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Разстройствата на детското 
развитие включват всички пси-
хически и физически наруше-
ния, които са настъпили преди 
18-годишна възраст, продължи-
ли са във времето, водят до 
забавяне или затруднения във 
физическото, когнитивното, 
социалното, емоционалното или поведенческото раз-
витие на децата и по някакъв начин възпрепятстват 
самостоятелното им обслужване. Пример за такива 
разстройства са умственото изоставане, разстройства-
та от аутистичния спектър, разстройствата на ученето, 
хиперкинетичното разстройство с дефицит на внима-
нието (ADHD).

Первазивните разстройства включват аутизъм, ати-
пичен аутизъм, РЕТ синдром и Аспергер синдром. 

Аутизмът е разстройство, характеризиращо се с 
нарушено социално функциониране и комуникация и 
наличието на стереотипно/повтарящо се поведение, 
интереси и дейности. Наблюдават се функционални 
нарушения, включващи социалното взаимодействие, 
комуникацията, речта и поведението, както и в когни-
тивните способности и емоционалния процес. 
Етиологията му е неясна, продължава през целия 
живот и може да се съчетае с епилепсия, парасомнии, 
гастроинтестинални и митохондриални болести.

Разстройствата от аутистичния спектър включват: 
•	 Детски аутизъм
•	 Атипичен аутизъм
•	 Рет синдром
•	 Друго дезинтегративно разстройство на разви-

тието

•	 Хиперактивно разстройство, съчетано с 
умствено изоставане и стереотипни движения

•	 Синдром на Аспергер
•	 Генерализирано разстройство на развитието, 

неуточнено.

Разстройства от аутистичния 
спектър и хомеопатия

XVIII-та Национална конференция
по Клинична хомеопатия ще се проведе

в Несебър от 17 – 19 май 2019 година

Темите на конференцията тази година са: 
„Гранични състояния в психиатрията“,  

„Кожни болести“
 и 

„Акушерство и Гинекология“.

За да потвърдите участието си, моля, изпратете 
най-късно до 3 май 2019 г. формулярите, които 

можете да изтеглите от www.clinicalhomeopathy.eu

1. Попълнена заявка за участие в научната част
2. Попълнена заявка за хотелско настаняване
3. Декларация-съгласие за обработка на лични данни
4. Копие от платежните нареждания
5. Заявка за организиран транспорт (по желание)

на адрес:  БМХО, п.к. 40, 1407 София

Телефони за информация: 02-9632091 и 02-9630906
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Честотата на тези разстройства нараства с бързи 
темпове: 1 на 10 000 деца през 1995 г., 1 на 150 деца 
през 2010 г., 1 на 58 деца през 2015 г.  и 1 на всеки 48 
деца през 2016 г. (по данни на Autism Society of America).

Симптомите на аутизма включват: 
1) Нарушения в изразяването / езика и комуникаци-

ята:
•	 липса на очен контакт и неадекватни жестове 

при социален контакт
•	 неспособност за създаване на контакти и прия-

телства с деца от същата възраст
•	 липса на адекватна (емоционална и социална) 

реакция към чувствата на другите
2) Нарушения в социалните взаимоотношения  / 

привързаност:
•	 забавяне или липса на развитие на говоримия 

език, който не е придружен от опит да се ком-
пенсира с жестове или мимики

•	 невъзможност за водене и поддържане на раз-
говор

•	 стереотипна / повтаряща се употреба на осо-
бен език, или т.нар. официален език, (използва-
не на собствени думи или изрази)

•	 липса на спонтанност и въображение
3) Стереотипно поведение:
•	 необичайно внимание към един / няколко дей-

ности, ограничен или прекалено интензивен 
интерес към тях

•	 натрапчиво придържане към специфични, 
нефункционални действия (игри, ритуали)

•	 стереотипни/повтарящи се движения (на ръце-
те, клатене, др.)

•	 прекомерно обвързване към нефункционални 
играчки, предмети.

Предупредителни сигнали за аутистично раз-
стройство:

До 6 месечна възраст: 
•	 Оскъдна мимика
•	 Сериозен/безразличен лицев израз
•	 Липса на социална усмивка
•	 Липсва зрителен контакт

До 12 месечна възраст:
•	 Не издава звуци като емоционална реакция 

при контакт
•	 Липсват жестове, сочене с пръст
•	 Липсва съсредоточаване върху обект

До 16 месечна възраст:
•	 Липсват единични думи
•	 Не реагира при повикване по име

До 24 месечна възраст:
•	 Няма спонтанни/комуникативни изречения от 

две думи
•	 Ехолалия

Етиология
Една от хипотезите за етиологията на аутизма пред-

полага  акумулация на различни нокси върху чувстви-
телен геном: 

•	 Ваксини
•	 Токсини, хранителен интолеранс, дисбиози
•	 Медикация
•	 Дефицити – микроелементи, витамини, нутри-

енти
•	 Други болести (оксидативен стрес, инфекции, 

алергии, автоимунни)
•	 Перинатален статус на майката и детето

Друга теория свързва възникването на аутизма с 
т.нар. екстремен мъжки мозък (extreme male brain 
theory, EMB). Аутизмът е по-чест сред мъжете: мъже/
жени: 4/1. Савант аутистите (аспита), които имат изклю-
чителни умения в някоя област (музика, математика, 
техника) са 100% мъже. Момичетата по принцип имат 
значително по-чест очен контакт от момчетата, силна 
емпатия, емоция, съчувствие, съпреживяване и много 
по-силен интерес към социалните игри и контакти 
(помагане вкъщи, игри с кукли, комуникации и др.). 
Момчетата предпочитат игри с камиони, механични 
играчки, оръжия, строителни, логически игри и имат 
слаба емпатия към другите. При момчетата има в по-
голяма степен егоизъм и безразличие, както и по-лоши 
социални умения. В зряла възраст момичетата много 
по-често работят в социалния сектор (сестри, учител-
ки, социални работници), а момчетата по-често стават 
математици, физици, техници и инженери. Може би 
това е отражение на социума, израз на полови и роле-
ви стереотипи? Експеримент, проведен през 2005 г. от 
Baron-Cohen, S., и Belmonte, M. обаче показва, че мъж-
ките маймунки предпочитат да играят с камиончета, 
женските – с кукли. 

Основните психологични характеристики, отлича-
ващи двата пола са емпатия и систематизация (техни-
ческото мислене). Момичета имат висока емпатия и 
по-ниска систематизация, а момчетата имат ниска 
емпатичност и висока систематичност. Аутизмът като 
„екстремен мъжки мозък“ (EMB), представлява екс-
тремно ниска емпатия (липса на социални контакти и 
разбиране на околните) и екстремно висока система-
тизация (стереотипни и силни интереси към определе-
ни дейности). 

Тази разлики в двата пола виждаме и при подбора 
на медикаменти за чувствителен тип в хомеопатията. 
Има медикаменти за чувствителен тип, които опреде-
ляме като емпатични (женски): Pulsatilla, Ignatia amara, 
Natrum muriaticum, Platina, Staphysagria, Actaea 
racemosa, Lachesis mutus, Sepia officinalis и такива, 
които определяме по-скоро като систематични (мъжки) 
медикаменти: Sulfur, Nux vomica, Lycopodium clavatum, 
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Calcarea carbonica, Arsenicum album, Aurum metallicum, 
Kalium carbonicum, Causticum, Medorrhinum.

Терапия
Конвенционалният подход включва рехабилита-

ционни мерки (психолог, логопед, кинезитерапия, 
мануална, ерготерапия, поведенческа терапия) и меди-
кация. Използваните медикаменти са от групата на 
антипсихотиците - Olanzapine при поведенчески про-
блеми и агресия, Risperidone при налудности и свръх-
възбудимост, Fluoxetine (Prozac) и Sertraline (Zoloft) при 
депресия и обсесивно – компулсивно разстройство.

Методът на Роберто Моралес се базира на елимини-
рането на храни с оцветители,  консерванти, подслади-
тели и т.н., захарта и захарните изделия, храните с глу-
тен и казеин, тези, към които има положителни резул-
тати за алергии, източниците на тежки метали в среда-
та на детето, маите с антимикотични агенти. Препоръчва 
се добавянето на пробиотици (доброкачествени бак-
терии) ако пробата за органични киселини покаже 
нуждата от тях, на витамини, както и мастни киселини, 
Омега 3, Омега 6, Омега 9, олио от сьомга. Препоръчват 
се още хелиране и хипотерапия (конна езда).

CEASE Therapy е биомедицински подход, който 
включва: детоксикация (дрениране и елиминаране на 
субстации), диетотерапия, ортомолекуларна терапия 
(добавки, суплементи), хомеопатия, хипотерапия и др.

Хомеопатична терапия

Множество медикаменти могат да дойдат в съобра-
жение при терапия на пациентите с аутизъм. 

Ще бъдат разгледани най-често използваните от 
тях:

Agaricus muscarius
•	 Пее, говори, но не комуникира.
•	 Безразличен, незаинтересован, вика и мърмо-

ри, римува и пророкува
•	 След гърч заспива
•	 Главата е в постоянно движение
•	 Четенето е трудно
•	 Физически и психически неадекватен, несръ-

чен
•	 Ниска интелигентност (Baryta carbonica)
•	 Фамилност за генетични аномалии, алкохоли-

зъм, шизофрения (Luesinum, Medorrhinum)
•	 Последици от перинатална хипоксемична 

енцефалопатия
•	 Деца с малформации на черепа и ЦНС
•	 Тикове, спазми, миоклонии (Cuprum metallicum, 

Stramonium, Tarentula hispana)
•	 Автоматизми, компулсии
•	 Заекване, тикова болест
•	 Несигурност при ходене, непохватност
•	 Възбуда, еуфория, некоординирани движения

Luesinum
•	 Упорит, обсесивен, с компулсивни тенденции, 

може да е интелигентен и талантлив
•	 Проблеми със съня (инсомния)
•	 Хиперактивен
•	 Студен психопат
•	 Лесно се пристрастява към стереотипи и суб-

станции
Cuprum metallicum
•	 Напрегнато дете, раздразнително и дори злоб-

но
•	 Не обича да бъде докосван, прегръщан или 

дори приближаван
•	 Агресивен към родителите си
•	 Обсесивен, ригиден и напрегнат
•	 Има тикове и ритмично удря главата си

Thuya occidentalis
•	 Презумпция за увреждане от ваксинация
•	 Фикс идеи - като че ли душата е отделена от 

тялото
•	 „Емоционална дебилност“

Baryta carbonica
•	 Ментална ретардация – закъсняване на всички 

умения (Calcarea carbonica)
•	 Липса на абстрактно мислене (Bufo, Luesinum, 

Mercurius solubilis)
•	 Затлъстяване или измършавяване с булимия
•	 Голям корем, тънки крака (Silicea)
•	 Нанизъм, ниско окосмяване, хирзутизъм
•	 Дебел, груб и немодулиран глас
•	 Бедна мимика, масковидно лице
•	 Несръчност, лоша координация (Causticum)
•	 Патологичен страх от непознати
•	 Екстремна срамежливост (Ambra grisea)
•	 Магарешки инат (Silicea)

КОКУЛИН®

  Прилошава ли ви при п
ътуване

с кола, самолет, кораб? 

За профилактика и лечение!
Хомеопатичен лекарствен продукт 

против гадене при пътуване.
За деца под 6 години таблетките се стриват и разтварят във вода!

Без лекарско предписание.
КХП 18416/26.06.2012

Не предизвиква 

сънливост!

www.boiron.bg

За пълна информация: БОАРОН БГ
1408 София, ж.к. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап. 6

тел.: 963-09-06, 963-09-06; факс 963-45-00
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•	 Дистимия
•	 Страх от всякакви промени (Lycopodium 

clavatum)
•	 Силна привързаност към майката (Pulsatilla)
•	 Инфантилизъм и регрес в поведението 

(Pulsatilla, Ignatia amara, Agaricus muscarius)
•	 Пика (Calcarea carbonica), трихофагия

Causticum
•	 Психомоторен регрес или ретардация (Baryta 

carbonica)
•	 Лоша координация, спастицитет
•	 Проблемно прохождане (Calcarea carbonica)
•	 Чести падания, инциденти
•	 Restless legs syndrome (Zincum metallicum)
•	 Нощни миоклонии, страх от тъмнина
•	 Тикова болест, заекване (Agaricus muscarius)
•	 Енуреза на първия сън (Sepia officinalis)
•	 Енкопреза, запек
•	 Психичната картина се оформя в училищна 

възраст
•	 Патологично състрадание, тъга, мъка от безси-

лие
•	 Лоша социална преценка на емоционална база 

(бунтове, протести)
•	 Хиперкритичност към всички (Lycopodium 

clavatum, Arsenicum album), хейтър
•	 Соматизация на стрес от състрадание
•	 Ненасилие на злото
•	 Стриктни вегетарианци – „горкото прасенце“
•	 Специалист по всичко, взезнайко, дава съвети 

на всички
•	 Склонен към спорове и кавги „по принцип“
•	 Всички идеи и действия имат бенигнен, но 

незадължителен проспективен характер
Kalium bromatum
•	 Дебилност с хиперкинетично поведение (Rana 

bufo, Medorrhinum)
•	 Тикове, гримасничене, заекване (Agaricus 

muscarius, Causticum, Cina)
•	 Хиперактивен синдром при деца с непрекъсна-

то движение на ръцете (Agaricus muscarius, 
Aranea diadema)

•	 Парасомнии - павор ноктурнус, бруксизъм, 
халюцинации, сомнабулизъм, кошмари, конфу-
зионни събуждания, енуреза (Stramonium, 
Aconitum napellus, Belladonna, Arsenicum 
album)

•	 Сексуална възбуда у тийнейджъри с ексцесив-
на мастурбация (Staphysagria)

Rana bufo
•	 Пикничен хабитус, обезитас (Calcarea carbonica)
•	 Малформативни стигми (Calcarea fluorica)
•	 Дебилно изражение (Baryta carbonica)
•	 Наследствени и вродени заболявания с прояви 

на умствено изоставане и хиперактивно пове-
дение (Agaricus muscarius, Baryta carbonica, 
Hyosciamus niger)

•	 Епилепсия у дебилни деца (Artemisia  vulgaris)
•	 Склонност към ракови заболявания (Hydrastis 

canadensis, Conium maculatum)
•	 Лимфангит, пемфигоид (Ranunculus bulbosus)
•	 Сънна апнея (Opium, Baryta carbonica)
•	 Различна степен на дебилност до имбецилност 

– агресивност, хапане, викове, гневни изблици
•	 Неконтролирани сексуални импулси, ReGS 

(restless genital syndrome), persistent genital 
arousal disorder (PGAD), мастурбация на общест-
вени места

Според Paul Herscu има четирите основни медика-
мента за аутизъм и това са Baryta carbonica, Silicea, 
Thuya occidentalis и Plumbum metallicum.

Barvalia определя основните проблеми при раз-
стройствата от аутистичния спектър в няколко групи: 

•	 Сензорни (допир, слух, зрение, вкус, обоняние)
•	 Кинетични (хиперактивност, гърчове, агресия, 

деструкция)
•	 Регресивни (мислене, реч, енуреза, сексуални 

аберации)
•	 Настроение (страхове, потиснатост, еуфория, 

амбивалентност)
•	 Каузалност (ваксина, инфекция, медикация, 

емоционална травма)
Медикаменти, които той предлага за терапията им 

включват: 
За сензориума (възприятията) – Borax, Stramonium, 

Nux vomica, China rubra.
За емпатия (съпреживяване, приобщаване) – 

Phosphorus, Lycopodium clavatum, Luesinum.
За регресия (енуреза, енкопреза, пика, мастурба-

ция) - Hyoscyamus niger, Bufo rana, Baryta carbonica
За хиперактивност (кинетични медикаменти) – 

Tarentula hispana, Stramonium, Tuberculinum, 
Medorrhinum, Nux vomica.

Изследване на ефекта на хомеопатичната терапия 
при нарушения от аутистичния спектър, публикувано 
в International Journal of High Dilution Research, 2008 
(Geórgia Regina Macedo de Menezes Fonseca, et al. 
„Effect of homeopathic medication on the cognitive and 
motor performance of autistic children (Pilot study)“, 
показва позитивен ефект в моторната, когнитивната и 
поведенческата сфера. Ефектът е по-добър при ранно 
започване на лечението. Използваните медикаменти 
включват: Stramonium, Natrum muriaticum, Arnica 
montana, Arsenicum album.

Библиография:
1. Хомеопатична Материя медика, Гермонпре М., 

Пинкас М., Торк М., ЦОРХ България, София, 2003
2. Baron-Cohen, S., & Belmonte, M. (2005), Autism: A 

window onto the development of the social and 
the analytic Brain. Annual reviews of Neuroscience. 
28: 109-26.

3. Barvali a P.M. et al: Effectiveness of homoeopathic 
therapeutics in the management of childhood 
autism disorder. Indial J Res Homeop: 2014, 8; 147-
159

4. Geórgia Regina Macedo de Menezes Fonseca, et al. 
„Effect of homeopathic medication on the cognitive 
and motor performance of autistic children (Pilot 
study).“International Journal of High Dilution 
Research, 2008; 7(23); 63-71.
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д-р Райна Томова
Хомеопатичен кабинет София, 

ЕШКХ

Като продължение от пре-
дишния брой представяме идва-
щите в съображение теренни 
медикаменти, като тук ще обър-
нем внимание само на техните 
характеристики, касаещи мен-
струалния цикъл и очакваните проблеми в перимено-
паузалния и менопаузалния период.

Lachesis mutus 15/30 СН
- Жени с хиперестрогенен фон.
- Предменструален синдром, протичащ с 

болезнена конгестия в малкия таз и гърдите, 
влошаване на съдовите оплаквания (разшире-
ни вени, хемороиди), конгестивни главоболия, 
топли вълни, раздразнителност, логорея, кризи 
на ревност.

- Дисменорея в първия ден на цикъла, когато 
течението не се е стабилизирало.

- Подчертано подобряване на всички оплак-
вания с установяване на менструалното кър-
вене.

- В перименопаузалния период: менометрора-
гия с черна кръв и спаниоменорея, топли вълни, 
нарушения на съня (кошмари, внезапни събуж-
дания с пристъпи на тревожност).

Lachesis mutus е безспорният фаворит в периода 
на перименопаузата, поради специфичните си модал-
ности – влошаване на всички симптоми при спиране 
или забавяне на физиологичното или патологично 
изтичане и рязко подобрение при появата му.

Actаea racemosa 15/30 СН
- Пациентки с хиперестрогенен фон.
- Интерменструален синдром със силно болез-

нена овулация (ляв яйчник), ранна мастодиния 
(характерна болка под лявата гърда).

- Предменструален синдром с мастодиния 
(изразена в ляво), типична цефалгия, болки в 
таза и коремните мускули, бъбривост, тревож-
ност, усещане за “замъглена” мисъл.

- Дисменорея с “кръстосващи се болки”, ирадии-
ращи към бедрата, обилна менструация с болки, 
пропорционални на течението.

- В перименопаузалния период се наблюдават 
мастодиния, менорагия, дисменорея, тежест в 
малкия таз.

Перименопауза и менопауза
Platina 15/30 СН
- Пациентки с хиперестрогенен фон.
- Предменструален синдром с тежест, болка и 

усещане за натиск в малкия таз.
- Болезнена вагинална хиперестезия (вагини-

зъм).
- Дисменорея с избързваща менструация, изклю-

чително обилна, с тъмно, вискозно течение и 
съсиреци, спастични крамповидни маточни 
болки, болки в десен яйчник,  болки в аналната 
област. Повишено либидо.

- В перименопаузалния период се наблюдават 
менорагии, дисменорея, подчертано силно 
либидо, генитална хиперестезия.

Sepia officinalis 15/30 СН
- Медикамент с хипоестрогенен фон.
- Предменструален синдром с тежест в малкия 

таз, кръста и аноректалната област, обостряне 

КАМПАНИЯ ЗА  
ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  

В БМХО ЗА 2019 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
При подновяване на годишното членство ще получа-
вате редовна информация за предстоящи събития в 
областта на Клиничната хомеопатия, преференциална 
Такса участие на ежегодната Конференция по Клинична 
хомеопатия, както и достъп до множество интересни и 
полезни материали в секция „Само за членове“ на сайта 
на БМХО (www.bmho.bg).

Членският внос за 2019 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 2019 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля, 
изпратете на адреса на БМХО: 
гр. София 1408, ж.к. Южен парк, бл.29, вх.Б, офис 1 за 
БМХО следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail.
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на съдовите проблеми (варици, хемороиди), 
дразнеща левкорея, рецидив на микоза или 
генитален херпес, перибукално акне или екзе-
ма, мигрена (ляво) с гадене и повръщане, депре-
сивност със затваряне в себе си и безразличие 
към околните.

- Дисменорея със закъсняваща менструация с 
черна кръв, болки в таза и кръста, усещане за 
тежест, астения и депресия. 

- В перименопаузалния период има топли 
вълни, разреждане на цикъла и кафеникави 
метрорагии, рецидивиращи кандидози и/или 
уроинфекции, вагинална сухота.

Pulsatilla 15/30 СН
- Пациентка с хипоестрогенен фон.
- Късен пубертет, нередовна менструация, про-

менливо менструално кървене, но по-често 
необилно, интермитентно течение. 

- Предменструален синдром с мастодиния , вло-
шаване на периферната венозна стаза и тежест 
в краката, тежест и болка в малкия таз, депри-
мираност.

- Дисменорея с болки  в корема, долната част на 
гърба и бедрата, диария, променливо настрое-
ние.

- В перименопаузата се наблюдават закъсняваща 
менструация, мастодиния, тежест в малкия таз, 
променливо настроение.

Graphites 15/30 СН
- Пациентки с хипоестрогенен фон.
- Предменструален синдром с мастодиния, 

сърбеж на вулвата, обилна, дразнеща левкорея 
(понякога заменя менструалното кървене).

- Закъсняваща менструация с бледа менструална 
кръв. По време на менструация често има 
болезнено дразнене на вулвата, а понякога се 
наблюдава и прегракване.

- В перименопаузалния период цикълът се 
удължава, има топли вълни, мастодиния, ваги-
нален сърбеж, дразнеща левкорея, намалено 
либидо. 

Natrum muriaticum 15/30 СН
- Смесен естрогенен фон.
- Късно менархе, като често забавянето се дължи 

на тироидна дисфункция или анорексия.
- Интерменструално усилване на вагиналния 

флуор в овулаторната фаза. 
- Предменструален синдром със задръжка на 

течности, мастодиния и тежест в таза, цефалгия, 
лабиален херпес, акне , мравучкане, крампи, 
астения, депресивност.

- Дисменорея с болки в кръста и необилно тече-
ние или обилно кървене и астения.

- В перименопаузалния период: менометрора-
гии, диспареуния, реактивни депресивни със-
тояния.

Calcarea carbonica ostrearum 15/30 СН
- Смесен естрогенен фон.
- Закъсняващ пубертет.
- Впоследствие се регистрира предменструален 

синдром с болки и конгестия на гърдите (често 
големи и мастопатични), къс цикъл, обилни 
менструации.

- В перименопаузалния период се наблюда-
ват менометрорагии, полипоза, патологии на 
наднорменото тегло и метаболизма, депреси-
вен синдром.

Thuya occidentalis 15/30 СН
В перименопаузалния период са характерни: хро-

нична левкорея, маточни миоми и полипи, топли вълни, 
реактивни депресии, натрапчив страх от заболявания. 

Nux vomica 15/30 СН
В перименопаузалния период се наблюдават масто-

диния, скъсен цикъл с обилни менструации, топли 
вълни, нарушен сън. Всички симптоми са силни и се 
понасят зле. Реактивни депресии, дължащи се най-вече 
на невъзможността да се поддържат същите обороти 
на професионална активност. 

Sulfur 15/30 СН
В перименопаузалния период оплакванията са от 

топли вълни, лабилна артериална хипертония, кон-
гестивни главоболия, нарушен въглехидратен метабо-
лизъм. 

Lycopodium clavatum 15/30 СН
В перименопаузалния период се разгръщат смуще-

ния в метаболизма (хиперлипидемия, хиперурикемия), 
диспепсии, реактивни депресии.

Aurum metallicum 15/30 СН
В перименопаузалния период наблюдаваме спас-

тична хипертония, топли вълни, реактивни депресивни 
състояния, обсебващи суицидни идеи.

Дозиране: Избраният медикамент за чувствителен 
тип първоначално се предписва по 5 гранули ежеднев-
но, а при намаляване на оплакванията – по 10 гранули 
1-4 пъти месечно.

Опитът показва, че задълбоченото разпитване на 
пациентката и доброто познаване на възможностите на 
хомеопатията, успяват да осигурят един значително по-
лек и с по-добро качество на живот преход към мено-
паузата.
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КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ДЕТЕ С 
ИЗОСТАВАНЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКОТО И 
НЕРВНО-ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ

Д - Р НАДКА КАРАФЕЗИЕВА, ОПЛ - ПЛОВДИВ

Касае се за дете, родено на 20.06.2017 г., от първа рис-
кова бременност, протекла с вирусна инфекция в първия 
триместър, с персистиращо бяло течение на майката и 
полихидрамнион. Доносено, с перинатална асфикция и 
лоша послеродова адаптация, със затруднено хранене.

Обективно при раждането: Детето е с лицев дисмор-
физъм – хипертелоризъм, тесни очни цепки, ниско стоя-
щи ушни миди, малка брадичка. Прави впечатление голя-
ма глава и мускулна хипотония.

Налице е нистагъм. Пулмо ет кор – б.о. Полова система 
– недесцендирал десен тестис, бъбреци – б.о. Коремни 
органи – без органомегалия. Нервна система – ехография 
на мозък: нееднородна хиперехогенна киста в ляв пл. 
хороидеус, асиметрия на латерални вентрикули, Л>Д, 
дилатирани окципитални рога. При повторна ехография 
на третия месец продължава да се наблюдава атрофична 
дилатация на окципиталните рога. Крайници – пес екви-
новарус, двустранно мускулна хипотония, запазени сухо-
жилни рефлекси, Бабински /+/ двустранно.

След многобройни изследвания са отхвърлени мно-
жество диагнози: Prader-Willi, Zellweger, конгенитална 
миопатия и невропатия. Приема се че детето е със синд-
ром на вродени аномалии, засягащи лицевата област, и 
неспецифично изоставане на двигателните функции с 
мускулна хипотония от централен произход, довеждаща 
до изоставане в моторното развитие, забавени реакции 
на говор, апатичен вид на лицето, сковани сухожилия, 
плюнчене.

Специалистите препоръчват отлагане на имунизации 
и физикална рехабилитация.

На 2 месеца с тегло 4250 гр. /наддало 700 гр./ и 58 см.
По желание на майката прибавено и хомеопатич-

но лечение към започната терапия с АФА, НМК, Бифидус 
/Аквасорс/ по схема, суперхрани, за да се даде шанс на 

тялото за регенерация и правилно развитие.
Arnica montana 30CH по 10 гранули, поради изразе-

ната болезненост в мускулите, която детето проявява с 
плач и стенене при физикалната терапия, както и поради 
съмнение за хематом в плексус хороидеус при раждане-
то. Известен е тропизмът на медикамента както към мус-
кули и сухожилия, така и към сърдечно-съдовата и нерв-
ната система.

Calcarea fluorica 15CH 2 пъти седмично, заради дис-
трофичните изменения на черепа, къси връзки, криптор-
хизъм, пес еквиноварус, с очаквания ефект да повлияе 
съединителната тъкан „мекото да направи твърдо, а твър-
дото-меко”. Тропизмът на медикамента са съединителна-
та тъкан и ОДА. Критерии за избор са намаляване елас-
тичността на съединителната тъкан, костни дистрофии с 
деформации.

Тази комбинация, заедно със суперхрани, рехабилита-
ция и правилно хранене, детето спазва от втория до шес-
тия месец.

Контролен преглед на 12.02.2018 г. – налице е подо-
брение в двигателните умения на детето, то изостава 
само с два месеца.

Може да прави това, което прави дете на 4 месеца- 
задържа главата си изправена, обръща се от гръб на 
корем и обратно, мърда активно ръце и крака.

Към терапията е добавена Silicea 30CH 2 пъти седмич-
но (поради наличие на стигми: голяма глава, слабо тяло, 
сънливост, изпотяване по цялото тяло и особено крайни-
ците), а поради атрофичните изменения перивентрику-
ларно, за да се повлияе мускулната хипотония и за подо-
бряване контрола на сухожилията на краката, е включен 
и Plumbum metallicum 9CH като схема: 2 пъти по 5 гра-
нули дневно за 1 сед-
мица; 1 път по 5 грану-
ли за 1 седмица; през 
ден по 5 гранули за 2 
седмици.

Трети контролен 
п р е гл е д  н а 
12.03.2018 г. – със-
тоянието на детето е 
коренно променено – 
емоционално, говор-
но, както и моторно. 
То може да седи, 
усмихва се, гледа по-
емоционално и се 
опитва да говори, 
засега неразбираемо.
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 1-ви ден – 17 май 2019, петък 
11:00 – 16:30  Регистрация в хотел „Сол Несебър Палас“
16:30 – 16:45  Откриване – Конферентна зала „Нептун“
Модератор:  Д-р P. Томова
16:45 – 17:00  Регулация на хомеопатични лекарствени 

продукти - Маг. – фарм. Б. Кирилов, 
Изпълнителен директор на ИАЛ, С. Спиров, 
Главен секретар на ИАЛ

17:00 – 17:40  Гранични психични състояния в детска въз-
раст. Приносът на хомеопатията – Проф. Р. 
Шишков, Д-р Е. Вълчева 

17:40 – 18:20  Хронична уртикария. Възможности за хоме-
опатично повлияване – Проф. Е. Христакиева, 
Д-р П. Загорчев

18:20 – 19:00  Предменструален синдром. Мястото на 
хомеопатията – Доц. Н. Хинкова, Д-р Д. 
Карабелова

19:00 – 19:20  Психичното здраве на детето – значението 
на взаимовръзката лекар – родители – Проф. 
Д. Близнакова

19:20 – 19:30  Дискусия
19:30 – 20:40  Вечеря
21:00 – 24:00  Коктейл за „Добре дошли““

XVIII-та Национална Конференция по Клинична хомеопатия
Несебър, 17 – 19 май 2019 г.

ПРОГРАМА

ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ В ПСИХИАТРИЯТА. КОЖНИ БОЛЕСТИ.
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

 2-ри ден – 18 май 2019, събота

Модератор:  Д-р П. Загорчев
09:00 – 09:40  Възможности и ограничения на хомеопатия-

та в психопатологията – Д-р Ф. Шефдевил
09:40 – 10:20  Аутизъм. Мястото на хомеопатията – Проф. 

Н. Маджирова, Проф. В. Сарафян, Проф. Л. 
Пейчев

10:20 – 10:40  Психоемоционални нарушения и соматич-
ните им прояви в юношеска възраст. 
Повлияване с хомеопатия – Д-р К. Добрев

10:40 – 10:50  Дискусия
10:50 – 11:10  Кафе-пауза

Модератор:  Проф. Л. Пейчев 
11:10 – 11:50  Псориазис. Хомеопатично повлияване – 

Проф. Д. Господинов, Д-р М. Иванов
11:50 – 12:10  Тревожни разстройства. Възможностите на 

хомеопатията – Доц. С. Попов, Д-р З. Угринова
12:10 – 12:50  Кожни карциноми. Протоколи за подкрепя-

ща хомеопатична терапия – Проф. П. 
Троянова, Д-р Р. Томова

12:50 – 13:00  Дискусия
13:00 – 14:00  Обяд
14:30 – 16:00  Постерна сесия, модератори: Д-р Р. Томова, 

Д-р П. Загорчев, Д-р И. Енев, Д-р З. Угринова
18:00 – 19:15  Тържествено връчване на удостоверенията 

на випуск 2019 с музикална увертюра - кон-
ферентна зала „Нептун“

19:30 – 20:45  Вечеря
21:00 - …..  Гала-вечер, маскен бал, дрес-код: „Филмо-

ви герои“

 3-ти ден – 19 май 2019, неделя

Модератор:  Д-р С. Филчев
09:00 – 09:40  Акне. Възможности за хомеопатично повли-

яване – Доц. Л. Зисова, Д-р Р. Симеонова 
09:40 – 10:20  Рецидивиращи вагинози. Мястото на хомео-

патията – Проф. Б. Маринов, Д-р М. Димитров
10:20 – 11:00  Вирусни инфекции в дерматологията. 

Мястото на хомеопатията – Доц. Ил. 
Бакърджиев, Д-р И. Енев 

11:00 – 11:15  Кафе-пауза

Модератор:  Д-р И. Енев
11:15 – 11:55  Дисменореи. Ювенилна хеморагична метро-

патия. Възможности за хомеопатична тера-
пия – Проф. Б. Пехливанов, Д-р К. Бачовска

11:55 – 12:35  Атопичен дерматит. Хомеопатичен подход – 
Доц. Д.Грозева, Д-р С. Филчев

12:35 – 12:55  Хомеопатия при бременност и раждане – 
Д-р А. Пандурска

12:55 – 13:10  Дискусия и закриване
13:10 – 14:00  Обяд и отпътуване

При дразнене и дискомфорт в очите от различен произход 
(пренапрежение, умора на очите, дим, прах, вятър, въздушно течение, 

неподходяща светлина, морска вода, хлорирана вода и др.)
Хомеопатичен лекарствен продукт. Без лекарско предписание, 

КХП II-30780/02.09.2015, за възрастни и деца над 1 година. 

Уmopeни и зaчepвeни oчи?
Xomeoптиk!

Без консерванти

Над 1 годишна възраст

Работа с 
компютър

Усещане за 
сухота в очите

Студ

Вятър

Замърсена 
околна среда

Плуване 
в басейн

Плуване в 
морска вода

Носене 
на очила

10 
дози

За повече информация: 
БОАРОН БГ ЕООД, 1408 София, Южен парк бл. 28 вх. А, тел.: 02/ 963-20-91, факс: 02/ 963-45-00


