsinskite-universiteti-da-prekratyat-
obuchenieto-po-homeopatiya

Журналист: „Лъженаука“ – 
обидно ли е това за човек, който 
от години се занимава с хомеопатия?

Д-р Райна Томова: Това е изключително обидно, не 
само за мен, а и за над 2500 лекари в България, които прак-
тикуват отговорно своята професия и ползват хомео-
патичния метод на лечение. Не може изтъкнати учени, 
медици, които имат претенции за достоверност на 
своите изказвания, да правят подобни изказвания, без да 
познават метода. Това са уважавани лекари, много от 
тях са мои учители, не мога нищо лошо да кажа за тях, но 
не можеш да правиш изказване, без да се запознаеш с 
метода. И то инспириран и предвождан, в цялата тази 
инициатива, от един изтъкнат химик, който няма никак-
ва компетенция в областта на медицината. Много са им 
слаби аргументите. Всеки, който се задълбочи в тях 
може лесно да ги опровергае и въобще доста нелогично е 
това, което се случва. 

Журналист: Д-р Томова, Вашият отговор. Ще имате 
ли по-категоричен отговор на това писмо на академици-
те? Вие казвате, че химик стои на чело на цялото това 
нещо.

Д-р Райна Томова: Да, такъв отговор отдавна е 
изпратен до университетите. Приложили сме огромен 
списък с проучвания в областта на хомеопатията, 
които доказват нейните ползи, които далеч надхвър-
лят плацебо ефекта, както се твърди. Всеки, който 
желае може да се запознае. За нас е учудващо, че преди да 
се изпратят тези писма към университетите, академи-
ците не се обърнаха към нас лекарите, които практику-

http://news.bnt.bg/bg/a/uchen-khomeopatiyata-e-lzhenauka
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-02-15/ucheni-prizovaha-rektorite-na-meditsinskite-universiteti-da-prekratyat-obuchenieto-po-homeopatiya
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-02-15/ucheni-prizovaha-rektorite-na-meditsinskite-universiteti-da-prekratyat-obuchenieto-po-homeopatiya
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-02-15/ucheni-prizovaha-rektorite-na-meditsinskite-universiteti-da-prekratyat-obuchenieto-po-homeopatiya
https://www.bgonair.bg/sutreshen-blok/2018-02-15/ucheni-prizovaha-rektorite-na-meditsinskite-universiteti-da-prekratyat-obuchenieto-po-homeopatiya
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ваме този метод, защото можехме да им предоставим 
тази информация. Има нещо друго, което мен изключи-
телно много ме притеснява – искането да се извади пре-
подаването на клинична хомеопатия от университети-
те. Това означава да започне преподаване на хомеопатия 
от всеки, навсякъде, на когото поиска да се обучи. Т.е. 
това ще тласне хомеопатията към онзи неин клон, 
който разрешава практикуването от не-лекари и това 
вече наистина създава опасност за пациентите. 
Академиците, според мен, не си дават сметка, че всъщ-
ност работят в ущърб на пациентите и на тяхната 
сигурност когато искат извеждане на хомеопатията 
от Медицинските университети. И нещо друго, тук вече 
Ви го казвам като член на Комисията към Изпълнителна-
та агенция по лекарствата, която отговаря за регис-
трацията на хомеопатичните препарати. Никак не е 
лесна процедурата да се регистрира един хомеопатичен 
препарат. И за мен е абсолютно учудващо, че точно 
хомеопатията се атакува, чиито продукти се регис-
трират като медикаменти по Закона за лекарствените 
средства, а например никой не се занимава с хранителни 
добавки, медицински изделия, каквито са някои сиропи, 
които се появяват на пазара само с един режим на обявя-
ване, а не на регистрация. Т.е. доста избирателна е тази 
атака към хомеопатията.

Журналист: Много накратко, как ще завърши цялата 
тази сага и борба между традиционна медицина и хомео-
патия?

Д-р Райна Томова: Моето мнение е, че конвенционал-
на медицина и хомеопатия не бива да бъдат противо-
поставяни. Хомеопатията е един изключително мек, 
подкрепящ метод, един допълнителен инструмент в 
ръцете на добрия лекар, който може само да бъде от 
полза. Това не означава, че лекарят, който изписва хоме-
опатия няма да изписва конвенционални медикаменти. 
Всичко се преценява според ситуацията на пациента и 
според неговите потребности. 

Позиция на Пациентски 
организации „Заедно с теб“ , 
обединяващи Асоциацията за 
репродуктивно здраве, бре-
менност и грижи за децата 
„Усмихни се”, Алианса на транс-
плантираните и оперираните, 
АТО „Бъдеще за всички” и 
Асоциацията на пациентите 
със сърдечно-съдови заболя-
вания. 

Председател на пациентски организации „Заедно с 
теб“ г-жа Пенка Георгиева.
http://dnes.dir.bg/news/homeopatia-patzientski-organizatzii-26882879?nt=4

„Учените от Българската академия на науките се 
обявиха срещу хомеопатията. Те настояват тя да не се 
изучава в медицинските и фармацевтичните факулте-
ти. Ето какво отговарят от Пациентските организа-
ции „Заедно с теб“. 

Относно: Кампания на академици, насочена срещу 
хомеопатията и нейното изучаване в Медицинските 

университети.
Академици призовават ректорите на медицинските 

университети веднага да преустановят обучението по 
тази дисциплина, тъй като „методът е лъженаучен и не 
лекува нито една болест“.

Пациентски организации „Заедно с теб“ осъждаме 
тази позиция на академиците, подписали писмото и 
кампанията, организирана от акад. Иван Юхновски.

Един от основните документи, на който акад. 
Юхновски (учен в областта на органичната химия, но без 
нужната компетентност в областта на медицината) 
се позовава е Декларацията на Научния консултативен 
съвет на европейските академии /EASAC/. В нея хомеопа-
тията се определя като потенциално опасна главно по 
две причини – забавяне на първия контакт с лекар и 
последствията от това и лош контрол на качеството 
на приготвяните хомеопатични препарати.

Това е така, но в световен мащаб твърдението се 
отнася до едно течение – класическа хомеопатия, което 
се практикува и от не-лекари, някои от които сами си 
приготвят лекарствата.

В България по закон само лекари могат да лекуват с 
хомеопатия, а в клиничната хомеопатия се използват 
хомеопатични продукти, които са произведени по всич-
ки правила на Добрата производствена практика, реги-
стрирани са като лекарствени продукти и се отпускат 
в аптеките.

Ако има нарушения в тези правила, очакваме инсти-
туциите да предприемат нужните проверки.

На пациентите са известни редица изтъкнати и 
доказани български лекари, практикуващи клинична 
хомеопатия. Това са водещи специалисти, професори, 
доценти, анастезиолози, интернисти, пулмолози, педи-
атри и др. с доказан авторитет в традиционната меди-
цина.

Осъждаме тази тенденциозна кампания, с неясни 
мотиви, защото тя очерня и тези лекари, положили 
хипократова клетва, спасяващи ежедневно животи, 
ползващи се с доверето на стотици хиляди пациенти.

Считаме, че академиците не осъзнават, че по този 
начин насаждат омраза у пациентите към уважавани и 
отговорни български лекари в тази и без това сложна 
обстановка в здравеопазването.

Като доказани и авторитетни учени очакваме от 
академиците да подпомагат институциите за стаби-
лизирането на здравната системата, да подпомагат 
кампании като „Не на насилието над лекари“, а не да се 
подвеждат и рушат доверието пациент-лекар.

Към Пациентски организации „Заедно с теб“ всеки-
дневно се обръщат благодарни пациенти, особено роди-
тели на малки деца, често боледуващи от респиратор-
ни заболявания, пили многократно антибиотици и ста-
билизирани трайно след лечение с хомеопатия. И това 
във времето когато СЗО и отговорните български лека-
ри алармират за заплашващата ни антибиотична 
резистентност.

Кого плаши хомеопатията?
Във всеки случай, не нас, пациентите.“
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да се постави здравето там, където e истинското му място - 
първо в ценностната система на човека.

Д-р Иванов представи хомеопатичния мениджмънт на 
стреса и отрицателните емоции. По характерния за него 
прочит на Материя медика той разгледа основните хомео-
патични лекарства, които лекарите могат да използват в 
ежедневната си практика. Основавайки се на факта, че кла-
сическите успокоителни и антидепресанти потискат оплак-
ванията на пациента и носят своите странични действия, д-р 
Иванов подчерта потенциала на хомеопатичните средства, 
които стимулират собствените оздравителни сили на орга-
низма. По традиция се обсъдиха клинични случаи от практи-
ката с активното участие на присъстващите лекари.

Месец януари и февруари бяха белязани от пик на грип-
ните инфекции. Може би затова, а може би и заради автори-
тета и харизмата на лекторите, професионалните срещи на 
тема „Грип, хомеопатия и алопатия, странични действия на 
алопатичните препарати“ предизвикаха огромен интерес. 
Лекторите: проф. Надка Бояджиева, Катедра по фармаколо-
гия и токсикология на Медицински факултет към МУ, София 
и д-р Петко Загорчев, МБАЛ Шумен, Европейска школа по 
клинична хомеопатия препълниха лекционните зали в 
София, Пловдив и Стара Загора.

Голям интерес предизвика и самостоятелната презента-
ция на д-р Петко Загорчев със сходна тематика, представена 
в Русе, Варна и Бургас: „ОРИ и грип. Новости и хомеопатични 
терапии“. 

Поради огромния интерес към темата за грипа, която 
събра заедно близо 400 лекари и фармацевти в 6-те града, в 
които беше представена, решихме да запишем професио-
налната среща в София и да я предоставим на вниманието 
на всички, които не са успели да я чуят на живо: 
https://vimeo.com/255265855/740a16d840

В Плевен и Велико Търново, лекарите-хомеопати се 
събраха да дискутират не по-малко интересната тема: „Паник 
атаки, тревожност при боледуване. Повлияване с хомеопа-
тия“, представена от д-р Мариян Иванов, МЦ Фитолек, 
Европейска школа по клинична хомеопатия. Д-р Иванов 
засегна вечно актуалния проблем за стреса - какво предста-
влява, етиология, определяне индивидуалното ниво на 
стрес, какви са възможностите на хомеопатията в борбата 
със стреса и неговите последствия. Идеята на семинара бе 

Отзвук от професионалните срещи  
през месец януари и февруари

Варна

София

Русе

Пловдив

ПлевенВелико Търново

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА ЗА  
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  

В БМХО ЗА 2018 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
При подновяване на годишното членство ще ползвате 
преференциални цени за участие в предстоящата На-
ционална конференция по Клинична хомеопатия и ще 
посещавате безплатно професионалните срещи, орга-
низирани от БМХО. 
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес 
ежемесечно ще получават електронния вестник Acta 
homeopathica, както и своевременна информация за 
предстоящите събития.
Членският внос за 2018 год. е в размер на 30.00 лв., кои-
то 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 2018 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля, 
изпратете на адреса на БМХО: 
гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ап.1 за 
БМХО следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail.
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Хомеопатично лечение на транзиторни 
храносмилателни нарушения при 
новороденото и малкото кърмаче
д-р Камелия Бачовска, Втора МБАЛ-София, Европейска школа по клинична хомеопатия

Храносмилателните нарушения 
при новороденото и малкото кърма-
че са едни от първите трудности, с 
които родителите се срещат при 
отглеждане на детето и честа причи-
на за консултация с педиатър, от 
когото разтревожените родители 
очакват решение на възникналите 
проблеми. 

Около 2/3 от малките кърмачета 
регургитират в първите месеци от 
живота си, а около 20% имат колики. 

Всички тези нарушения са резул-
тат от незрелост на храносмилателна система и чувствителност 
към външни въздействия. Обикновено са транзиторни, но пер-
систирането им задължава да се задълбочат клиничното наблю-
дение и изследвания, за да не бъде пропусната по-тежка орга-
нична патология. 

Към групата на транзиторните храносмилателни нарушения 
в ранната кърмаческа възраст се отнасят:

1. Физиологичен ГЕР с клинични изяви периодични регурги-
тации и руминации

2. Колики
3. Запек
ГЕР се среща при около 2/3 от здравите кърмачета и е при-

чина за 1/4 от прегледите при педиатър на бебета до 6 мес. 
възраст. Представлява преминаване на стомашно съдържимо 
от стомаха в хранопровода. Различават се физиологичен ГЕР и 
ГЕРБ. Физиологичният ГЕР е резултат от незрелост на долния 
езофагеален сфинктер. Това състояние е преходно и не води до 
тежки усложнения. Регургитациите са най-често срещания 
симптом на ГЕР и за такива се съобщава при над 50% от кърма-
четата. 

Много важно е отдиференциране на физиологичния ГЕР от 
ГЕРБ. Необходима е щателна анамнеза – тегловен прираст, чес-
тота и количество на повърнатите материи, брой и количество 
на храненията. 

Терапевтичното поведение включва: антирегургитационни 
млека, сгъстители, позиционно лечение. 

Хомеопатичната терапия е уместна при физиологичен ГЕР и 
включва следните медикаменти:

1. Aethusa cynapium 9CH - голям медикамент за повръщане 
при изкуствено хранени кърмачета в първите месеци от живота. 
Характерни за него са непоносимост към млякото, което се 
регургитира или веднага след нахранване, или по-късно под 
формата на съсиреци, както и диаричните изхождания. 

2. Asa fоetida 5CH - показана е при неспокойно кърмаче с 
повишен апетит, аерофагия. 

3. Magnesia carbonica 9СН – шумни оригвания, непоносимост 
към краве мляко, кисела диспепсия. 

БЕБЕШКИ НЕРАЗПОЛОЖЕНИЯ И ХОМЕОПАТИЯ

4. Аntimmonium crudum 9CH - гадене и повръщане, което не 
облекчва, лакомо кърмаче с шумни оригвания. 

Колики при кърмачето:
Представляват пароксизмален поведенчески синдром, 

характеризиращ се със силен плач при здраво кърмаче на въз-
раст от 2 седмици до 4 месеца. Най-често пикът им като честота 
и интензивност е около 6 седмична възраст, след което прогре-
сивно намаляват до края на първото тримесечие от живота. 
Обикновено се появяват между 17 и 23 часа, придружават се от 
двигателна възбуда и шумно изпускане на газове и създават 
безпокойство у родителите. 

Причина за появата им са: незрелост и физиологична прето-
вареност на храносмилателната система в кърмаческата въз-
раст, физиологична лактазна недостатъчност с последващо 
засилване на ферментацията и газообразуването в червата, 
алергия към протеините на кравето мляко. 

Случаите на остро настъпил пароксизмален плач обаче 
налагат изключване на органична патология: отит, пиелонефрит, 
заклещена херния, торзия на придатъка на тестиса, суправен-
трикуларна тахикардия, костен травматизъм. 

За да се оцени интензивността на коликите важно практиче-
ско правило е наличието им повече от 3 часа дневно, повече от 
3 дни в седмицата и давност повече от 3 седмици. 

При липса на органична патология поведението включва 
безлактозни и нисколактозни млека, както и млека, съдържащи 
пробиотици. 

Хомеопатията предлага медикаменти, които редуцират 
интензивността на коликите. 

Основни хомеопатични медикаменти:
1. Colocynthis 9CH - съответства на пристъпни конвулсивни 

болки с рязко начало и край, подобряващи се от присвиване на 
крачетата към тялото и поставяне на детето по корем. 

Подобрение от топло и от силен натиск. 
2. Magnesia phosphorica 9CH - минерален еквивалент на 

Colocynthis. Показан е при спастични мигновени болки, които 
бързо се появяват и изчезват, подобряват се от присвиване на 
крачетата към тялото и от топло. 

3. Nux vomica 9CH - коликообразни болки при лакомо раз-
дразнително кърмаче, диария с оскъдни изхождания или запек 
с неефикасни напъни. 

4. Cuprum metallicum 9CH - спастични болезнени колики с 
рязко начало и край, които се подобряват от прием на студена 
вода. 

5. Chamomilla vulgaris 9CH - показан е при кърмачета, при 
които коликите намаляват при люлеене или вземане на ръце. 

6. Dioscorea villosa 9CH - остри силни болки с отделяне на 
газове, подобряващи се от изпъване на тялото. 

Запек
Констипацията е нарушение в честотата на изхожданията, 

размера и консистенцията на фекалиите. 
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Нормалните изхождания през първите месеци от живота на 
детето са кашави или течни. Честотата им е в зависимост от вида 
на хранене. Ранното преминаване на изкуствено хранене, както 
и ранното внасяне на нишесте и високорафинирани храни са 
основна причина за запек в кърмаческата възраст. 

За запек се говори, когато изкуствено хранено дете се изхож-
да по-рядко от един път дневно. При естествено хранени деца 
честотата на изхожданията може да варира от изхождане след 
всяко кърмене до едно изхождане дневно или дори по-рядко. 
За констипация може да насочи и трудното и болезнено отделя-
не на изпражненията. 

Различават се функционален и органичен запек. 
При функционалния запек кърмачето е с добро физическо и 

психомоторно развитие, няма болестна причина за възникване-
то му. Причина за този запек е незрялата нервно-мускулна коор-
динация на дефекацията, което налага допълнителни усилия. 
Други възможни причини при естествено хранени деца са 
недостатъчно количество кърма, за което ориентира и недоста-
тъчното отделяне на урина (симптома на сухите пелени), както и 
приемане от майката на медикаменти, които забавят чревния 
пасаж. 

Това налага пробно кърмене и ако количеството кърма е 
недостатъчно, преминаване на смесено хранене с адаптирани 
млека. 

Персистирането на запека и неповлияването му от регули-
ране на храненето може да насочи към органична причина- 
хипотиреоза, болест на Хиршпрунг, алергия към белтъка на 
кравето мляко, аноректални аномалии. 

Хомеопатичното лечение има добър терапевтичен ефект за 
повлияване на функционалния запек след предварително 
изключване на горепосочените причини. 

Основни хомеопатични медикаменти за лечение на функ-
ционален запек в кърмаческата възраст:

А. Запек поради атония
1. Alumina 5CH - изхожданията са твърди, примесени със 

слуз, дори меките изпражнения се отделят с голямо усилие. 
2. Оpium 5CH - запек без позиви за дефекация, черни,твърди 

като овчи изпражнения. 
Б. Запек със затруднено изхождане
1. Nux vomica 5CH - запек с неефективни напъни, редуващ се 

с диарични изхождания (диария на запечените).
2. Magnesia muriatica 9CH - запек при естествено хранени 

деца, твърди малки раздробени изпражнения, трудни за отделя-
не, спастични коремни болки, отделяне на газове. 

3. Silicea 9CH - атоничен запек с трудни за евакуация изпраж-
нения при слабо, невиреещо кърмаче. 

Интерес в лечението на запека представлява и Veratrum 
album 9CH - медикамент, използван в терапията на острите гас-
троентерити. Може да се ползва и за лечение на запек при ново-
родените и кърмачетата, особено при деца с болезнени напъни 
за дефекация, предизвикващи изпотяване. 

Всички хомеопатични медикаменти за лечение при новоро-
дено и кърмаче се ползват по следния начин: 10 гранули от 
всеки медикамент се разтварят в биберон с 50 мл вода, от която 
през деня се дава на малки глътки. Разтворът се подновява 
всеки ден. 

Никнене на зъби. 
По време на прорязването на първите млечни зъби, между 

4-ия и 18-ия месец, при кърмачето се наблюдават различни 
симптоми: неспокойствие, гингивит, повръщане и/или диария, 
чести ринити. Връзката с поникването на зъбите е спорна и 
недоказана. При анализиране на никненето на зъби при 597 
деца е установно, че 97% от децата са имали подуване на венци-

те и хиперсаливация, а 94% - неспокойствие, раздразнителност, 
смущения в съня. 

На 71% от децата е изписано хомеопатично лечение или 
самостоятелно, или в комбинация с дентални гелове. След 7 
дневно лечение е наблюдавано подобрение на симптоматиката. 

На преден план от всички медикаменти се откроява един, 
който на практика покрива повечето локални и общи реактивни 
симптоми, свързани с поникването на зъби. 

Chamomilla vulgaris15CH - двигателна възбуда, плач, раздра-
знителност. Важна модалност за този медикамент е успокояване 
на детето от пасивни движения (люлеене, возене в автомобил). 

Комбинираният препарат Камилия също трябва да се има 
предвид при симптоматика, свързана с никнене на зъби. 
Съдържа Chamomilla vulgaris 9CH, Phytolacca decandra 9CH и 
Rheum 5CH. Представлява перорален разтвор в монодозови 
опаковки. Дозировка - по 1 монодоза 4-5х дневно за 3 до 8 дни. 

Хомеопатията е добър избор за лечение и облекчаване на 
симптомите при транзиторните храносмилателни затруднения 
при новородени и кърмачета. Нейни основни предимства са 
липсата на странични действия, бързо облекчване на симптома-
тиката и ниската цена на лечението. 

Библиография:
1. Панчев Г. Гастроентерология на новороденото и малкото 

кърмаче 1992
2. Archives de pediatrie Les troubles digestifs benins du 
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3. Боарон М. Ру Фр. Педиатрия Досиетата на експерта 2016 

Изток-Запад
4. Понсе Ж. Е. Педиатрична хомеопатия

   облекчава бебето
през деня и през нощта

Камилия

Зачервени бузки

Лигавене

Хапане и гризане

Плач и мрънкане
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Хомеопатичен лекарствен продукт. Без лекарско предписание. 
За пълна информация: 
Боарон БГ ЕООД, 1408 София, кв. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап. 6, 
тел.: 02/963-09-06, факс: 02/963-45-00, КХП24119/06.11.2013
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Някак неусетно отлетяха първите 3 семинара от поред-
ната академична година на обучението по клинична хомео-
патия. За магистър-фармацевтите, обучението е вече препо-
ловено, а за лекарите, то е още в началото, но всички те вече 
за изградили впечатления за курсовете на Европейската 
школа по клинична хомеопатия, както и за самия метод. 
Попитахме няколко от тях какво ги е мотивирало да изуча-
ват хомеопатия, какви са впечатленията им от курса, препо-
ръките им към организаторите и очакванията им, свързани 
с усвоените знания. Ето какво ни споделиха. 

Доц. д-р Дарина Найденова, 
д.м., специалист по хранене и 
диететика, курсист по клинична 
хомеопатия, първи модул, 
Варна

Завърших медицина в МУ – 
Варна през 2000 г. От студентските 
години съм била дълбоко убедена, 
че подходът към пациента трябва 
да е холистичен и всеки един 
добре усвоен метод на диагности-
ка и лечение може да ни е от полза 
като лечители. Първите ми срещи 
с хомеопатията бяха скоро след моето дипломиране. На 
„собствен гръб” изпитах ползите от този непознат до момен-
та лечебен метод, въпреки че първоначално нямах големи 
очаквания. Идеята за цялостен подход към пациента с всич-
ки негови особености, физически и психически страдания 
ми допадна. Идеята да премина обучението по клиничнa 
хомеопатия се породи в мен преди няколко години. Едва 
през 2016 година обаче започнах да посещавам семинарите 
в гр. Варна. След първия преминал модул на обучение жела-
нието ми да прилагам хомеопатично лечение се затвърди. 
По мое мнение преподаванетo в курса по клинична хомео-
патия на ЕШКХ е на академично ниво. Личния опит на препо-
давателите, ерудицията и желанието им да споделят и обу-
чават са допълнителен стимул за всеки курсист. 
Възможността за обратна връзка и обсъждане на клинични 
случай е много ценна и стимулира увереността в мен да 
прилагам този лечебен метод. Всяка следваща среща с лек-
торите в семинарите ми помага да осмисля подхода към 
болестта и към пациента.

Изборът на най-подходящ метод на лечение за всеки 
пациент е част от лечителското изкуство. Клиничната прак-
тика по специалността „Хранене и диететика” ми даде допъл-
нителна възможност да използвам различни прийоми на 
терапия, съчетаващи диететика, ортомолекулярна медици-
на, нутригеномика, психология, обучение на пациентите по 
отношение на физическите им възможности и навици и др. 
Трябваше ми известно време, докато се осмеля да изпиша 
първия флакон на Боарон. Положителните резултати ме убе-
диха, че във все още скромния набор от случаи, в които аз си 
позволявам да включа хомеопатично лечение, то чудесно 
допълва или заменя класическите медикаменти. Оказа се, 
че при някои пациенти със затлъстяване и метаболитни 
нарушения класическата медицина няма алтернатива, дока-
то хомеопатията успешно повлиява симптоми, предизвиква-
щи дискомфорт и на практика подобрява качеството на 
живот и личностната себеоценка на индивида. 

В хода на обучението ми все повече се осмелявам да 
допълвам препоръките за хранене с рецепта за хомеопати-
чен препарат и перорален антидиабетен медикамент напри-
мер. Най-често в моята практика използвам хомеопатична 
терапия при нарушения в контрола на апетита, разстрой-
ства на хранителното поведение (eating disorders), различни 
метаболитни нарушения, стомашно – чревни заболявания, 
проблеми с лактацията от страна на майката, травми на 
меките тъкани. Пожелавам на всички колеги в курса да при-
добият знания и увереност, да се самоусъвършенстват и 
смело да прилагат холистичен подход към пациента. 

Магистър фармацевт Зорица 
Николова - Вутова - курсист по 
клинична хомеопатия, първи 
модул, София

Като фармацевт и майка на две 
деца, чрез този курс откривам 
огромната възможност да надгра-
дя основните си познания в облас-
тта на хомеопатията.

Чрез хомеопатията открих 
ефикасен и безвреден метод на 
лечение. Точно от това имам 
нужда при отглеждането на двете 
си деца и борбата с честите им настинки. Удивена съм колко 
благоприятно се повлияват те при лечение с хомеопатия.

Допада ми отличната организация, съобразена с висока-
та ангажираност на медицинските специалисти, посещава-
щи курса.

Информацията се поднася точно толкова, колкото е 
необходима, до следващия семинар.

Преподавателите са изключителни професионалисти с 
богат клиничен опит и умение за преподаване.

Присъствието ми в този курс ме кара да се чувствам 
щастлива, а след време и по-ползотворна в работата си. С 
получените знания от курса се надявам да съм по-уверена в 
консултирането на пациенти в аптеката. 

С удоволствие бих препоръчала този курс на мои колеги!
На организаторите бих казала: Продължавайте в същия 

дух и ентусиазъм! Благодаря от сърце !

Д-р Нели Кацарова – магис-
тър по дентална медицина, кур-
сист по клинична хомеопатия, 
първи модул, Пловдив

Сякаш не съм се записвала на 
курса по клинична хомеопатия, а 
той сам ме покани на среща. 
Когато си в търсене на различно-
то, няма как да пропуснеш хомео-
патията. Всяко знание ми е добре 
дошло що се отнася за човешкото 
здраве, следвайки влеченията си.

Курсът се оказа за мен любов 
от пръв поглед. Беше огромна изненада, че се почувствах на 
правилното място. Толкова елегантно структурирано и под-
несено с френски финес, веднага се пренасяш в един друг 
свят на възможности и нови знания. Няма напрежение и 
натиск върху обучаващите се. Всичко е практично и ком-

ОТЗВУК ОТ КУРСОВЕТЕ ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
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пактно, надграждайки цялостната ми представа за хомеопа-
тията.

Хомеопатията намира своето място дори и в денталната 
медицина, внасяйки спокойствие сред така напрегнатите 
пациенти. Подкрепя различни клинични случаи в общата 
практика и в оралната хирургия. Но аз открих хомеопатията по 
пътя на алтернативната медицина в общ план. Радвам се да я 
изучавам и ще бъда още по-щастлива да я прилагам в нейните 
широки граници.

Бих препоръчала на свои колеги този курс и го правя горе-
що! Той е за всеки, който иска да промени мисленето си. Да 
види пациента не като „бял дроб“, с който трябва да се пребо-
ри, а като човек, с определена нужда от подкрепа, за да достиг-
не своята зона на комфорт. Нека наподобяваме, а не да унищо-
жаваме. 

Надявам се, това което правят организаторите на този курс 
наистина да им носи толкова наслада, колкото те предават на 
курсистите. Невероятно пленяващ екип от лектори, различни, 
колоритни, отворени, отговорни в работата си. Развивайте се и 
бъдете винаги различните!

Магистър-фармацевт Дияна 
Славова Сърбинова - курсист по 
клинична хомеопатия, първи 
модул, Варна 

За първи път чух за хомеопатия 
по време на обучението си в МУ- 
Варна за придобиване на образова-
телно-квалификационна степен 
магистър-фармацевт, като това 
беше една от възможностите за 
избор на свободно избираеми дис-
циплини. Записах се, за което впо-
следствие не съжалявах. Още тога-
ва се пробуди интереса ми и се положиха основите на позна-
нията ми за този лечебен метод. Освен това много мои познати 
използваха хомеопатични лекарства и споделяха с мен за тех-
ния ефект.

Реших да се запиша в курса по клинична хомеопатия, тъй 
като бих искала да повиша квалификацията си и да бъда адек-
ватна на изискванията и въпросите на пациентите. 
Хомеопатичното лечение е вече на първи избор при редица 
лекари и пациенти. Не минава ден, в който аз и моите колеги в 
аптеката да не обслужим пациент, на когото са предписани 
хомеопатични монопрепарати и специалитети. Също така 
често се налага да дам съвет на пациент свързан с хомеопатич-
но лекарство или лекарства. Мои роднини и познати също 
често се допитват до мен във връзка с хомеопатична терапия. 
Също така предварително знаех, че мястото, където бих могла 
най-пълно да се запозная с клиничната хомеопатия като лече-
бен метод е курса, организиран от Европейската школа по 
клинична хомеопатия.

Дотук впечатленията ми от курса са изцяло положителни. 
Насочен е много практически. Лекторите явно имат много 
голям опит като клинични хомеопати. В хода на лекциите съче-
тават теория и клинични случаи от практиката си и успяват да 
държат вниманието ми, а и смятам на цялата аудитория. 
Особено интересни са случаите, които се разглеждат, защото 
това са ежедневни ситуации в аптеката, в която работя и пол-
зата от разглеждането им за мен е много голяма. Освен това ще 
мога да бъда полезна на мои роднини и познати.

Очакванията ми са свързани с възможността да прилагам 
наученото в моята ежедневна практика в аптеката. Все повече 

пациенти идват за консултация за хомеопатични монопрепа-
рати и специалитети. При остри състояния те просто желаят 
„нещо хомеопатично“, така че смятам, че курсът ще бъде от 
голяма полза в работата ми. Хомеопатичните лекарствени про-
дукти не изискват лекарско предписание, безопасни са и смя-
там, че съобразявайки се с клиничната картина, симптомите и 
тежестта на заболяването, ще съумея да приложа наученото от 
курса.

Магистър фармацевт Мартин 
Мишинев - курсист по клинична 
хомеопатия, първи модул, 
Пловдив

Още като дете бях възхитен от 
своята лекарка. Тя ме лекуваше 
едновременно с класическа меди-
цина и хомеопатия. Бях впечатлен 
от интересната форма на малките 
хомеопатични гранулки. 
Предпочитах ги пред болезнените 
инжекции. С нетърпение чаках да 
дойде събота, за да отворя „магиче-
ското“ флаконче на Осцилококцинум, предпазващо ме от 
болести.

В часовете по ботаника учителката по биология засили 
интереса ми към терапевтичните методи за лекарствено лече-
ние на природна основа. Това е причината да кандидатствам и 
да се запиша в биологичната паралелка в ПМГ в родния си 
град.

Най-голям принос за интереса ми към хомеопатията има 
моят преподавател по фармакология и клинична хомеопатия в 
МУ Пловдив, проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм, декан на фар-
мацевтичния факултет. Той отвори пред мен вратите на един 
нов свят – света на хомеопатията. Точно тогава разбрах, че това 
е изкуството да лекуваш. Тогава окончателно реших да се пос-
ветя на този терапевтичен метод за лекарствено лечение. Това 
е причината и да се запиша на курса по клинична хомеопатия, 
провеждан от Европейската Школа по Клинична Хомеопатия.

Курсът по клинична хомеопатия в град Пловдив се провеж-
да в аудиторен комплекс на МУ Пловдив.

Базата е прекрасна, предразполагаща към по-лесното 
усвояване на материала. В аудиториите е инсталирана съвре-
менна мултимедийна техника, което позволява онагледяване-
то на материята с интерактивни презентации и филмчета, 
прожектирани върху висококачествени екранни стени с HD 
резолюция.

Лекторите на Европейска Школа по Клинична Хомеопатия 
са висококвалифицирани, дългогодишни български препода-
ватели по клинична хомеопатия с изграден международен 
авторитет. Те са автори на множество трудове, включително на 
хомеопатична материя медика, справочници по хомеопатия и 
друга специализирана литература в тази област.

Лекциите са добре поднесени и на разбираем за аудитори-
ята език. Обогатени са с множество практически примери от 
богатия опит на лекторите. 

Управителят, д-р Томова, освен че е добър лектор, е и пер-
фектен организатор. Избрала е чудесен колектив. Разпределила 
е отделните модули от обучението на подходящите препода-
ватели, които ги дообогатяват с множество примери от дълго-
годишния си опит в съответната специалност, която практику-
ват. 

Винаги съм смятал, че класическият терапевтичен метод на 
лечение в медицината и хомеопатичният терапевтичен метод 
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за лекарствено лечение трябва да вървят ръка за ръка.
Създателят на хомеопатичния метод на лечение, немският 

лекар д-р Самуел Ханеман, чийто метод датира от края на XVIII 
и началото на XIX век, ни е завещал един ефективен начин да 
се справяме с болестите и още по важно - да се предпазваме от 
тях. От историческа гледна точка хомеопатията и билколече-
нието са създадени, добре описани, класифицирани в сборни-
ци и широко използвани много преди създаването на класиче-
ския метод за конвенционално лечение, наложил през XX век 
своите догми.

В последните години хората все повече преоткриват ползи-
те от хомеопатията.

Тя е много предпочитана сред младите хора, които са дви-
гатели на прогреса.

Лично аз я предлагам на всички, когато се обърнат към мен, 
като към магистър-фармацевт за помощ. Най-често се касае за 
остри състояния на патология, при които с подбора на правил-
ните монопрепарати в подходящо хомеопатично разреждане 
и прилагането им по схема, много бързо дават резултат. Винаги 
я препоръчвам като допълваща терапия и при конвенционал-
ното лечение, тъй като тя подпомага оздравителните сили на 
организма и при съчетаването им, времето за реконвалесцен-
ция значително се съкращава.

Хомеопатията е подходяща за всички: кърмачета, малки 
деца, юноши и тийнейджъри, бременни и кърмачки, лица в 
активна възраст и възрастните хора.

Тя има ред предимства пред конвенционалния метод на 
лечение, а в някои случаи, като например при бременни, кър-
мачки и кърмачета, малки деца, е единственият възможен 
метод за лечение.

Голямото предимство на хомеопатичното лечение е, че 
тези лекарства нямат странични токсични ефекти. Другото 
голямо предимство е, че с хомеопатични средства могат да 
бъдат излекувани или контролирани пациенти с дългогодиш-
ни хронични заболявания, които при обичайно лечение тряб-
ва да употребяват дълго време, а по някога дори и цял живот, 
множество медикаменти с куп нежелани лекарствени реак-
ции.

Понеже смисълът на хомеопатичното лечение е стимули-
ране на естествените защитни механизми на организма, след 
като заболяването премине, не се налага провеждане на под-
държащо лечение. Тези достойнства на метода правят хомео-
патията изключително привлекателна при по-често срещаните 
болести от множество групи пациенти.

Аптеката, в която работя, се намира в медицински център, 
с педиатричен кабинет, срещу един от парковете в града, до 
начално училище. Ето защо голяма част от нашите пациенти са 
бременни жени и кърмачки, майки с малки деца, подрастващи 
и тийнейджъри. Установил съм, че те са широко отворени към 
хомеопатичния терапевтичен метод, търсят от мен консулта-
ция и очакват адекватни съвети за своето лечение. 

Фармацевтът е последната инстанция, той отпуска лекар-
ствата и обяснява как да ги използва пациентът, като следи за 
допусната лекарска грешка. Много често вечер, в празнични и 
почивни дни и по ред други причини, пациентите се обръщат 
първо към нас фармацевтите за остри и спешни състояния на 
патология. Ето защо аз горещо препоръчвам на всички колеги 
да изкарат курса по клинична хомеопатия към Европейската 
Школа по Клинична Хомеопатия. Ние трябва да познаваме 
всички лекарствени продукти, хранителни добавки, билки и 
билкови смеси и медицинска козметика, налични в аптеката. 
Хомеопатичните лекарствени продукти не правят изключе-
ние!

Много често майки, подавайки своята рецепта, изписана от 
педиатър-хомеопат ме питат кой препарат за какво се използ-
ва. Младите магистър-фармацевти сме изучавали основите на 
хомеопатията в университета, а по-възрастните ни колеги – не. 
Броят препарати от материя медика е огромен, а фактът, че 
всяко хомеопатично разреждане има различен терапевтичен 
ефект, налага посещаването на този специализиран курс, за да 
можем да бъдем максимално полезни на пациентите. Все пак 
това е въпрос на личен избор.

Искам да благодаря на целия екип на Европейската Школа 
по Клинична Хомеопатия за добрия подбор на висококвали-
фицирани, дългогодишни български преподаватели по кли-
нична хомеопатия с изграден международен авторитет.

Искам да благодаря специално на проф. д-р Людмил 
Пейчев, дм, мзм, който е въвел обучението по хомеопатия в МУ 
Пловдив и ни е запознал с фундамента на тази наука.

Искам да благодаря на управителя на Школата д-р Райна 
Томова и на целия колектив от преподаватели, че са избрали 
да провеждат лекциите и в град Пловдив, защото това е едно 
удобство за мен и колегите от курса. Много добър е изборът на 
време на провеждане на курса, което го прави достъпен за нас 
работещите и не се налага да се откъснем от работа. 
Лекционните пътеводители и помощните материали, които се 
раздават на всеки лекционен модул ни помагат по-лесно да 
усвоим материала.

На всеки семинар получаваме различни клинични случаи и 
казуси от аптеката, отнасящи се за предходния, които заедно 
коментираме. Моята препоръка е тези казуси да бъдат обоб-
щени в наръчник, със съпътстващ снимков материал, подходя-
щите терапии и съвети към всеки един от тях.

За контрол на грипните състояния 

Изявена клинична 
картина
По 1 доза сутрин и 
вечер

При първите симптоми
1 доза възможно най-рано, 

повтаря се 2-3 пъти 
през 6 часа

2 опаковки = 3 месеца профилактика!

Първи месец Втори месец Трети месец

КХП 18417/26.06.2012ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

През есенно-зимния сезон

При контакт с болни
1 доза на всеки от  
контактните

Профилактично през
есенно-зимния сезон
        1 доза седмично



ОСТЪР СИНУИТ

лечение

Hepar sulfur 15CH

Pyrogenium 9CH

ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ !

Kalium iodatum 9CH

Болки във фронталните 

синуси

Влошаване от чист 

въздух

Обилна, пареща, водниста 

хрема

Cinnabaris 9CH

Болка около очните 

орбити

Зачервяване на очите

Фронтален синуит
Максиларен синуит

Mezereum 9CH

Болка в максиларните 

синуси

+

+
Липсва секрет – до 

възстановяването му

Lachesis 9CHApis mellifica 30CH

При наличие на 

алергична компонента

Mezereum 9CH

Cinnabaris 9CH

Kalium iodatum 9CH

Lachesis 9CH

Hepar sulfur 15CH

Pyrogenium 9CH

Apis mellifica 30CH

Избраните в зависимост от оплакванията 2 до 3 медикамента

се предписват от 1 до 6 пъти дневно по 5 гранули, като 

честотата на приемите е според интензитета на симптомите
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Mezereum 9CH

Cinnabaris 9CH

Kalium iodatum 9CH

Lachesis 9CH

Hepar sulfur 15CH

Pyrogenium 9CH

Apis mellifica 30CH

Избраните в зависимост от оплакванията 2 до 3 медикамента

се предписват от 1 до 6 пъти дневно по 5 гранули, като 

честотата на приемите е според интензитета на симптомите
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