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ЦОПХ – ШКОЛАТА ЛИДЕР В ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО 
ПО  КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ

Уважаеми колеги,
С удоволствие ви съобщаваме, че он-лайн лекционeн семинар на тема:

„Болести на простата и хомеопатия“
с лектор  д-р Иван Несторов ще се проведе на 25 март (вторник) 2014 г. 

от 18.00 до 20.00 часа.
Семинарът е част от обучителните модули, в рамките на поддържащата

квалификация по хомеопатия, организирани и провеждани от Центъра за
Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ. Семинарът представлява
на живо изнесена презентация с продължителност три академични часа.

Както и предходните семинари, той ще се проведе по иновативната ме-
тодика на дистанционното он-лайн обучение. Тази нова форма дава пре-
красната възможност за успешна обмяна на идеи, информация и въпроси
между участниците в семинара, независимо от тяхното местоположение,
като същевременно им спестява време и средства. 

За да участвате в семинара, от техническа страна, за Вас е необходимо
само да разполагате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет
връзка.

Таксата за участие в семинара е 30 (тридесет) лева, платими по банков
път.

Данни, необходими за извършването на банковия превод:
Име на получателя:   ЦОПХ
Име на банката на получателя:  Postbank, София
IBAN:  BG 26 BPBI 7940 1072 7426 01
BIC:  BPBIBGSF
Основания за превода: Он-лайн семинар по хомеопатия и трите имена

на вносителя.
За да се запишете в семинара, моля изпратете сканирани следните до-

кументи на нашия мейл: info@homeopath.bg
1. попълнена заявка за участие – изтеглете от тук
2. копие от банковото платежно нареждане за преведената такса за учас-

тие
Крайната дата за изпращане на документите е 20 март 2014 г.
След получаването на гореспоменатите документи, на всеки участник,

ден преди започването на семинара,  ще бъде изпратена персонална па-
рола и инструкции за включване във виртуалната ни семинарна зала. 

NB! Местата са ограничени и  се заемат по реда на записването. При по-
голям брой желаещи  ще бъде договорена допълнителна дата. 

За всякакви въпроси не се колебайте да ни пишете на мейла и/или да ни
потърсите на телефоните от „Контакти”.

Очакваме Ви!                                                                                      Екипът на ЦОПХ

http://homeopath.bg/wp-content/up;oads/2013/03/Zajvka-seminari-CEPH.doc
http://homeopath.bg/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8/


ПРЕГОВОР НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗДЕЛ І, 
ПУБЛИКУВАН В БРОЙ 9 И БРОЙ 10 

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Соматични и сомато-психични заболявания...

или психични и сомато-психични?
2. Различни мнения за психичните симптоми
3.  „Схема“ на психичните симптоми

ХИПОМАНИАКАЛНИ ЕПИЗОДИ
1.  Обикновен хипоманиакален епизод
2. Хипоманиакален епизод с психотични сим-

птоми

ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ
1. Депресивен епизод със суициден риск и риск от

преминаване в действие
2. Депресивен епизод със суициден риск без пре-

минаване в действие
3. Депресивен епизод без суициден риск с раз-

дразнителност
4. Депресивен епизод без суициден риск с пе-

риоди на възбуда
5. Депресивен епизод без суициден риск и без

промяна на настроението

ПРЕГОВОР НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА РАЗДЕЛ ІІ,
ЧАСТ І,  ПУБЛИКУВАНА В БРОЙ 12

ДЕПРЕСИВНИ ЕПИЗОДИ С ПСИХОТИЧНИ 
СИМПТОМИ

1. Депресивни епизоди с визуални халюцинации
2. Депресивни епизоди с обонятелни халюцина-

ции 

СМЕСЕНИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕСИВНИ  ЕПИЗОДИ

1.  Епизоди със страх от смъргга като следствие от
потенциални или въобръжаеми  нарушения на здра-
вето

2. Епизоди съпроводени със страх от смъртта като
следствие от истински нарушения на здравето

3. Епизоди  с фобийна тревожност
4. Епизоди с генерализирана тревожност

ТРЕВОЖНИ РАЗСТРОЙСТВА

1. Тревожни разстройства  с уникална  фобия

2. Тревожни разстройства с множество 
фобии

Бъдещето е възприемано като потенциално опасно
[Aceticum acidum, Argentum nitricum, Baryta carbonica,
Iodum] или смъртоносно [Aconit, Hyosciamus]. Към това
усещане може да се асоциират клаустро- и агора фо-
биите. [Aconit, Argentum nitricum].

Материи медики
[2] Clarke; [3] Lathoud; [4] Vannier et Poirier;
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck; [6] CEDH

Aceticum • В контекста на хранителни разстройства
acidum (недохранване или лоша абсорбция на хра-
[2, 3, 6] нителните вещества) с нарушения в общото

състояние 

• Тревожен, има трудности при дишане;
чувства се по-добре легнал по корем
• Раздразнителност, объркани мисли, пси-
хогенна амнезия (забравя най-обикновени
думи и най-пресни факти)

Aconit • Вследствие на голям стрес (рязка смяна на
[2, 3, 4, 5, 6] температурата, страх, раздразнение, лоша 

новина)
• Панически разстройства (сърцебиене) със
страх от смъртта, която бива усещана като 
неизбежна
• Свръхчувствителност към шум (подска-
чане от уплаха), дори музиката му се струва
непоносима
• Нощна възбуда със страх от тъмното, кош-
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д-р Кирил Добрев,  Мария Джамбова

Издава: ЦОПХ ЕООД
София 1618, ул. „Иван Сусанин“ № 53
тел.: 0999 821 702
e-mail: info@homeopath.bg
Предпечат и електронно оформление:
ИСМ Компания EООД

Отговорност за статиите носят техните автори!

Съветите в бюлетина дават представа и
общи понятия за лечение с методите и

средствата на интегративната медицина.

ПСИХИЧНИ КЛИНИЧНИ СИМПТОМИ
РАЗДЕЛ II, ЧАСТ II

Д-р Франк Шофрю, Франция
Продължение от брой, 9, 10 и 12

2 ХОМЕОПАТИЧЕН КОМПАС    брой 13 • март • 2014



мари, стряскане на сън, влошаване към 
края на първата половина на нощта

Argentum • Вследствие на стрес (уплаха, шум)
nitricum • Предваригелна тревожност със страх от 
[2, 3, 4, 5, 6] обществени места, от провал, да не закъс-

нее (винаги бърза, но нищо не свършва, 
още не започнал и иска вече да е свършил)
• Световъртежи (особено ако погледне от-
долу нагоре), тремор, усещане за отпадна-
лост в краката, импулс за бягство или хвър-
ляне в празното

Baryta • Безпокойство за дреболии, страх от чужди
carbonica хора с липса на доверие в себе си и детин-
[2, 3, 4, 5, 6] ско поведение

• Спад на интелекта с нарушения на кон-
центрацията и вниманието, не запомня, за-
бравя това което е научил
• Забавяне на моториката

Hyosciamus • Вследствие на психологичен (продължи-
[2, 3, 4, 5, 6] телни безпокойства, нещастна любов, рев-

ност), физически или интелектуален стрес
• Объркване и тревожност (страх да не бъде
отровен, от шума на водата, от самотата)
• Раздразнителен, свадлив, рязък, ревнив,
агресивен
• Кожна свръхчувствителност към сензорни
стимули (изпитва желание да разкъса дре-
хите си)
• Възбуда с логорея и тикове
• Спазми и стряскане, които възпрепятстват
съня

Iodum • В контекста на физическа отпадналост
[2, 3, 4, 5, 6] • Тревожност, най-вече когато не е активен

или е гладен, изпитва желание да се движи,
да се занимава с нещо, не може да стои на
едно място, но бързо се изтощава
• Раздразнителен за дреболии (хипересте-
зия към шум, светлина, топлина) с пристъпи
към насилие

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ (Касае се за тревожни 
разстройства с множество фобии)
Госпожа А., на 53 години, идва на консултация, през

януари 2007 г., за лечение на горещи вълни, които са
силно изтощителни с давност повече от шест месеца. На
всеки два часа, през деня и през нощта, тя има усещане
за задушаване, дискомфорт, потене и втрисане. Това на-
рушава съня ú.  Казва също, че се безпокои да не полу-
дее, че има „желание да свали дрехите си, да излезе
навън почти гола“.

Познавам добре тази жена, тъй-като я лекувам от 4 го-
дини след септицемия вследствие на бъбречна инфек-
ция. Познавам я по-скоро като уравновесена жена и в ни-
какъв случай като ексхибиционистка.

Ако хиперестезията при допир е типична за всички рас-
тения от семейство  Картофови, то желанието за сваляне
на дрехите е по-скоро характерно за Hyosciamus. 

Лечение
n LH-RH 15 CH, по 3 гранули дневно (следвайки полез-

ните съвети на нашия приятел д-р Еме Холцшерер)
n Hyosciamus 15 CH, по 3 гранули, 3 пъти дневно
n Biopause® (растителен естроген), по 2 таблетки дневно  

n China 9 CH, по 3 гранули 2 пъти дневно (значителна за-
губа на течности)
Един месец  по-късно  Госпожа А. ми казва, че вече се

наспива достатъчно, защото не се буди на всеки 2 часа.
Горещите вълни са по-редки и през деня. Същото лече-
ние в продължение на 3 месеца, след което следва пре-
късване.

ЕМОЦИОНАЛНА ЛАБИЛНОСТ
Тези хистерични епизоди могат да бъдат квалифици-

рани като емоционална лабилност. Не и в смисъла, който
този термин е имал през 19-ти и началото на 20-ти век и
който притежава сексистка конотация.

Под  терминът емоционална лабилност, или „по съв-
ременно му“ – хистерия,  вече не се разбира контрол на
емоциите или импулсите, което води към бърз преход от
едно към друго емоционално състояние. Общата кар-
тина включва соматологични усещания без истински ор-
ганичен субстрат, синкопи или липотимии.

В някои случаи преобладават синкопите. Те се проявя-
ват като функционални трудности на преглъщането (Asa
foetida, Sumbul, Valeriana) или са от вазо-депресивен тип
(Moschus, Nux moschata). В други случаи на преден план
излизат сензомоторните симптоми (Asarum, Camphora,
Juglans, Sabadilla, Sticta pulmonaria, Theridion).

1. Синкопи, липотимии, припадъци

Asa foetida • Възбуда със спазми на езофагуса, липоти-
[2, 4, 5, 6] мии за най-дребното нещо и хиперестезия

при контакт
Moschus • Сприхав, свадлив (бурен гняв), редуване 
[2, 3, 4, 5, 6] на смях с плач

• Възбуда и сензорна, и сексуална хипер-
чувствителност с лесни синкопи
• Нощно безсъние, защото не може да лежи
в една и съща позиция

Sumbul • Вследствие на мозъчна възбуда
[2, 4, 5] • Променливо настроение, възбуда с хипер-

емоционалност, лесно изпада в  неразполо-
жение
• Интелектуална тромавост, най-вече су-
трин, неспособен да учи, вечер е с по-ясен ум
• Трудно заспиване, сънят е смущаван от
внезапно трепване на крайниците, дневна
сънливост

Материи медики
[2] Clarke; [3] Lathoud; [4] Vannier et Poirier;
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck; [6] CEDH

2. Особени сензомоторни симптоми
Материи медики
[2] Clarke; [3] Lathoud; [4] Vannier et Poirier;
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck; [6] CEDH

Asarum • Дразнимост вледствие на слухова хипер-
[2, 5, 6] чувствителност (от най-малкия шум или

дори само от мисълта за такъв), усещане, че 
се носи във въздуха при ходене

Camphora • Вследствие на охлаждане и възпаление
[2, 3, 4, 5, 6] • Редуване на периоди на възбуда и пе-

риоди на немощ с усещане за общо охлаж-
дане; неясна тревожност със спазми
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Juglans • Интелектуална тромавост; чувство, че гла-
[2, 4, 5] вата му се клатушка във въздуха
Nux • Редуване на смях със сълзи, усещане за
moschata световъртеж със синкопи
[2, 3, 4, 5, 6] • Интелектуална астения (не може да съ-

бере мислите си, нарушения на непос-
редствената памет, забравя какво е възна-
мерявал да прави), объркване (сякаш има
две глави, пространствена дезориентация)
• Дневна сънливост с трудно оставане в
будно състояние

Sabadilla • В контекстта на алергии или паразитоза
[2, 3, 4, 5, 6] • Възбуда и грешно тълкуване на усеща-

нията (въобръжаеми болести)
Sticta • Вследствие на респираторни нарушения
pulmonaria • Безсъние поради нервност
[2, 3, 4, 5] • Усещане, че краката му се носят във въз-

духа
Theridon • Слухова хиперчувствителност (непоноси-
[2, 3, 4, 5] мост и към най-малкия шум) с общо нераз-

положение, гадене и световъртежи
Valeriana • Възбуда със спазми  на ларинкса или
[2, 3, 4] езофагуса

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Г-н Жером Х., на 38 години идва на консултация през

септември, 2000 г. Той е в състояние на силна тревож-
ност, има проблеми със съня и се чувства нервен. При-
ема Prozac® (fluoxetine) и Lexomil® (bromazepam) при
необходимост,за да бъде във форма и да завърши своята
дипломна работа.

Разпит
Констатираме:

• Амигдалотомия и стафилококова инфекция в детст-
вото.

• Нормален апетит и много силна жажда.
• Много често изпитва болка в гърлото (от лявата

страна), когато преглъща с усещане за неприятна су-
хота в устата.

• Носът му е запушен и постоянно изтича секрет от него.
• Ходилата и подмишниците му се потят и се усеща под-

чертана миризма. Наблюдават се няколко брадавици
на ходилата.

• Има сърцебиене, когато е в състояние на тревожност.
• Инсомния, която му пречи да спи нощем (тогава взема

¼ Lexomil®). Изпитва силна потребност от редовна по-
чивка през деня, защото „умира за сън, не може повече
нито да пише, нито да мисли“. Наистина той привър-
шва дипломната си работа, защото се нуждае от ра-
бота, но това страшно го притеснява.

• Определя себе си като много зиморничав.
• Занимавал се е доста със спорт, но сега не може по-

ради дипломната си работа.

Лечение
n Silicea 30 CH, по 3 гранули дневно (брадавици, потене,

сърцебиене,  хронични УНГ секреции).
n Nux moschata 30 CH, по 3 гранули 2 пъти дневно (су-

хота в устата, но нито един синкоп; въпреки това не-
устоимото желание за сън, придружено от спада в ин-
телектуалните способности, са достатъчно основание
за този медикамент).

Nux moschata е предписан за 3 месеца до завършване
на дипломната му работа. Silicea е заменена един месец
по-късно с Lycopodium, след като ринитът и потенето са
престанали и защото започнал да изпитва „сдържан, но
много неприятен гняв“.

ЕПИЗОДИ НА НЕВРАСТЕНИЯ
Неврастенията (или астеничният синдром) може да

бъде дефинирана по два начина:
• умора, която се появява при душевни  или умствени

усилия;
• умора, която се проявава при физически усилия, дори

те да са минимални.
Към тези признаци могат да се добавят: безпокойство

за физическото или душевно здраве; различни разстрой-
ства в характера (от типа на раздразнителност, тревож-
ност или незначителна депресия ) и нарушения на съня.

1. Епизод на неврастения с преобладаваща
умствена умора

Aesculus • Тъжен, интелектуална тромавост, която е 
[2, 3, 4] по-ясно изразена сутрин, трудно задържа

вниманието си
Caladium • Раздразнителност и сензорна хиперчувст-
[2, 4, 5, 6] вителност (слухова: събужда се при най-

малкия шум)
• Трудности в концентрацията, губи ниш-
ката на мислите си
• Нощно безсъние и събуждане при най-
малкия шум

Laurocera- • В контекста на сърдечни нарушения
sus [2, 3, 4] • Отслабване на паметта
Magnesia • Тъга и неспособност за каквото и да е ин-
phosphorica телектуално усилие (Умът му сякаш не
[2, 3, 6] е ясен)
Mezereum • Вследствие на възпалително заболяване
[2, 3, 4] • Тъжен, индиферентен към всички, раз-

дразнителен (лесно раним)
• Душевна апатия, загуба на мисли

Oleander • Тъга и раздразнителност (докачливост), 
[2, 5, 6] трудности в разбирането
Palladium • Интелектуално изтощение, когато е сам
[2, 4, 5] • Раздразнителност (лесно се обижда); на-

мерения за насилие; възбуда, когато е сред 
хора

Sabina • В резултат от емоции, болки или хеморагии
[2, 3, 4, 5] • Раздразнителност с непоносимост към 

музика

2. Епизод на неврастения с преобладаване на 
физическа умора

Argentum • Раздразнителност, възбуда
metallicum
[2, 4, 5]

Arnica • Вследствие на физическа умора (травмати-
monata зъм, свръхупотреба, възпалителни състоя-
[2, 3, 4, 5, 6] ния)

• Депрериран, иска да остане сам; неясна
тревожност
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• Физическо изтощение
• Сънливост през деня и нощен сън, смуща-
ван от мускулни болки.

Cadmium • Изтощение, желание да бъде оставен на-
[2, 4, 5, 6] мира, не обича да се движи, не иска да ос-

тава сам
Colchicum • Упадък на силите, сензорна хиперчувст-
[2, 3, 4, 6] вителност ( към мирис, светлина, допир)
Colocynthis • В контекста на невралгични болки
[2, 3, 4] • Холеричен, раздразнителен, приема

всичко от лошата му страна
Crataegus • В контекста на кардиологични смущения
[2, 3, 4] • Тъга и раздразнителност; безсъние
Ferrum • В резултат от загуба на течности
metallicum • Раздразнителен (нетолерантен и към най-
[2, 3, 4, 5, 6] малкото противоречие, най-слабия шум)

• Изтощение
Helonias • Раздразнителен (при най-малкото проти-
[2, 4, 5] воречие), винаги се чувства по-добре ко-

гато умът му е зает
Hydrastis • Изтощен, депримиран, раздразнителен и 
[2, 3, 4, 5] злъчен, отвращение от умствена работа
Iberis • В контекста на кардиологична патология
[2, 3, 5] • Тъжен и раздразнителен
Ipeca • Раздразнителност, лесно се разгневява, ка-
[2, 3, 4, 6] призен (желае нещо, но не знае точно какво)
Ornitho- • Вследствие на тежко заболяване, отслабва-
gallum не на тегло
[2, 4, 5] • Физическо изтощение и депресия
Physotigma • Изтощение, прострация, умствена хипер-
[2, 4, 6] активност дори и по време на сън, не може

да спре да мисли
Ruta • Раздразнителност, физическа отпадналост, 
[2, 3, 4] но придружена от възбуда (не може да стои

спокойно)
Senecio • Умора, анемичен, раздразнителен, нервен
[2, 4, 5] • Неспокоен нощен сън
Sulfur • Физическа умора с възбуда, но същевре-
iodatum менно страх от каквото и да е усилие
[2, 4, 5, 6]

3. Епизоди на неврастения с физическа и
умствена умора

Abrotanum • Вследствие на храносмилателни смущения
[2, 3, 6] (малабсорбция)

• Депримиран
• Раздразнителен, жесток
• Редуване на трудно запомняне (Мозъкът
му е като размекнат.) с възбуда и бъбривост
• Физическо изтощение с трудност да стои
изправен

Aethusa • Вследствие на непоносимост към храни с
[2, 3, 4, 5, 6] повръщане

• Преуморен
• Дневна сънливост, объркване с намалена 
концентрация и загуба на памет поради
липса на внимание
• Тревожност (вижда животни, мишки)

Aletris • В контекста на анемия или хронична
[2, 3, 4, 5, 6] инфекция

• Физическо и умствено изтощение
Aloe • Вследствие на злоупотреба с храни
[2, 4, 5] • Лошо настроение и раздразнителност

• Умствена и физическа леност (не обича да
се движи)

Avena • В резултат от боледуване или умствена
[4, 5, 6] преумора

• Физическа умора и възбуда, умствена
умора със затруднено мислене
• Трудно заспиване

Cocculus • В резултат от  преумора (интелектуална,
[2, 3, 4, 5, 6] свръхнатоварване, или тревожност)

• Раздразнителен 
• Световъртеж, слабост [огъване] на край-
ниците
• Интелектуална тромавост (отговаря труд-
но на въпросите, не намира точната дума)
• Нощно безсъние от възбуда или тревожност

Cuprum • Вследствие на интелектуална преумора
metallicum или липса на сън
[2, 3, 4, 5, 6] • Физическо изтощение със спазми и тремор

• Спазми и трепване на крайниците по
време на сън 

Echinacea • В резултат на инфекциозно или възпали-
[2, 4, 5] телно заболяване

• Усещане за хаос в мозъка, изтощение и 
замаяност

Onosmodi- • Сексуална астения и трудности в концен
um [2, 4, 5, 6] трацията (забравя това, което чете)
Picricum • В контекста на медуларни нарушения
acidum • Изтощение и неспособност за каквато и да
[2, 3, 4, 5, 6] е интелектуална работа (цефалгии при най-

малкото усилие)
• Сексуална възбуда

Plantago • Сънливост и непрестанно прозяване с от-
[2, 3, 4, 5, 6] вращение към всякакво усилие, усещане за

бавен ум, което се влошава от умствено
усилие

Tabacum • Възбуда с желание да мърда, да се движи
[2, 4, 5, 6] • Интелектуални трудности; не може да се

концентрира и загуба на памет

Материи медики
[2] Clarke; [3] Lathoud; [4] Vannier et Poirier;
[5] Guermonprez, Pinkas et Torck; [6] CEDH
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Хората са засегнати в различна степен поради различните им възможности да съхраняват 
минерални соли и витамини, различната им чувствителност към техния недостиг и различ-
ния начин на хранене. Разбира се има и други фактори, като липсата на движение, прекара-
ните заболявания през зимата, които водят и до натрупване на токсини в организма. През 
последните години обаче все по-голямо значение се отдава на недостига на минерални соли.

Най-простото обяснение за появата на 
пролетната умора е нарушеният баланс 
на организма. Отслабването на имунна-
та система се дължи на дългите зимни 
месеци, в които слънчевата светлина 
е много малко, и на намалената консу-
мация на пресни плодове и зеленчуци, които осигуряват необходимите ни витамини и 
минерални соли. Значение има и пренастройването на организма към променящите се 
климатични условия.

Шуслеровите соли гонят 
пролетната умора

Ако при вас са налице първите признаци на 
пролетната умора - липса на апетит, без-
съние, главоболие, постоянна отпадналост, 
действайте. 

Можете да се справите с енергезира-
щата и имуностимулираща комбина-
ция от сол №3 железен фосфат, №5 
калиев фосфат и №8 натриев хлорид. 

Приемат се по 3 таблетки от всяка, като 
удобен вариант е сутрин 30 минути преди 
хранене, в топла вода да си направите този 
зареждащ коктейл от таблетките. Използ-
вайте този коктейл в продължителност на 
1-2 месеца. Шуслеровите соли са подходящи 
за всички възрастови групи, както и за бре-
менни и кърмачки.
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ДЕНЯТ НА ЕДИН  ЛЕКАР ХОМЕОПАТ 
В УНИВЕРСИТЕТСКИЯ БОЛНИЧЕН ЦЕНТЪР* (УБЦ) 

НА БОЛНИЦА НОРД, МАРСИЛИЯ
Д-р Даниел Шьовасю, Марсилия

Д-р Даниел Шьовасю е практикуващ лекар към УБЦ –
Болница Норд, Марсилия, където изпълнява длъж-
ността „завеждащ кабинет за лечение на болката“. Ра-
боти в областта на ортопедията и травматоло-
гията и   коремната хирургия. В настоящата статия
той разказва за един от своите работни дни, като
предварително обяснява смисъла на консултацията в
неговия кабинет.

СМИСЪЛЪТ НА ТОЗИ ВИД КОНСУЛТАЦИЯ
„Eтично изслушване“
Болката, по повод на която консултирам в този каби-

нет,  касае  пациенти, които са понесли неочаквана хос-
питализация (политравматизъм или съобщаване на
тежка диагноза). Моята функция е да ги подпомогна, до-
колкото е възможно, да понесат по-спокойно тази труд-
ност, да ги накарам  да направят равносметка за ситуа-
цията от друг ъгъл с оглед смекчаване на  болката. 

Можем да говорим за „етично изслушване“, ако раз-
бираме етиката като способност за създаване на усло-
вия за ясно анализиране, а изслушването като особен
начин на осъзнаване или като форма на присъствие,
което само по себе си има терапевтични свойства.

Хомеопатията  за мен е необходимото и най-важно
допълнение  при комплексната грижа за пациента.

Полу-спешна  хомеопатична практика
Много от моите колеги-хирурзи  „дори и да не вярват

в хомеопатията“ ми поверяват своите болни. Болшин-
ството от консултациите се осъществяват до леглото на
болния.

Следователно това е една полу-спешна хомеопа-
тична практика, която по безпорен начин, в болшин-
ството от случаите, показва своята ефективност.

Пациентите, които обгрижвам, биват изпращани
било от колеги лекари, служители в болницата или ме-
дицински сестри, които са констатирали, в момента в
който обгрижват болния, че той страда. Продължител-
ността на консултацията е различна – от 10 до 45 ми-
нути в зависимост от сложността на случая. Ще опиша
как обичайно преминава един  ден в болницата.

1. Клиничен случай  № 1
М. А., на 65 години, е в терминален стадий на рак на

панкреаса. Той знае диагнозата си и осъзнава тежестта

на случая си. С негово съгласие се предвижда връщане
в къщи и палиативни грижи от мобилен екип. 

В момента се оплаква от инсомния и ужасяващи кош-
мари, придружени от халюцинации.

По време на консултацията ми съобщава, че приема
Stilnox и Lexomil.
n Прескрипцията на Stramonium 9 CH, по 5 гранули

преди лягане ще се окаже изключително ефикасна
като допълнение на алопатичното лечение (инсом-
ния, нощни кошмари, халюцинации, възбуда).

2. Клиничен случай № 2
Мадам Б., на 30 години, страдаща от затлъстяване, е

хоспитализирана за поставяне на гастрален пръстен.
Жената е по-скоро срамежлива, хиперчувствителна и
се разплаква лесно. Трудно заспива, сепва се при най-
малкия шум, има сърцебиене и се страхува от хирур-
гичната интервенция, която трябва да се състои след
два дни.

Сестрите ме молят да я видя, защото е „стресирана“.
Това се потвърждава по време на срещата, която имам
с нея; откривам скрита тъга.
n Предписвам  ú Ambra grisea 15 CH, 5 гранули преди

лягане: срамежливост, хиперчувствителност, сърце-
биене, безпокойство, което я кара да стои притих-
нала в седнало положение.
На следващата сутрин, след като е прекарала една

спокойна нощ, по време на  голямата седмична визита-
ция начело с шефа на отделението, тя заявява на висок
глас пред целия екип, че се харесва „дебела“,  и че не тя,
а съпругът ú е искал тя да отслабне. Следователно тя е
решила да се прибере в къщи още същия ден и анулира
хирургичната интервенция. 

Забелязал съм, че често Ambra grisea води до по-
добно „освобождаване на изказа“. 

3. Клиничен случай № 3
М.С., на 36 години, е хоспитализиран по повод рана в

стомаха, причинена от хладно оръжие. Намушкан е от
бившия съпруг на настоящата си жена, след много ме-
сеци тормоз в Интернет пространството. Хемоперито-
неум с множество прободни рани (като от градушка)
със засягане на мезентериума и разрез на дясната или-
ачна вена.

* Centre Hospitalier Universitaire – Hôpital Nord (CHU) 



Виждам пациента след операцията. Това е един фи-
зически и психически изтощен човек, който има пот-
ребност да говори и да бъде изслушван. Не изпитва
гняв, а по-скоро чувство на неразбиране. Оплаква се от
нощни кошмари, от които се събужда внезапно.
n Следната прескрипция, по време на цялата хоспита-

лизация, придружена от внимателно и добронаме-
рено изслушване, ще се окаже ефикасна:
• Kalium phosphoricum 15 CH, по 5 гранули сутрин и
вечер: физическа и интелектуална астения (мъчи се
да разбере „защо?“)
• Stramonium 9 CH, по 5 гранули преди лягане: ин-
сомния, нощни кошмари, потребност да спи на запа-
лена лампа.

4. Клиничен случай № 4
Мадам Д., на 32 години, е хоспитализирана вследствие

на автомобилна катастрофа на обществен път. На връ-
щане към къщи през нощта е блъсната от МПС 4х4. Има
множество фрактури в таза и краката със загуба на тъ-
кани, което впоследствие ще изисква кожни присадки.

При катастрофата е изгубила и 10-годишния си син.
Стената в стаята е покрита със снимки на детето. Тя е
във фаза на емоционален шок, но въпреки това говори,
по свой начин,  като на моменти споменава смъртта на
сина си. Казва ми: „Не мога повече да говоря за това, за-
щото ако продължа, чувствам, че ще полудея“. Тя се бун-
тува и изпитва силен гняв  към водача на МПС 4х4.
n Освен психологическия подход при това състояние

на траура ú предписвам следното лечение: Ignatia
amara 9 CH, 12, CH, 15 CH,  30 CH по схема Ден 1, Ден
2, Ден 3, Ден 4 и Staphysagria 15 CH, по 5 гранули су-
трин и вечер по време на хоспитализацията.
Това лечение ще ú помогне, защото не приема ника-

къв антидепресант или анксиолитик. Ще я посещавам
редовно, след всяка кожна присадка, с оглед оказване
на психологична помощ и преоценка на хомеопатич-
ното лечение.

5. Клиничен случай № 5
М.Е., на 30 години, е хоспитализиран вследствие на

катастрофа, настъпила на обществен път. Наблюдават
се множество фрактури: ребра, ключици, двете ръце,
таза и дясната тибия. Посещавам го след операцията,
по служебна молба, поради състояние на тревожност.
По време на срещата той споделя следния проблем:
„Притеснен съм, защото когато приятелката ми идва да
ме види, въпреки че я желая, нямам ерекция.“ Успокоя-
вам го относно урологичния му статус. Следната пре-
скрипция ще помогне на тази млада двойка за връщане
на нежната хармония помежду им.
n По време на хоспитализацията:

• Arnica montana 9 CH, 1 доза възможно най-скоро:
травматизъм
• Selenium metallicum 15 CH, по 3 гранули сутрин и
вечер: липса на ерекция въпреки запазеното либидо.
• Onosmodium 15 CH, по 3 гранули сутрин и вечер:
нарушения в ерекцията и астения.

6. Клиничен случай № 6
М.Ф., на 39 години, е хоспитализиран вследствие на

катастрофа с мотоциклет. Има фрактура на лявото и
дясното тибиално плато. Посещавам го по повод тана-
тичен шок. Поради силата на катастрофата е обсебен от
страх от смъртта.
n Предписвам му Ignatia amara 9 CH, 12 CH, 15 CH, 

30 CH – стъпаловидни дози съответно на Ден 1, Ден
2, Ден 3, Ден 4. 
Впоследствие той се оплаква от дифузни болки от

типа на контузия, повтарящо се безсъние около 3 часа
сутринта и неудобство от залежаването. Свикнал е да
върши много неща и по собствените му думи „не го
свърта на едно място“.
n Предписвам му:

• Arnica montana 9 CH, по 5 гранули сутрин и вечер.
• Symphytum 6 DH, по 20 капки на обед и вечер, в
продължение на един месец.
• Nux vomica 15 CH, по 5 гранули преди лягане: по-
ради безсънието и склонността към хиперактивност.
Той твърди, че в резултат от това лечение се чувства

много по-добре.

7. Клиничен случай № 7
Мадам Г., на 58 години,  идва на консултация по повод

пулсираща нощна цефалгия, която е изключинелно бо-
лезнена и е придружена от моторна диария, настъп-
ваща  всяка нощ около 3 часа сутринта, която ú причи-
нява рязко събуждане и тревожност.  Началото на тези
нарушения датира от две години и е свързано с трав-
матизиращо събитие: към 3 часа през нощта тя наис-
тина е била брутално събудена с пистолет, опрян на ля-
вото ú слепоочие. 

Неврологичният статус не показва отклонения, а
предписаните алопатични медикаменти не я успокояват.
След внимателно изслушване решавам, на първо време,
да лекувам проблема с цефалгията, защото ми се струва,
че моторната диария е свързана с механичен проблем,
изискващ внимателна проктологична оценка. Тя не е в
състояние да направи подобна оценка тъй-като се стра-
хува от хирургична интервенция и евентуалното поста-
вяне на ректална протеза поради инконтиненция.
n Предписам ú следното лечение, което значително

облекчава състоянието ú без да премахне напълно
неврологичните нарушения. Кризите настъпват  вед-
нъж или два пъти седмично по различно време:
• Aconitum napellus 15 CH, по 5 гранули сутрин и
вечер: внезапен страх, неизбежна смърт,
• Cedron 15 CH, по 5 гранули преди вечеря: цефалгии,
появяване в точно определено време,
• Opium 15 CH, по 1 доза всяка неделя: брутален трав-
матизъм, насилие,
• Tilia tomentosa, по 70 капки преди лягане (разтвор
за пиене) в течение на един месец: тревожност.
Някои от пациентите продължават да идват редовно

на консултации след изписването им от болницата за
проследяване на състоянието им от хомеопат.  Медико-
хирургичните екипи и парамедиците също често молят
за хомеопатични консултации по повод на различни на-
рушения. Част от моите задължения в болницата се със-
тоят именно в допълване на дейността на медицин-
ските екипи. 
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Хомеопатията  официално съществува в повечето
европейски страни в продължение на повече от един
век и е номер едно сред  алтернативните медицински
практики. Това кара европейските правителства да
отделят  по-голямо внимание на  нейното  практику-
ване. Швейцарското правителство, след  продължи-
телно проучване заключи, че хомеопатията е от полза
и  съставлява важна част от системата на здравео-
пазването. Поради това хомеопатичната практика
официално се финансира от националната здравна
система.

Други страни като Германия и Франция имат
добре установена  и действаща професионална хомео-
патична общност. През предходната – 2013 г., Порту-
галия, Белгия и Италия прокараха  парламентарни за-
кони за узаконяване на хомеопатичната практика и
определяне на образователните стандарти за профе-
сионални хомеопати.

През юли 2013 г. Португалският парламент прие
закон за регулиране  на 7 неконвенционални (наричани
също комплементарни) терапии, включително хомеопа-
тия, акупунктура, традиционна китайска медицина, при-
родолечение, билкова медицина, остеопатия и мануална
терапия. Законът влезе в сила на 2 септември 2013 г. (Lei
№ 71/2013) и в действителност съживи 10-годишния
закон 45/2003, който никога не е прилаган. Новият закон
гласи, че тези комплементарни и алтернативни методи
могат да бъдат практикувани единствено от специалисти
с висше образование, които са публично регистрирани и
притежават професионален лиценз.

За да бъдат включени в регистрите на комплемен-
тарните и алтернативни професии съответните профе-
сионалисти трябва да притежават диплома по опред-
елена терапия. Тази диплома следва да бъде получена
в резултат от обучение, проведено в съответствие с
постановленията на правителството в областта на здра-
веопазването и висшето образование. Изискванията за
практикуване на комплементарни терапии трябва да
следват насоките на СЗО, на Португалската агенцията
за оценка и акредитация на висшето образование и на
Генерална дирекция по здравеопазване.

Упражняването на професиите е разрешено само на
притежателите на професионален лиценз, издаден от
Централната администрация на здравната система. На-
личието на регистър ще позволи да се идентифицират
здравните специалисти, притежаващи подходяща ква-
лификация. Професионално звание могат да имат
единствено притежателите на  лиценз.

На 12 юли 2013 г. Министерският съвет на Белгия,
постанови, че хомеопатията е медицински акт. Само ле-
кари, стоматолози и акушерки имат право да практи-

куват хомеопатия, като стоматолозите и акушерките
могат да работят единствено в рамките на своята ком-
петентност.

С това решение, законът Colla за неконвенционал-
ните практики (наречен на името на министър Colla),
приет от белгийския парламент през 1999 г., най-сетне
може да се прилага в пълна степен след 14 години
борба. Този закон урежда само хуманната медицина.
Практикуването на хомеопатията от ветеринарни ле-
кари ще бъде обсъдено в отделна комисия.

На 7 февруари 2013 г., в Италия, Конференцията на
държавата, регионите и автономните провинции одо-
бри националните правила за образование  в областта
на комплементарната  медицина. Процесът, който до-
веде до това важно събитие, започна през 2007 г., ко-
гато Регионалният съвет на Тоскана одобри Регионал-
ния закон на Тоскана №. 9/2007, който регулира прак-
тикуването на комплементарна медицина (КM) от ле-
кари, стоматолози, фармацевти и ветеринарни лекари.

Законодателството предвижда,  регионалните със-
ловни организации  да изготвят списъци на професио-
налните експерти по комплементарна медицина  въз
основа на изискванията, определени от Закона за ре-
гионите и от Регионалния комитет за образование в об-
ластта на комплементарната медицина, както и да из-
дават специфични сертификати. На 20 декември 2012 г.
е одобрено предложение за национално споразумение
между държавата, регионите и автономните провинции
за правилата за образование по комплементарна ме-
дицина, което включва за момента само  лекари и зъ-
болекари. Предложението е одобрено  от всички ита-
лиански регионални председатели. Окончателното спо-
разумение официално е подписано на 7 февруари 
2013 г.

Сега Италия е една от малкото европейски страни с
национален закон, посочващ правилата за образова-
ние в областта на комплементарната  медицина. Спо-
разумението определя обучението на професионалис-
тите  и акредитацията на образователните институции
по комплементарна медицина и предвижда създаването
на регистри на специалистите, които практикуват аку-
пунктура, билкова медицина и хомеопатия. Тези, които
желаят да се регистрират, трябва да притежават серти-
фикат, издаден от акредитирани държавни и частни цен-
трове за обучeние и трябва да са преминали курс с не
по-малко от 500 учебни часа, включително 100 часа кли-
нична практика. Те трябва да са положили успешно тео-
ретичен и практически изпит и да са защитили дипломна
работа. Курсовете за лекари трябва да имат най-малко 3-
годишна продължителност.
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