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ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Дискусионен клуб 

„Клинична хомеопатия“

ТЕМА
Приносът на хомеопатията 
при социално значими 
заболявания

26.06.2021 г., събота 

проф. Людмил Пейчев, 
МУ Пловдив. Член на екипа на Европейската 
школа по клинична хомеопатия

Д-р Иван Енев,
общопрактикуващ лекар, гр. Враца, специа-
лист по педиатрия и обща медицина. Член 
на екипа на Европейската школа по клинична 
хомеопатия

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: 24.06.2021 г. 

За да се запишете за участие, моля последвай-
те линка: 
https://forms.gle/PNcmQTkCCMEf6xQv6 

Ако желаете Ваши клинични случаи да бъдат 
дискутирани в хода на презентацията, да ги 
изпратите предварително на имейл адрес: 
info@clinicalhomeopathy.eu.
Срок за изпращане: 22.06.2021 г.

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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Сенна хрема, алергичен ринит или полиноза 
(„полен“ – тичинковия прашец) са трите имена 
на едно и също хронично рецидивиращо, иму-
но-алергично заболяване на горните дихателни 
пътища към полени, най-често в месеците между 
март и септември. Пристъпите имат индивиду-
ална цикличност според цъфтежа на различните 
растения. При някой хора те започват още в края 
на зимата, при други в ранна пролет, а при тре-
ти – през лятото или наесен, за това се определя 
като сезонно рецидивиращо заболяване. 
През 1819 г. английският лекар Джон Босток дава 
името на болестта. Повод за това са пристъпите 
на залпови кихавици, които получавал всеки път 
когато влизал в плевня със сено. От 1873 г. дати-
рат първите научни доказателства, че този про-
блем се дължи на цветния прашец по време на 
цъфтеж на растения, треви и дървета.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ СЕННАТА ХРЕМА, 
COVID-19 ИЛИ ГРИП

Водещите симптоми на алергичния ринит са 

Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм

Ръководител на катедра по Фармакология, токсикология и фармакотерапия, 
Медицински университет Пловдив, ЕШКХ

КОНТРОЛ НА 
СЕННАТА ХРЕМА С 
ХОМЕОПАТИЯ

от страна на горните дихателни пътища. Чес-
то пристъпите започват  със запушен нос (Apis 
mellifica), прозрачна, дразнеща хрема (Allium 
cepa), сърбеж в носа и небцето (Sabadilla), зачер-
вени очи (Euphrasia officinalis), подути клепачи, 
усещане за „пясък“ в очите, по-рядко има съпът-
стваща кашлица (Naphtalinum) и др. В скоби са 
отбелязани най-често предписваните хомеопа-
тични средства за бързо овладяване на конкрет-
ния симптом.  Проявите на болестта се влошават 
при слънчево, сухо и ветровито време и се подо-
бряват от дъждовно. Дъждовните капки улавят 
полените от атмосферата и прочистват въздуха 
от тях. Рядко симптомите персистират през ця-
лата година, провокирани от животински косми, 
прах, пера, гъбички, пух и замърсители от окол-
ната среда. 
Нова причина за безпокойство за хора със сенна 
хрема през тази и миналата пролет беше панде-
мията от корона вирус. Коя е причината? Част от 
симптомите на сенната хрема наподобяват тези 
на Covid-19. Как да различим двете заболявания, 
без да изпадаме в паника? Началните симптоми 
на Covid-19 не са характерни за сенната хрема 
(виж табл. 1). При Covid-19 също има прояви 
от страна на горните дихателни пътища, но тук 
на преден план излизат загубата на обоняние и 
вкус, често висока температура и кашлица, по-
някога сухота и пареща болка в гърлото. Хрема-
та като симптом при Covid-19 е на девето място 
по честота на проявите. Рядко корона вирусът 
предизвиква кихане, воднист секрет и дразне-
не в очите, а при сенната хрема и при грип тези 
прояви излизат на преден план.  Сенната хре-



4 ACTA HOMEOPATHICA|6/2021

ТЕМА НА БРОЯ

та, няма данни сенната хрема да прави хора-
та по-уязвими от Covid-19. Дори обратно! Има 
вероятност именно сенната хрема да се окаже 
пречка за заразяване с вируса, защото обилната 
секреция от лигавиците на носа и очите очиства 
попаднали аерозоли, прахови частици и други 
контаминати, опаразитени с бактерии, вируси и 
причинители на болести. 

ВСЯКО ЧЕТВЪРТО ДЕТЕ Е АЛЕРГИЧНО

Понякога сената хрема се съпровожда от астма 
или копривна треска. Процентът на тези случаи 
е много висок при децата с фамилна обремене-
ност. С висок риск за развитие на сенна хрема 
са и страдащите от атопичен дерматит. Често в 
нашите кабинети наблюдаваме т.нар. атопичен 
марш – в кърмаческа възраст  поява на атопичен 
дерматит, в предучилищна, училищна – алерги-
чен ринит и копривна треска, а по-късно в юно-
шеска възраст той може да премине  в бронхи-
ална астма. Затова нашият апел като лекари с 
допълнителна квалификация по хомеопатия е 
сенната хрема да се открива и лекува рано. С 
всяка следваща година нелекуваният алергичен 
ринит върви към развитие на бронхиална астма. 
Зависи колко е тежък сезонът. В по-топлото вре-
ме, с бърз цъфтеж, с по-малко дъждове и силни 
ветрове пристъпите са по-тежки и тогава често 

ма започва по-често в училищна възраст, а пи-
кът й е в юношеска възраст. Епидемиологични 
проучвания показват, че децата имат средно 8 
пъти годишно вирусни хреми, което затрудня-
ва поставянето на диагнозата алергичен ринит. 
За разлика от вирусната настинка при алергич-
ния ринит (сенна хрема) има повторяемост на 
симптомите – водниста секреция, кихане, сър-
беж и зачервяване в носа и очите, има членове 
от семейството, страдащи от алергии, а понякога 
данни за прекаран атопичен дерматит като бебе. 
За разлика от обикновената хрема при алергич-
ния ринит секретите са воднисти, стичат се през 
носа, конюнктивите и към гърлото, предизвик-
вайки конюнктивит, синузит, кашлица, много-
кратни кихавици, сърбеж. Може да се увреди 
слуха. При по-силни алергични реакции – отток 
на ларинкса и задушаване. Макар и рядко поя-
вата на кашлица може да е самостоятелна про-
ява на алергичен ринит. От стичането на секрет 
в гърлото в легнало положение се проявяват и 
симптомите на бронхиалната астма – със затруд-
нено вдишване и характерното свирене в гърди-
те при издишване.
Трудни за разпознаване са и случаите, когато чо-
век, страдащ от години от сенна хрема вдигне 
висока температура, съобщава за силна отпад-
налост, задух и суха кашлица. В тези случаи има 
голямо съмнение, че това не е сенна хрема и се 
налага изясняване. От друга страна към момен-

Табл. 1. Сравнителна оценка на водещата симптоматика на корона вирусна инфекция, грип и сенна хрема. 

Симптоми  КОРОНА ВИРУС  ГРИП   СЕННА ХРЕМА

Температура  Често    Често   Рядко
Умора   Често    Често   Понякога
Кихане   Не    Не   Често
Хрема   Рядко, но често аносмия Понякога  Често
Суха кашлица  Често    Често   Понякога
Диспнея  Често    Рядко   Не
Миалгии  Понякога   Често   Много рядко
Болки в гърлото Понякога   Понякога  Понякога 
Главоболие  Понякога   Често   Рядко
Диария   Рядко    Понякога  Не
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наблюдаваме и т.нар. поленова астма.

РИСКЪТ ОТ РАЗВИТИЕТО НА АСТМА Е 
ОКОЛО 40%

Често пациентите изтърпяват всички неудобства, 
които сенната хрема им причинява за няколко 
месеца, но като премине сезонът, забравят за тях, 
не обръщат достатъчно внимание на заболяване-
то. Статистиката сочи, че половината от случаи-
те на сенна хрема остават не диагностицирани, 
с целия риск от развитие на бронхиална астма в 
следващите години. 
Етиологията на сенната хрема е мултифактор-
на. Тя е пряко свързана с причините за атопия, в 
основата на която е генетично обусловената на-
следственост. Унаследяването на сенна хрема, 
атопичен дерматит, алергичен ринит, копривна 
треска и други е резултат на нарушения в клетъч-
ния и хуморален имунитет – променено съотно-
шение Th/Ts, T и B-лимфоцити, увеличени стой-
ности на Ig E, понижен хемотаксис на неутрофили 
и макрофаги.

ДИАГНОСТИКА

Златният стандарт в диагностиката на атопиите 
е тестуването, което открива антитела на ниво 
кожа, в резултат на срещата с алергена. Проблем 
е кога да се направи тестуването? Няма абсо-
лютни противопоказания за тестуване. Най-под-
ходящо време за тестуване е извън поленовия 
сезон, т.е. когато не се очакват тежки алергични 
реакции към полени, косми от домашни любим-
ци, микрокърлежи от домашния прах, плесени и 
други. Тестуването може  да се проведе и през 
поленовия сезон, но тогава резултатите често са 
подвеждащи! През първия поленов сезон (фев-
руари – март) симптомите на сенната хрема са 
завоалирани и неясни особено когато има ус-
ложнения – серозен отит, синузит, увеличена 
трета сливица, задно носно стичане и хронична 
кашлица. Ранното тестуване в тези случаи помага 
за разпознаване на атопията. Поленовият сезон 
започва от февруари и продължава до октомври. 
За България най-честите алергизиращи видове са 
тревните, житните и брезовите полени. 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ПРОФИЛАКТИКАТА

Резките промени в климатичните условия рано 
напролет от топло към студено и обратно създа-
ват условия за прибавяне на още един алерген, 
който често остава не разпознат – плесените. 
Най-разпространена между тях е алтернарията. 
Протеините в нейните спори провокират алер-
гична реакция както полените.  Симптомите са 
еднакви с проявите на  алергия към дървесните 
и тревни полени.  Тази плесен е разпространена 
основно извън домовете в открита среда – по 
гниещи растения в горите и в непочистени град-
ски тревни площи. Лесно попада в нашите домо-
ве с покупката на домати, картофи и други зелен-
чуци (виж фиг. 1, 2, 3 и 4).

   
Фиг. 1 и 2. Алтернария по доматите.

  

Фиг.  3 и 4. Алтернария по картофите.

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С ХОМЕОПАТИЯ

Първата стъпка е ограничаване на контакта с 
алергена, ако е известен! Това се постига като се 
избягват разходки в паркове и градини в най-топ-
лите дни и по обед. Ограничаване ползването 
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на климатик в колата. Препоръчват се промивки 
на носа с физиологичен разтвор, морска вода и 
други. В общия терапевтичен план трябва да се 
използва и обстоятелството, че край водните ба-
сейни поленовата концентрация е по-ниска. За 
това препоръките за разходки край морето или 
големи водни басейни са от изключителна полза.
Съществуват множество медикаменти, които 
потискат проявите на сенна хрема, но отключват 
нежелани лекарствени реакции при продължи-
телна употреба. Въпреки постиженията на съ-
временната медицина през последните години 
много пациенти с атопични заболявания търсят 
помощта на хомеопатия след неуспешни опити 
за лечение с други методи и средства. Хомеопа-
тията предлага безвреден и лишен от странич-
ни ефекти подход в лечението в съответствие с 
принципа на подобие “Подобното се лекува с по-
добно”. Използват се вещества в хомеопатично 
разреждане,  които в неразреден вид могат да 
причинят оплаквания, подобни на сенна хрема.
Овладяването на сенната хрема с хомеопа-
тия трябва да започне около месец преди оби-
чайната изява на болестта. Тя се осъществява 
с помощта на няколко медикамента, от които 
водеща роля има Pollens 15 или 30 CH. Той пови-
шава устойчивостта на организма към полените. 
Действието му е съизмеримо с това на конвен-
ционалните средства за десенсибилизация, но 
за разлика от тях тази терапия не носи риск от 
странични ефекти.

Профилактично:
Един месец преди очакваните алергични реак-
ции се препоръчва прием на:
Pollens 15 CH – по 5 гранули сутрин при алергии 
към полени.
Poumon histaminе 15 CH – по 5 гранули сутрин 
и вечер системно при склонност към алергични 
реакции.
Apis mellifica 15 CH – по 5 гранули сутрин и вечер 
при бледо розов, алергичен оток на лигавиците.

Мултицентрово проучване в четири независими 
лаборатории в Европейските страни през 1999 
година доказва, че дегранулацията на базофил-
ните клетки при алергична реакция се потиска от 
хомеопатични разреждания на Histaminum. 

ТЕМА НА БРОЯ

При клинична изява на алергия – системно:
Pollens 15 CH – по 5 гранули сутрин.
Poumon histaminе 15 CH – системно.
Apis mellifica 15 CH – оток на лигавиците.
По 5 гранули 3-4 пъти дневно от последните две 
лекарства.

При водещ симптом – обилна, бистра секреция 
от носа горните медикаменти заедно с:
Allium cepa 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти дневно. 
Обилен, дразнещ, воднист секрет от носа. Често 
залпово кихане и сълзене от очите.

При ринит с болки във фронталните синуси в 
съчетание с обилна, водниста, дразнеща секре-
ция от носа и дразнещо сълзене да се редуват:
Kalium iodatum 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно.
Sulfur iodatum 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно.
Arsenicum iodatum 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно.
Arsenicum album 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно.

При запушен нос и липса на секрет:
Sticta pulmonaria 5 CH – по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно. Запушен нос, сухи лигавици, болка в ос-
новата на носа.

При сенна хрема и загуба на обоняние да се 
редуват:
Ammonium muriaticum 9 CH, по 5 гранули 3-4 
пъти дневно.
Teucrium marum 5 CH, по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно.

При хрема със залпови кихавици:
Nux vomica 9 CH, по 5 гранули 3-4 пъти дневно. 
Отключване на залпови кихавици, провокира-
ни от въздушно течение или проблясък на ярка 
светлина.
Sanguiaria canadensis 9 CH, по 5 гранули 3-4 пъти 
дневно. Добавя се усещане за парене, главобо-
лие,  залпови кихавици от шум и светлина.

При спастични кихавици:
Sabadilla 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти дневно. 
Налице е непоносимост към миризмата на цве-
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тя, провокираща спастични кихавици, изразен 
сърбеж на мекото небце и желание да бъде по-
чесано с език.

При хрема и спастична кашлица:
Naphtalinum 5 CH, по 5 гранули 3-4 пъти дневно 
когато водещ симптом е дразнещ катар на очи и 
нос, залпови кихавици, спастична кашлица.
Badiaga 5 CH, по 5 гранули 3-4 пъти дневно, при 
точеща се слуз, причиняваща спастична кашли-
ца.

При положителен резултат от тестуване за алер-
гия:
Urtica urens 5 CH, по 5 гранули 2 пъти дневно за 
намаляване чувствителността към тревни и дър-
весни алергени.
Blata orientalis 15 CH, по 5 гранули 2 пъти дневно 
за намаляване сенсибилизацията към домашен 
прах, косми от животни и други битови алерге-
ни.

При преобладаващ конюнктивит с обилна, во-
дниста, дразнеща секреция от носа:
Euphrasia 9 CH – по 5 гранули 3-4 пъти дневно. 
Усещане за “пясък в очите”. Обилно, бистро, 
дразнещо сълзене от очите. Обилен, недразнещ 
секрет от носа.
Homeoptic® – по 2 капки във всяко око 2-6 пъти 
дневно. Комбиниран хомеопатичен лекарствен 
продукт – капки за очи, съдържащ Magnesia 
carbonica 5 CH (овладява сухотата на лигавици-
те), Calendula 3 DH (премахва хиперемията на 
конюнктивата) и Euphrasia 3 DH (преодолява 
усещането за парене, дразнене на конюнктивата 
и сълзенето).
Rhinallergy® – по 1 таблетка за смучене на все-
ки час. Приемите се разреждат при подобрение. 
Комбиниран лекарствен продукт при сезонни 
алергични ринити (сенна хрема), целогодишни 
алергични ринити, вазомоторни ринити.
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ОТ ПРАКТИКАТА

Д-р Даниела Карабелова 
хомеопатичен кабинет, 
ЕШКХ

СЕННА ХРЕМА – 
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1

Валери, момче на 14 год.   
От няколко години страда от поленова алергия 
и алергия към домашен прах. Симптомите му 
са най-изразени през месеците юни-юли. Изра-
зяват се в залпови кихавици, обилна дразнеща 
секреция от носа, която разранява ноздрите. 
Когато момчето е навън, сред природата има 
силен сърбеж в очите, сълзене и чувства очите 
си разранени. Почти постоянно те са зачервени. 
Лигавицата на носа му отича и нощем хърка.
Миналата седмица ходили да берат диви ягоди. 
Вечерта цялото му лице отекло. Появила се мъ-
чителна кашлица. Повлиял се добре от Zyrtec, 
витамин С и калциев глюконат.

Предписано хомеопатично лечение:
• Pollens 15СН по 5 гранули сутрин.
• Poumon histamin 15СН по 5 гранули вечер.
• Apis mellifica 15СН и Naphthalinum 5СН – 2-4 
пъти дневно. 

Медикаментите са подбрани по Кръста на Хе-
ринг и съответстват на симптомите и усещания-

та на пациента. Състоянието на Валери бързо се 
подобри и не се е налагала допълнителна упо-
треба на противоалергични медикаменти.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2

Добри, мъж на 54 год. 
Пациентът е със сенна хрема от десетина годи-
ни. Той е алергичен към ужилване от пчели, оси 
и домашен прах. Има фамилна обремененост- 
майка и сестра с алергии. Пациентът съобща-
ва, че дълги години е работил в токсична среда 
(Кремиковци). В продължение на три години е 
провеждал специфична десенсибилизация с не-
значително подобрение.   
В момента на прегледа се оплаква от боцка-
щи болки в гърлото, влажна кашлица, която се 
засилва при лягане. Описва я като мъчителна, 
спастична, „като от корема, чак сълзи ми поти-
чат“. Налице е водниста дразнеща секреция от 
носа с кихавици. 
Приема Aerius само, като състоянието му се вло-
шава и когато е сред природата. Симптомите са 
изразени най-вече през месец май.

Предписано хомеопатично лечение:
• Poumon histamin 30СН и Apis mellifica 30СН 
по 5 гранули еднократно сутрин на разстояние  
15-20 минути един от друг.
• Pollens 15СН и Aralia racemosa 5СН по 5 гра-
нули от двете лекарства вечер. 

Медикаментите са подходящи при алергичен 
ринит с водниста, дразнеща носа секреция и ки-
хане. При Aralia racemosa ринитът често прогре-
сира до астматичен пристъп. Той е подходящ и 
при спастична кашлица, която се отключва в лег-
нало положение (в 23 ч.). Състоянието на Добри 
бързо се повлия. С цел подържащо хомеопатич-
но лечение предписах Thuya occidentalis 15CH 
по 10 гранули седмично. Избрах медикамент за 
сикоза поради анамнезата за продължителна 
интоксикация на работното място, провеждана-
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та десенсибилизация и многократните лечебни 
курсове, които пациентът е провеждал.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3

Бернар, мъж на 56 год. 
Пациентът е с поленова алергия от 10- годишна 
възраст. Двукратно е опитвано лечение чрез де-
сенсибилизация: на 15-16 годишна възраст и на 
18-19 г. в.  Докато живял във Франция, в продъл-
жение на 7-8 години, се лекувал с хомеопатия с 
много добър резултат. Симптомите в момента на 
прегледа са основно дразнене в очите, сълзене и 
водниста хрема.

Предписано хомеопатично лечение:
• Pollens 15СН и Poumon histamin 15СН по 5 гра-
нули дневно.
• Allium cepa 9СН, Euphrasia officinalis 9CH, Apis 

ОТ ПРАКТИКАТА

mellifica 15CH да се редуват по 5 гранули през час-два.
Вече пета година Бернар използва тази хомеопа-
тична схема с много добър резултат. Започва про-
филактичното й прилагане месец преди изявата 
на очакваните симптоми. 

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4
 
Дени, момче на 6 год. 
Миналото лято при почивка на морския бряг по-
лучил силно сърбящ обрив по цялото тяло. Май-
ката моли за профилактика на слънчевата алер-
гия, предвид предстояща почивка. 

Предписано хомеопатично лечение:
• Apis mellifica 15СН, Muriaticum acidum 9СН, 
Hypericum perforatum 30СН – 2-3 пъти дневно по 
5 гранули по време на престоя на морския бряг.
• Natrum muriaticum 30СН по 5 гранули дневно. 
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При ринити от инфекциозен или алергичен про-
изход често препоръчвам хомеопатичният спе-
циалитет Coryzalia. 
ЧЕСТО ДОЗИРАМ ПО ЕДНА ТАБЛЕТКА ЗА 
СМУЧЕНЕ НА ВСЕКИ ЧАС. 

Подходящ е като бърза съвет в аптеката, особе-
но за бременни жени. Установено е, че 20-30% 
от жените в репродуктивна възраст страдат от 
алергичен ринит, а при една-трета симптомите 
се влошават по време на бременността.
Още повече, че самата бременност провкира 
т.нар. индуциран от бременността ринит. Той 
може да се прояви във всеки един момент на 
бременността и има следните характеристики:
• Липсва преди бременността.
• Обикновено се проявява през втори или трети 
триместър.
• Продължава шест или повече седмици.
• Преминава напълно до две седмици след раж-
дането.
• Основна клинична изява е назална конгестия.

НА ФОКУС 

Д-р А. Пандурска

асистент в Катедра Фармако-
логия и токсикология – ФФ, 
Медицински Университет, 
Плевен, ЕШКХ

Бременни и кърмещите жени, трябва да бъдат 
изключително внимателни при употребата на 
антихистамини, кортикостероиди и локални де-
конгестанти.
Мястото на хомеопатичният специалитет 
Coryzalia се определя от показанията на негови-
те съставки:

СПРАВКА С МАТЕРИЯ МЕДИКА

Allium сера
• При алергичен или вирусен ринит с кихане и 
обилен, бистър, воднист, парещ секрет. 
• Парене и сълзене от очите без зачервяване на 
конюнктивите и без зачервяване и раздразване 
на подлежащата кожа на клепачите и бузите.
• Сезонен алергичeн ринит, с обостряне пре-
димно през пролетта или края на лятото. 
- Бурни кихавици в периода на обостряне.
• Подобрение при хладен въздух, на открито
• Влошаване на хремата в топла стая. 

Belladonna
• Остър ринит, с изразена сухота на лигавицата 
на носа преди започването на хрема. 
- Слузна секреция от носа, примесена с жилки 
кръв.
• Бързо засягане на ушите след потискане на 
воднистата секреция от носа с конвенционални 
деконгестанти.

Sabadilla officinarum
• Ринит със сърбеж в носа и мекото небце
- Воднист секрет и усещане за назална обструк-
ция въпреки хремата. 
• Алергичен ринит с неспирни кихавици.
- Залпови кихавици и отделяне на обилна во-
днисто-слузна секреция.
- Засилване на кихавиците и носния секрет на 
открито. 

ИНФЕКЦИОЗЕН И 
АЛЕРГИЧЕН РИНИТ, 
ПРЕСЕЧНИ ТОЧКИ
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- Редуване на чувството за назална обструкция т в 
едната, ту в другата ноздра.
•  Риносинуит
• Алергичен конюнктивит. 
- Парещо сълзене, съпровождащо проявите от 
страна на носоглътката. 
- Зачервени клепачи, зачервяване на лицето. 
- Фотофобия. 
 
Kalium bichromicum
• Лигавични възпаления с гъста, обилна, виско-
зна секреция.
- Ринит и риносинуит с гъста, жълта слуз и муко-
зни тапи
• Блефароконюнктивит
• Точковидни болки
 
Gelsemium sempervirens
• Ринит през пролетно-летния сезон, която пре-
минава в ларингит с дисфония. 
- Усещане за болезнена сухота в гърлото и загуба 
на глас.
• Усещане за сухота в ноздрите, съпроводено от 
воднист, дразнещ секрет, главоболие, простра-
ция, фебрилитет.
 
Pulsatilla
• Гъста, жълтеникава, хомогенна и недразнеща 
секреция от носа.
• Секрецията се засилва в топла стая и често се 
съпътства от загуба на вкус и обоняние.
• Пресипналост, влошаваща се при престой в то-
пло помещение.
- Сухота във фаринкса, която е причина за пристъ-
пи от по две-три прокашляния.
• Течна хрема сутрин след ставане от леглото и 
през деня.
• Болки в синусите и временна загуба на вкуса и 
обонянието 
• Променливост на симптомите.
• Подобрение от студен и свеж въздух.

НА ФОКУС 
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1. Apis mellifica 30CH – различни обриви, алер-
гии, ухапване от насекоми, първи симптоми на 
херпес.

2. Arsenicum album 9CH - стомашно-чревно раз-
стройство, повръщане и разстройство от разли-
чен произход, остър цистит, болка в ухото.
 
3. Urtica urens 5CH - розови, дребни обриви, ур-
тикарии.

4. Ledum palustre 9 CH - профилактика и при 
ухапване от насекоми, точковидни наранява-
ния.

5. Ipeca 9CH - остри гастроентерити, гадене и 
повръщане с чист език, обилна саливация. Пов-
ръщането не облекчава гаденето. Разстройство 
с жълто-зелени или кръвенисти материи.

6. Belladonna 9CH - повишена температура, гла-
воболие, прегряване, претопляне, тонзилити.

7. China rubra 9CH - остър гастроентерит с обил-
но повръщане, разстройство, повтаряща се ви-
сока температура, астено-адинамия.

8. Arnica montana 9 CH - мускулна треска, вся-
какви травми и наранявания.

9. Ferrum phosphoricum 9CH - леки вирусни не-
разположения, водниста хрема, болка в ухото, 
болка в гърлото, температура. Липсва ясен фо-
кус на възпаление или инфекция.

10. Cantharis 9CH - остър цистит, херпес с були, 
булозни дерматози.

• Дозировката на всички тези лекарства е една и 
съща за деца и възрастни. 
• С цел профилактика на някое от тези състоя-
ния се препоръчват сутрин и вечер по 5 гранули. 
• При наличие на симптоми правилото е, че 
приемите трябва да са чести- през 15-20 минути 
или през половин- един час.
• Когато са необходими чести приеми може да 
се разтварят във вода по 10 гранули от съответ-
ния медикамент и водата да се приема на мал-
ки глътки и порции през целия ден.

НА ФОКУС

ЛЯТНА ХОМЕОПАТИЧНА 
АПТЕЧКА С ОСНОВНИ 
ПОКАЗАНИЯ И ДОЗИРОВКА

Д-р Зорка Угринова

обща медицина, ЕШКХ
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ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ

Професионална среща

ТЕМА
Антибиотична резистентност. 
Възможностите на 
хомеопатията

10.07.2021 г., събота 

Доц. д-р Росица Вачева-Добревска, 
УМБАЛ „Царица Йонна - ИСУЛ“

Проф. д-р Людмил Пейчев, 
Медицински университет - Пловдив, 
Европейска школа по клинична хомеопатия

10.00 - 13.00 часа 

ДАТА

Професионалната среща е безплатно онлайн 
събитие за лекари, фармацевти и медицински 
специалисти, завършили или обучаващи се в 
курсовете по клинична хомеопатия. Регистри-
райки се за това събитие, Вие потвърждавате, 
че сте част от тази професионална група. 

Срок за записване в събитието: 08.07.2021 г. 
(четвъртък) до края на деня

За да се запишете за участие, моля последвай-
те линка: 
https://forms.gle/PNcmQTkCCMEf6xQv6

Линк за включване в онлайн събитието ще 
получите на 09.07.21 г., на посочения от Вас 
имейл адрес. Моля, ако не го виждате във 
входящата си поща, да проверите в папка 
„Спам“.

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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ежегодната конференция по Клинична хоме-
опатия, както и достъп до множество инте-
ресни и полезни материали в секция „Само за 
членове“ на сайта на БМХО 

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

Данни за банковия превод:
Име на получателя: БМХО
Име на банката: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG58FINV91501214928641
BIC: FINVBGSF
Сума за внасяне: 30.00 (тридесет) лева
Основание за внасяне: Трите имена на 
членуващия/кандидата и чл. внос 2021 г.

ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА 
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА 
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2021 г.


