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ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Дискусионен клуб 

„Клинична хомеопатия“

ТЕМА
Атопия и хомеопатия

24.04.2021 г., събота 

Д-р Слави Филчев, 
специалист педиатрия и детска пулмоло-
гия, завеждащ педиатрично отделение на V 
МБАЛ, София и преподавател на ЕШКХ

Д-р Райна Томова, 
специалист вътрешни болести, хомеопатичен 
кабинет, София, преподавател и управител 
на ЕШКХ.

9:30 до 10:45 ч.
10:45 до 11:00 ч. - почивка
11:00 до 12:00 ч. 
12:00 и 13:00 ч.  - обедна почивка
13:00 ч. - отговори на въпроси

Приканваме Ви да споделите своя опит, да 
зададете своите въпроси, да представите 
своите интересни или трудни клинични слу-
чаи в рамките на дискутираната тема

ДАТА

Дискусионният клуб „Клинична хомеопатия“ 
е безплатно онлайн събитие, предназначено 
за лекари, фармацевти и медицински спе-
циалисти, завършили или обучаващи се в 
курсовете по клинична хомеопатия, желаещи 
да обменят идеи и клиничен опит за приложе-
нието на клиничната хомеопатия при различ-
ни здравни проблеми. 

Срок за записване в събитието: 22.04.2021 г. 

За да се запишете за участие, моля последвай-
те линка: 
https://forms.gle/zgMih5rLCrXWAVPK7 

На посочения от Вас във формуляра за запис-
ване имейл адрес, на 23.04.2021 г. ще получи-
те линк за включване към събитието.

При нужда от допълнителна информация на: 
тел.: 0884 05 88 85; 02/968 19 12 (Елизабета 
Крумова) 
тел.: 0888 148 912 (д-р Райна Томова)

ЛЕКТОРИ

Програма
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Шията е комплексна, високо натоварена и мо-
билна анатомична област. В условията на акту-
алната пандемична обстановка, часовете прека-
рани пред екрани и компютри, различни онлайн 
обучения и онлайн общуване във всички сфери и 
все по-заседналият начин на живот засягат този 
отдел на тялото, шията се обременява и се раз-
виват функционални и структурни промени. Все 
по-често юноши и млади хора се оплакват от бол-
ки и скованост в областта на шията.

Причини за  болки от пренапрежение в шиен от-
дел:
• Продължителна и еднообразна работа на рабо-
тен плот, пред монитор, екран, телефон, машина. 
• Несъобразена височина на работната маса и 
стол спрямо пропорциите на тялото на индивида.
• Говорене по телефона, с устройство или слу-
шалка между рамото и ухото.

д-р Веселина Георгиева Жекова, дм

Лекар по Физикална и рехабилитационна медицина в Медицински център 
за рехабилитация и спортна медицина 1  - Варна, 
асистент към катедра „Анатомия и клетъчна биология“ при 
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, гр. Варна

БОЛКИ В ШИЯТА. 
АНАТОМИЧНИ И 
ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ 
ОСОБЕНОСТИ. 
ВЪЗМОЖНОСТИ НА 
ХОМЕОПАТИЯТА

• Спане в неудобно положение и с неудобна въз-
главница и матрак.
• Продължително шофиране и работа с екстензи-
рана шия при определени професии (електротех-
ници и монтьори).
• Работа при неблагоприятни метеорологични 
условия – на студено, ветровито и влажно.
• Стрес и тревожност, хронична умора, хронично 
недоспиване.
• Придобити или вродени отклонения от правил-
ната поза – усилване или заличаване на физиоло-
гичните кривини в шийния или другите отдели на 
гръбначен стълб.

ПАТОГЕНЕЗА

Изброените причини водят до промени в мускул-
ния тонус и сила – спазъм на едни и инхибира-
не на други мускули. Пример за това е „горният 
кръстосан синдром”, развиващ се при хора, пре-
карващи продължително време пред монитор. 
При него инхибирани и слаби мускули са дълбо-
ките шийни флексори, m. serratus anterior, mm. 
rhomboidei, m. trapezius – средна и долна част. 
Горната част на m. trapezius, m. levator scapulae, 
m. sternocleidomastoideus, m. pectoralis major et 
minor и субокцититалнте мускули са скъсени. 
Стойката се променя – главата е протрахирана, 
увеличават се шийната лордоза и торакалната 
кифоза, рамената са повдигнати и протрахира-
ни, лотатката е елевирана, абдуцирана, с отзя-
ващ медиален ръб (Фиг.1). Хроничният мускулен 
дисбаланс води и до патология на косто-лигамен-
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тарни структури – прешлени, междупрешленни 
дискове, преден и заден надлъжен лигамент, 
ligamentum flavum, като най-често се засяга сил-
но подвижния С5-С6 сегмент. Развиват се ранна 
остеофитоза, остеохондроза и дискови протру-
зии до херниране на пулпозното ядро на диска.
  

Фиг.1. А. Нормална поза. В. Протрахирана поза 
на главата.

Клинична картина:
• Болка – постоянна или интремитентна, с по-
степенно или внезапно начало, остра или тъпа, 
стрелкаща, локализирана или разлята и отразе-
на. Усеща се по задната и странична повърхност 
на шията, тила, към рамената и по дължината на 
горен крайник.
• Мускулни спазми – напрегнати паравертебрал-
на мускулатура, горната част на m. trapezius и m. 
sternocleidomastoideus
• Схванатост (скованост) – болезнени и ограни-
чени движения на шията.
• Тортиколис
• Главоболие
• Световъртеж и замайване, шум в ушите, вегета-
тивни оплаквания
• Нарушен сън, повишена раздразнителност, 
тревожност
• Субективно усещане за умора и слабост

Диагнозата се поставя след снемане на подроб-
на анамнеза и статус. Важно е да се проучи ра-
ботното място и позата на работа (учене) и по-
чивка, двигателната активност, вредните навици. 
Изследват се походката, стойката и движения-
та. Търсят се видими структурни деформа¬ции, 
асиметрия, разлика в дължината на крайниците, 
неправилна поза и промени в стереотипа и ка-
чеството на движенията. Оглежда се позицията 

на шията и главата, асиметрии – напр. скъсен m. 
sternocleidomastoideus (тортиколис).
При палпация могат да се установят т. нар. три-
герни точки (trigger points, TrP). Това са локали-
зирани, хипериритабилни, болезнени точки в 
скелетните мускули, в уплътнени зони по про-
тежение на мускулното тяло. Чувствителни са 
към натиск и могат да предизвикат характерна 
отразена болка, моторна дисфункция и вегета-
тивни феномени.  Появата и поддържането им 
се асоциира с мускулно пренапрежение – остро 
или повтарящо се (фиг.2).
  

Фиг.2. Тригерна точка и отразена болка в горна 
част на m. trapezius.

За диагностично уточняване на болковите синд-
роми в шията се прилагат и редица образни тех-
ники – рентгеново, компютърно-томографско и 
ядрено-магнитно изследване.

ПРОФИЛАКТИКА НА ШИЙНАТА БОЛКА ОТ 
ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

Да се преустроят работното (учебно) място и 
мястото за отдих и сън. Съвременните дизайне-
ри и производители на работна мебел акценти-
рат на ергономичните работни плотове и столо-
ве, съобразени със структурата на тялото.
 Позата на тялото в автомобила може да се оп-
тимизира, чрез използване на възглавници за 
лумбална и шийна подкрепа, регулиране на ви-
сочината на седалката и волана, и добро пози-
циониране и използване на огледалата за стра-
нично виждане. 
При продължителни разговори по телефона да 
се ползва устройство тип „свободни ръце” или 
слушалка и микрофон.
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Да се изберат възглавница и матрак в зависимост 
от позата на сън и разстоянието трагус акромион.
Четенето от книга или телефонен екран в леглото 
не се препоръчва, защото претоварва небаланси-
рано мускулите на шията, но ако това се прави 
то е добре да е от лег по гръб, с клиновидна въз-
главница под горната част на гърба и главата.
Да се избягва работа и продължително пребива-
ване в неблагоприятни метеорологични условия 
– въздушно течение, влага, студ или да се използ-
ва адекватна екипировка и чести почивки в ком-
фортна температурна среда.
При възможност да се контролира и намали стре-
са и да се регулира режима на сън и бодърстване.
За профилактика на мускулното пренапрежение 

на работното място се препоръчва т.нар. „офис 
гимнастика” - кратък комплекс от упражнения с 
или без уреди един или няколко пъти дневно. 

Лечение:
Медикаментозна терапия - НСПВС – перорални, 
парентерални и локални форми, аналгетици, ми-
орелаксанти, магнезиеви препарати, витамини, 
седативни препарати, антидепресанти и невро-
лептици и др.
Физикалната и рехабилитационна медицина е с 
широки възможности за профилктика и лечение 
на болковите състояния свързани с опорно-дви-
гателния апарат. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА

Хомеопатията е ефикасен  терапевтичен метод 
за повлияване на болки от опорно-двигателния 
апарат без странични токсични ефекти. 
EPI-3 – най-мащабното фармако-епидемиоло-
гично проучване в общата медицинска практи-
ка показва, че пациентите с остри и хронични 
мускулно-скелетни оплаквания, лекувани с хо-
меопатия  използват 46 % по-малко НПВС и 67 % 
по-малко аналгетици. 
Основни симптоматични хомеопатични медика-
менти, използвани в при шийна  болка, причи-
нена от пренапрежение са:
• Actaea racemosa 9CH – крамповидни и спас-
тични болки, скованост в шията след продължи-
телно принудително положение на тялото при 
хора, които работят седнали и наведени напред. 
Болките се засилват при движение, пред и по 
време на мензис при жените и при влажно вре-
ме. Главоболие с тилна и шийна локализация. 
• Lachnanthes tinctoria 9CH – тортиколис с кон-
трактура на шийната мускулатура, която при-
нуждава болния да навежда главата към съ-
ответната страна, след излагане на студ, след 
травма, след прекарана ангина или при остео-
артроза на гръбначен стълб. Тилно главоболие. 
Усещане за леден студ по гърба.
• Rhus toxicodendron 9CH – болезнена ригид-
ност на мускулите на шията при продължителен 
покой и в началото на движението. Подобрение 
при раздвижване и топло време.  Влошава се 
при студено и влажно време, покой и преумора.
• Bryonia 9CH – остри болки, засилващи се при 
движение, облекчаващи се при покой и натиск 
върху широка площ, от местно затопляне. Об-
ластта е чувствителна на допир.
• Arnica montana 9CH – болките са придруже-
ни с чувство на натъртване и мускулна треска.  
Последици от спортна и професионална пре-
умора – статична и двигателна. Леглото му се 
струва много твърдо, непрекъснато променя по-
ложението си.
• Hypericum perforatum 15CH – болки в шията 
и тила със стрелкащ характер, болки по хода 
на нервите, чувствителност при докосване и 
движение. Последици от травма на гръбначен 
стълб.

• Gelsemium sempervirens 9-15CH – болки и ри-
гидност в тила и шията, провокирани от нервно 
напрежение, продължителен стрес или вирусна 
инфекция. Парестезии и слабост в крайниците.
• Nux vomica 9-15CH – периодични спастични 
болки във врата, провокират се и от течение и 
стрес, пренапрежение и умора.
Подходящите медикаменти се приемат по 5 гра-
нули на чести приеми, според интензитета на 
болката. Приемите се разреждат с настъпва¬не 
на подобрение.
Локално, в областта на шията може се приложи 
Arnigel с леки масажиращи движения два пъти 
дневно или като фонофоретична физиотерапев-
тична процедура в 7 до 10 дневен курс. 
При повтарящи се епизоди или хронифициране 
на болките в шията към хомеопатичната тера-
пия се добавят след анализ патогенетичните, 
етиологичните и теренните медикаменти, опре-
делени по Техниката на д-р Мариан Иванов.
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Д-р Емилия Рашкова

акушер –гинеколог в 
Амбулаторна практика, 
гр. Велико Търново

COVID-19 И БРЕМЕННОСТ

Работя основно с пациентки във фертилна и по-
ловоактивна възраст . Обект на интерес за мен 
е стерилитета, бременността и гинекологичната 
ендокринология.  Винаги съм била  привлечена 
от идеята за съвместяване на модерната медици-
на с  холистичния подход  в лечението на заболя-
ванията. Завърших двугодишния курс по хомео-
патия към ЕШКХ към МУ Плевен през 2016 г. 
Хомеопатията предизвика моя интерес с липса-
та на риск от увреждане на плода, възможността 
да се комбинира с  традиционните медикамен-
ти без риск от лекарствени взаимодействия и 
най-вече  заради твърде ограничения арсенал от 
алопатични средства за лечение при бременни 
жени. Използвам хомеопатични лекарства в ги-
некологичната ендокринология, където  основен 
инструмент е оралната хормонална контрацеп-
ция и гестагенни препарати. Дори и най-скеп-
тичните пациенти  са склонни да се замислят и 
проявят интерес при предоставяне от лекаря на 
такава възможност. 

COVID-19 И БРЕМЕННОСТ

При остри вирусни инфекции и в настоящата пан-
демична обстановка  често възникват въпроси и 

нужда от профилактика и поддържане на добър 
имунен статус, както и за облекчаване на остри 
оплаквания свързани с температурни състояния, 
ринити, синузити, фарингит, кашлица наред с 
обичайните за бременността гадене, главоболие, 
разширени вени, хемороиди и други.
Наблюдението  и лечението  на  бременните с 
леки и среднотежки форми на заболяването 
както и на предполагаемо болните бременни  
трябва да се осъществява в изолирана среда   с 
адекватно проследяване на жизнените показа-
тели на бременната и симптоматично лечение, 
при добра водно – солева подръжка.

Тежките форми на протичане на COVID-19 пнев-
мония са свързани с повишена честотота на май-
чина и перинатална смъртност, във връзка с което 
е необходимо лечение в интензивни отделения 
с  консилиум от   мултидисциплинарен екип от 
реаниматори, инфекционисти и акушер-гине-
колози. Необходимо   е адекватно проследява-
не и мониториране на жизнените показатели 
и функции,  кръвно- газов анализ на кръвта за 
предотвратяване хипоксията на пациентката и 
респективно на плода , рентгенологични (КТ) из-
следвания при наличие на показания, регулярна 
оценка на  кръвни изследвания, бъбречната и 
чернодробна функция.
Лечението включва адекватна водно- солева хи-
дратация , антибактериална подръжка при пред-
полагаема или потвърдена бактериална инфек-
ция, кислородотерапия, антикоагуланти  и  не на 
последно място симптоматично лечение. Проти-
вовирусните препарати не са препоръчани по 
време на бременност и особено  в първия три-
местър на бременността.
При тежките форми е препоръчителен приемът 
на кортикостероидни препарати особено в кон-
текста на преждевременното раждане и  с цел  
ускоряване на достигането на белодробна зря-
лост на плода и  профилактика на Неонатлния 
дистрес синдром.  NB!   При индивидуална оцен-
ка и без да е необходимо да е  рутинно.  
Пациентки с тежко протичаща COVID-19 имат 
висок риск от развитие на тромбози и венозни 
тромбемболии, поради което всички те трябва 
получат и антикоагулант с преценка на противо-
показанията. Симптоматичното лечение включва 
лечение на треската и темепературата, лечение 

НА фОкус
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НА фОкус

на ринита и /или ринофарингита, коплексна те-
рапия на бронхита (муколитици , бронходилата-
тории др). Температуропонижаващите средства 
се назначават при температура по висока от 
38.0˚ – 38.5˚ С.

БРЕМЕННОСТ И ХОМЕОПАТИЯ

В табл. 1 представям най-често предписваните 
от мен хомеопатични лекарства, според срока 
на бременността.
Тъй като много от бременните жени са прите-
снени от пандемичната ситуация споделят тре-
вожността си и често се оплакват от раздразне-
ние, честа промяна в настроението и нарушения 
на съня препоръчвам Седатиф PC. Обикновено 
го предписвам три пъти по 2 таблетки, поне за 
една седмица и като допълнителен прием по 2 

таблетки, при нужда. Седатиф РС е подходящ и 
за жени с паник атаки, в същата дозировка.

 
НАЙ-ЧЕСТИТЕ ВЪПРОСИ НА БРЕМЕННИТЕ ЖЕНИ 

Какъв ефект има COVID-19 върху бебето, ако 
майката бъде диагностицирана с инфекцията? 
Резултатите към момента показват, че бремен-
ните жени не се разболяват по-сериозно са в 
сравнение с други здрави възрастни хора при 
инфекция с COVID-19. Очаква се голямата част от 
бременните да изпитват само лека или умерена 
симптоматика на настинка/грип. Първоначал-
ните доклади не показваха данни за премина-
ване на вируса от майката към бебето по време 
на бременност или раждане (т.нар. „вертикално 
предаване“), но при единични случаи се появи-
ха доказателства и за вертикалното предаване 

Първи триместър

Втори триместър

Трети триместър

Системно предписвам

Преобладават стомашно-чревните 
оплаквания
• Sepia officinalis15CH 
• Ipeca 9CH
• Luteinum 15CH
• Cocculus indicus 9CH,
• China rubra 9CH…

При венозна патология:
• Hamamelis virginiana 5CH
• Aesculus hippocastanum 5CH
• Vipera redi 5CH, три пъти по 5 гранули
Цистопатии на бременността
• Staphysagria 9CH
• Pulsatilla 15CH
• Sepia officinalis 15CH…

Крампи и лумбалгия
• Маgnesia  phosphorica 9CH
• Arnica montana 9-15CH 
• Kalium carbonicum 9CH 
• Cuprum metallicum 9CH…

При налични симптоми

При ОВИ
• Oscillococcinum, 3х1 флакон
• Ferrum phosphoricum 9CH
• Ammonium muriaticum 9CH
• Hepar sulfur 9CH
• Gelsemium sempervirens 15CH
• Phytollacca decandra 9CH…

По 5 гранули според интензивността 
на симптомите

Таблица 1.



ACTA HOMEOPATHICA|4/2021 9

на инфекцията от майката на бебето.
Предвид наличните към момента факти и доказа-
телства, се смята за малко вероятно, ако майката 
е с COVID-19, това да причини проблеми с разви-
тието на бебето. Някои бебета, родени от жени 
със симптоми на COVID-19 са се родили прежде-
временно. Не е ясно дали коронавирусът е при-
чинил преждевременното раждане или родораз-
решението е направено по медицински причини, 
за да се запази здравето на майката. 

Какво трябва да направя, ако се съмнявам, че 
имам коронавирус? 
Ако сте бременна и имате висока температура и/
или продължителна кашлица трябва да останете 
вкъщи. Не тръгвайте към аптека, лекарски каби-
нет или болница. Незабавно се свържете със своя 
личен лекар или с лекуващия гинеколог.

Мога ли да посещавам женска консултация, ако 
съм в самоизолация?
Всички рутинни консултативни прегледи се отла-
гат до 14 дни или до получаване на 2 последова-
телни отрицателни PCR теста, при нужда евенту-
ално да се осъществи преглед  в различно време 
или място, за да защитят  другите пациенти.

При съмнение за или потвърдена коронавирус-
на инфекция, как ще раждам? Какво се случва, 
ако започна да раждам по време на периода на 
самоизолация?
Начинът на раждане трябва да бъде индивидуа-
лизиран въз основа на акушерските показания и 
предпочитания на жената. Решенията за спеш-
но раждане и прекратяване на бременността са 
предизвикателство и се основават на много фак-
тори като гестационна възраст, тежест на състоя-
нието на майката, жизнеспособност на плода. 
Мултидисциплинарните консултации от специа-
листи по акушерство и гинекология, неонатоло-
гия и интензивни грижи са от съществено значе-
ние. Въпреки че СЗО препоръчва раждането да 
завърши по нормален път при липса на акушер-
ски индикации за секцио,  голямата част от раж-
данията, стават с Цезарово сечение. Би могло да 
се мисли, че този начин на раждане е по-безо-
пасен за екипа, поради по-кратката експозиция с 
раждащата жена. 

Ще мога ли да кърмя бебето си?
Да. Няма данни, показващи, че вирусът може да 
се пренася чрез кърмата, а и добре познатите 
ползи от кърменето надвишават всички потенци-
ални рискове от предаване на коронавирус през 
кърмата. Основният риск се поражда от близкия 
контакт между майката и бебето и риска по въз-
душно-капков път да стане заразяване на бебето 
след раждането. Възможностите за кърмене за-
висят и от медикаментозната терапия, която се 
прилага във връзка с лечението.
По- голяма част от бременните жени в Женската 
ни консултация преболедуваха леко и без услож-
нения. В  предходния месец имаме един случай 
на тежко протекла инфекция при бременна в 
38-ма гестационна седмица с двустранна пнев-
мония, кашлица, температура 39˚С градуса. По-
ради слабо повлияване от приложената терапия, 
се взе решение за предизвикване и дирижиране 
на раждане в 38 г. с.  Роди се здраво момченце 
от 2-ра бременност с тегло 3.400 грама. Майката 
бе отделена от бебето и върната за интезивно ле-
чение и по- агресивно лечение в Ковид сектора   
(Ремдесевир, АВ и др.) Към момента и майката и 
бебето са изписани и са заедно в семейна среда. 

НА фОкус
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LYCOPODIUM CLAVATUM
Фини, по-често средни на ръст деца, преоблада-
ващи сред мъжкия пол. Кожата е по-скоро суха, 
чувствителна. Характерни са различни форми на 
атопия още от ранна детска възраст – атопичен 
дерматит, алергичен ринит, различни алергични 
обриви. Сред болестните тенденции се открояв-
ат още упорит запек, инфекции на пикочните 
пътища. Интелигентни, будни деца, които се от-
личават сред съучениците си със задълбочените 
си познания, мотивираност, упоритост, силно 
чувство за отговорност, но и много критични 
към себе си и останалите, с подчертано силно 
его. Общуват избирателно, предпочитат компа-
нията на възрастните. Във възрастта 9-14 години 
може да се отключат редица психо-соматични  
проблеми – тикове, заекване, енуреза и др. 

NATRUM MURIATICUM
Описваната морфология в Материя медика  оп-
ределя тези деца като по-често слаби, средни 
на ръст. При момичетата в периода на пуберте-
та често се наблюдава тенденция към целулит-
на инфилтрация в областта на ханша и горната 
част на бедрата, с по-фина горна част на тялото. 
Кожата е смесен тип, чувствителна и проблемна  
–  упорито акне, себореен дерматит, различни 
дерматози и екземи с предилекционно засяга-
не на границата окосмена-неокосмена кожа. 
Херпеси, слънчева алергия, алергични прояви 
са само част от болестните тенденции при тези 
деца. Умни, интелигентни, интроверти – те спо-
делят трудно с околните. Добри и верни прия-
тели, но с ниско самочувствие, чувствителни и 
раними.

SEPIA OFFICINALLIS
Този чувствителен тип често се открива трудно 
в детска възраст. Обикновено, с нормостеничен 
до астеничен хабитус, с по-бледа или жълтени-
кава проблемна кожа. Възможно е да са налице 
вкусови предпочитания към по-кисели и под-
правени, вкл. пикантни храни. Уязвимо място 
са стомашно-чревната и жлъчно-чернодробна-
та система. Още от ранна детска възраст може 
да са налице чести инфекции на пикочните пъ-
тища. Умно, но по-скоро стеснително и тъжно 

ДЕЦАТА И COVID-19. 
КАК ДА ПОМОГНЕМ С ХОМЕОПАТИЯ? 
ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ БРОЙ 3/2021

ОТ пРАкТикАТА 

Д-р Екатерина Вълчева

педиатър, асистент в катедра 
„Хигиена и епидемиология“,
ФОЗ, МУ-Варна
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ОТ пРАкТикАТА 

дете. Не обича ласки и да споделя. В диференци-
ално-диагностичен план може да се сравнява с 
Lycopodium clavatum и Natrum muriaticum.

CALCAREA CARBONICA
Карбоничната конституция свързваме с деца ро-
дени, доносени (около 3 800 - 4 000 г.) и с тегло 
през целия им живот близо до горна граница на 
нормата. НПР през първата година е с лека тен-
денция към забавяне. Детето Calcarea carbonica 
се развива бавно и със свои собствени темпове. 
Старателно и упорито, то може с часове да се за-
нимава с нещо, което привлича вниманието му. 
Трудно обаче научава и овладява нови неща и 
умения. Поведението обикновено е предсказуе-
мо – спокойно, балансирано и самостоятелно. В 
ранна възраст тези деца са по-плахи и имат ре-
дица страхове. Болестните тенденции включват 
кожни и дихателни алергии, стомашно-чревни 
оплаквания, запек и др.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С ежедневния поток от нова информация - науч-
ноизследователска, теоретична, емпирична - е 
трудно да се поддържат данни за това как епи-
демията от коронавирус засяга децата в цялото 
им възрастово разнообразие и симптоматика. За 
изминалата една година в медицинските бази 
данни се появиха множество изследвания за 
приносите на хомеопатичното лечение при деца 
и възрастни, особено в общества като Индия и 
Бразилия с големи детски популации и политики 
за допълващи и интегративни практики в систе-
мите им на здравеопазване. В този смисъл раз-
личните хомеопатични подходи при лечението 
на COVID-19 се открояват с изразен терапевти-
чен, профилактичен и имуномодулиращ потен-
циал. Хомеопатичното лечение и профилактика в 
детска възраст са с доказана ефективност, допъл-
нително предимство за лекар и пациент, с ясен 
профил на безопасност, възможност за инди-
видуална оценка и правилно управление на те-
рапевтичния риск и полезност за общественото 
здраве.
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Защо избрахте да учите медицина?
Моята майка е лекар и от както се помня Меди-
цината е била част от нашето ежедневие. Мама 

редовно споделяше интересни случаи и израст-
нах с множеството въпроси и отговори, с които 
се сблъскват специалистите в практиката си. 
Майка ми е пример за човек отдаден на про-
фесията. В нейно лице видях, че Медицината е 
тежко, но заслужаващо си усилията призвание. 
Фактът, че един Лекар може да помогне толкова 
много на човек в нужда също ме мотивира да 
избера този житейски път. 
Към днешна дата съм изключително щастлив и 
мотивиран специализант с огромна благодарност 
към прекрасния екип в клиниката. За новозавър-
шил лекар като мен е огромна радост да работи в 
толкова плодотворна и приятелска среда. 

Какви бяха научните Ви интереси по време 
на следването?

Всеки студент по време на следването си търси 
себе си. По време на обучението си имах въз-
можността да се уча от изявени специалисти и 
контактът с тях ме мотивира да се развивам и 
академично. Редовно с колегите имахме въз-
можността да разработваме интересни клинич-
ни случаи и да ги представяме на научни кон-
ференции. Пример за това е наградата за трето 
място в научна постерна сесия, която с екипа ни 
с ментор д-р Ж. Чуперкова и ръководител Доц. 
Д-р М. Георгиева получихме на международен 
конгрес на медицинските науки. Беше предста-
вен клиничен случай на кърмаче на 3-месечна 
възраст (родено с тегло 3,300 кг) с изключи-
телно рядко заболяване, с водеща клинична 
симптоматика - повръщане. От направения КТ 
на главен мозък е установена туморна форма-
ция с ангажиране на хороидалния плексус със 
субдурален хигром, интравентрикуларна хемо-
рагия, която е довела до хидроцефалия. Детето 
е оперирано. Постоперативно е налице гърчова 
симптоматика, терапевтично резистентна, на-
ложила противогърчова терапия. Познаването 
на тази макар и рядка патология е от изключи-
телно важно значение за диференциалната ди-
агноза на повръщане и гърчовата симптоматика 
в кърмаческа възраст и правилния терапевти-
чен подход. 

ГОсТ НА БРОЯ

Хомеопатията – 
избор на младите лекари

Д-р Магдалена Близнакова 
лекар-специализант в Клиниката 
по физикална и рехабилитацион-
на медицина към УМБАЛ „Света 
Марина“, гр. Варна, 
асистент към Катедра по Обща 
медицина към МУ – Варна
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ГОсТ НА БРОЯ

Благодарна съм на менторите, които и до ден 
днешен подпомагат научната ми дейност. Доц. 
Д-р М. Милков ми даде възможност да участвам 
в над 5 международни оториноларингологични 
конгреса през годините и няколкократно прове-
дохме заедно безплатни профилактични прегле-
ди с високотехнологична апаратура на различни 
таргетни групи население (деца, работници в 
професионално направление – шофьори). С ре-
зултатите от проучванията ни имаме и публика-
ции в международни списания. 
Основната награда, която получих за тези годи-
ни труд е по отношение на личностното ми раз-
витие, както и незаменими международни кон-
такти и мотивация за превенция на множество 
заболявания. Тези знания и желание за търсене 
на иновации, както и повишено внимание към 
възможностите на профилактиката се старая да 
предам на студентите, на които преподавам в ка-
тедрата по Обща медицина. Надявам се всеки от 
тях да намери своят път в Медицината и Науката, 
която я съпътства. 

Благодарна съм също, че от Община Варна през 
2019 г. ме отличиха с годишна поименна студент-
ска награда в направление „Здравеопазване и 
спорт“. Годишните поименни студентски награди 
се присъждат на студенти от ВУЗ-ове във Варна, 
класирани на първо, второ и трето място на сту-
дентски олимпиади, международни и национал-
ни конкурси и състезания и с отлични постиже-
ния в научни форуми. 

При дипломирането ми получих и поздравите-
лен адрес от Български лекарски съюз като пос-
ланието на него ме разплака. Ще си позволя да го 
цитирам тук: „Лекарската професия е творчест-
во, което съчетава наука, изкуство и техника. Тя 
служи на живота и здравето и изисква от лекаря 
човечност, всеотдайност и отговорност в отноше-
нието му към пациента и обществото.“ Тези думи 
си остават запечатани в сърцето и съзнанието ми. 
За мен е чест и съм признателна на всички неве-
роятни Лекари и преди всичко Хора даващи шанс 
за развитие на младите студенти. 

Как решихте да се запишете на курса по кли-
нична хомеопатия? 

С какво знанията по хомеопатия биха били по-
лезни във вашата ежедневна практика? Разка-
жете ни за вашите впечатления от представени-
те теми и клинични случаи?
Студентите по Медицина и по Дентална меди-
цина в Медицински университет Варна имат 
възможността да се докоснат до Хомеопатията 
още от студентската скамейка чрез свободно из-
бираемата дисциплина: „Начален курс по хомео-
патична терапия“. Когато разбрах това реших, че 
ще се запиша на този СИД, тъй като винаги съм 
смятала, че към пациента трябва да се подхож-
да холистично. За мен всеки медик би трябвало 
да се докосне до възможно най-широк спектър 
от методи за лечение, който включва като задъл-
жителен елемент и Хомеопатията. Само позна-
вайки задълбочено всички възможни варианти е 
възможно да изберем най-правилния за нашите 
пациенти. СИД-ът по Хомеопатия е интересен и 
представя възможност на всеки студент да види 
преимуществата на този метод. Запознавайки се 
с интересните лектори с богат опит и клинични 
знания в мен бе провокирано желанието за до-
пълнително разширяване на хомеопатичния кръ-
гозор. 
Естествен последващ ход с цел обогатяване на 
натрупаните познания бе двугодишният курс по 
Клинична хомеопатия. Темите и клиничните слу-
чаи, които разгледахме са задълбочени и подроб-
но описани, така че всеки курсист да се почувства 
все едно е бил на мястото на лекуващия лекар. 
Така се натрупва незаменим медицински опит. 
Възможността и ние самите да разрешаваме каз-
уси предизвиква допълнително знанията ни и 
пречупва начинът ни на мислене. За мен лично 
пропускането на такава възможност за развитие 
би било огромна загуба. Сега съм на прага на за-
вършване на втори модул от курса и знам, че зна-
нията, които съм натрупала до момента ще дове-
дат до използването на Хомеопатията като опора 
и помощно средство в множество предстоящи 
клинични предизвикателства. 
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