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ЗАПИСВАНЕ  ЗА  КУРСОВЕТЕ  ПО  КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
НА  ЦОПХ – УЧЕБНА 2014/2015 Г.

Уважаеми колега,
Имаме удоволствието да Ви поканим да се запишете за участие  в  основния дву-

годишен курс по Клинична хомеопатия на Центъра за Обучение и Практикуване
на Хомеопатия – ЦОПХ по международните програмите на CEDH. Ние сме един-
ствен представител на CEDH за България и притежаваме ексклузивното право
да преподаваме Клинична хомеопатия по програмите на CEDH.

Като последователи на CEDH, ние от екипа на ЦОПХ имаме за цел да предос-
тавим на лекарите и фармацевтите най-новите и надеждни познания по клинична
хомеопатия, като прилагаме ясен, прагматичен и клиничен подход. Курсовете ни
по програмите на CEDH са съобразени с Европейските стандарти за обучение по
Хомеопатия и имат практическа насоченост. 

По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специалисти
в повече от 20 страни на света, като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бра-
зилия, Тайван, САЩ и други. В България броят на лекарите хомеопати, обучени по
програмите на CEDH  надхвърли 1600, а участващите в модулите за поддържаща
квалификация по клинична хомеопатия са все повече. Преподавателският ни екип
включва лектори – лекари хомеопати от различни специалности с богат клиничен
опит по хомеопатия, обучени да преподават по методиката на CEDH и да използват
най-съвременни педагогически средства на обучение.

Учебната 2013/2014 година на ЦОПХ приключи успешно в края на месец юни
2014 г. Форматът на курсовете ни бе посрещнат много добре от курсистите и мно-
зина споделиха своите впечатления.

И през настоящата, учебна 2014/2015 година, ние предлагаме на Bашето вни-
мание иновативната форма на обучение, каквото е дистанционното електронно
обучение. Семинарите се провеждат он-лайн, на живо, един път седмично, с про-
дължителност три академични часа от 18 до 20 часа. Представляват мултимедийни
Power point презентации, изнесени от квалифицирани и акредитирани лектори –
лекари хомеопати. Чрез тази съвременна форма на обучение се предоставя цен-
ната възможност за интерактивно общуване между всички участници, независимо
от това къде се намират в момента.

За да  участвате в курса, от техническа страна, за Вас е необходимо да разпола-
гате с компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Ако сте лекар и се интересувате от основния двугодишен курс (първа или втора
година) по клинична хомеопатия, кликнете тук или посетете сайтът ни –
www.homeopath.bg , директория: „За лекари и фармацевти“, рубрика:  „Какъв
вид обучение  предлагаме“/ за лекари.  Там ще намерите  подробна информация за
програмите, цените и сроковете за записване.

Ако сте фармацевт и се интересувате от основния курс по клинична хомеопатия,
кликнете тук или посетете сайтът ни – www.homeopath.bg,  директория: „За лекари
и фармацевти“, рубрика:  „Какъв вид обучение предлагаме“/ за фармацевти. Там ще
намерите подробна  информация за програмата, цената и срока за записване.

При възникнали въпроси и/или нужда от допълнителна информация не се ко-
лебайте да ни потърсите на телефоните от „Контакти“ или чрез рубриката „За-
питване за обучение“.

С пожелание за хубави и спорни дни, Ви казваме  „До скоро!“
От екипа на ЦОПХ

http://homeopath.bg/
http://www.cedh.org/?/FR/75/LE-CEDH-DANS-LE-MONDE
http://www.cedh.org/?/FR/75/LE-CEDH-DANS-LE-MONDE
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/
http://www.cedh.org/?/FR/66/DES-FORMATIONS-ADAPTEES
http://homeopath.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf/
http://homeopath.bg/%D0%BE%D1%82%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8/
http://www.homeopath.bg
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d1%8a%d0%b2-%d0%b2%d0%b8%d0%b4-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b5/%d0%b7%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://www.homeopath.bg
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d1%84%d0%b0%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b5%d0%b2%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8/
http://homeopath.bg/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/


Още с първите стъпки в овладяване на хомеопа-
тията трябва да свикнем да боравим с една „езо-
терична“ терминология. Един от първите тер-
мини, които научаваме, безпорно е  „материя“ или
„материя медика“. Тази материя ще открием в
следните три форми: растителна, минерална и жи-
вотинска.

След това ни се налага да изучаваме тази мате-
рия медика и непрекъснато да задълбочаваме
своите познания, така както един начинаещ музи-
кант изучава солфеж.  След това посвещаваме жи-
вота си на изслушване на нашите пациенти, за да
композираме нашата музика върху трите основни
клавиатури на големия хомеопатичен орган, а
именно: растителната, минералната и животин-
ската. Някои ноти в отделните клавиатури са
сходни, други звучат в перфектен синхрон, трети
се различават, но влизат в хармония. За да илюс-
трираме нашето становище ще дадем няколко
примера:

1. Colocynthis – Magnesia phosphorica
Colocynthis съдържа гликозиди от тревисто расте-

ние от семейство Тиквови, подобно на Bryonia, което
обяснява сходното им действие.

Magnesia phosphorica, представлява магнезиев фос-
фат, който притежава тропизъм към нервната система,
потенциран от фосфорния йон, от където произтича и
спазмолитичното му действие. 

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ
То е еднакво за двата медикамента:

• Пароксизмални болки – с внезапно начало и край,
които се дължат на спазми на гладката мускулатура
на храносмилателната система и урогенитален тракт.

• Силни невралгии, също с внезапно начало и край,
най-вече лицеви, както и ишиас.

• Единствено може да се отбележи, че Magnesia phos-
phorica притежава един по-спазматичен нюанс:

– Мускулни крампи в крайниците и гърба (крампи, ти-
пични за музиканти и певци),
– Хълцане, спазмотична кашлица.

• Единствено при Colocynthis, обаче, спазмотичните
болки настъпват вследствие на гняв или възмущение.

n МОДАЛНОСТИ

Те са съвършено еднакви: 
Подобрение: при силно сгъване на бедрата към таза;

при силен натиск;  от топлина (по-ясно се забелязва при
Magnesia phosphorica,  с влошаване от студ);  при дви-
жение.

Следователно двата медикамента са много близки.
Класически се счита, че Magnesia phosphorica е мине-
ралният еквивалент на Colocynthis и негово  допълне-
ние при хронични заболявания.

Лично аз считам, че Colocynthis има по-нежно дей-
ствие отколкото Magnesia phosphorica.

По-склонен съм да избера Colocynthis за колики при
кърмаче и Magnesia phosphorica за гастро-ентерит при
възрастен или при болезнена менструация, но в пове-
чето случаи асоциирането на двата медикамента за-
силва действието им.

Трябва да отбележим наличието на веществото ку-
курбитацин Е както в Colocynthis,  така и в Bryonia,
което сближава двата медикамента. И при двата откри-
ваме силни абдоминални болки и невралгии, но Bryonia
е медикамент за възпалителни заболявания, а Colocyn-
this има спазмолитично действие.  И при двата медика-
мента се наблюдава подобрение при широк и силен на-
тиск и топлина, но при Bryonia има влошаване при дви-
жение.

Magnesia phosphorica се доближава до Magnesia
carbonica, но не притежава тръпчивия мирис на из-
пражнения и пот. В замяна на това при този медикамент
се наблюдава по-голяма чувствителност към студ и ве-
роятно по-силно изразени невралгии, висцерални
спазми, и крампи. 
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n Клинични случаи

Малкият Ян Б. бе доведен за преглед от баща си по
повод колики в кърмаческа възраст. Коликите се по-
явяват един или два пъти дневно, главно вечер, и про-
дължават в течение на два, три часа. Всяка криза про-
тича по един и същ начин: малко след кърмене детето
започва да плаче и е много трудно да бъде успокоено. То
свива телцето си, като приближава бедрата към
таза. Стомахът му е по-силно подут от обикновено.
Единственият начин да бъде успокоено за малко е да
бъде сложено по корем, който да бъде масажиран. Всяка
криза рязко остъпва след няколко минути, но бързо ре-
цидивира. 

Трябва да се отбележи, обаче, че апетитът му ос-
тава добър и дефекацията му е нормална.

Лечение

n Предписвам: Colocynthis 5 CH: 10 гранули разто-
пени в малко вода. По един прием преди всяко кър-
мене. При криза, приемите се повтарят, съобразно не-
обходимостта и се разреждат съобразно подобре-
нието.

Мадам Елизабет М. идва на консултация по повод
болезнени  чревни кризи, придружени от диария.
Всичко започнало, когато разбрала, че съпругът ù из-
неверява с най-добрата ù приятелка: всичко започ-
нало със силен изблик на гняв, при който пребила съ-
перничката си. За съжаление това не ù донесло необ-
ходимото успокоение, а епизодите с чревни колики за-
честили.

„Коликите настъпват всеки път, когато си спомня
за това“ ми казва тя. Болките са краткотрайни, но
силни и я карат да се прегъне на две. Появяват се вне-
запно и по същия начин изчезват. Когато може си ляга
в леглото, на една страна, със свити към таза колене
като притиска бутилка към корема си. Тези колики са
придружени с  болезнена диария и силни тенезми. Не
споменава нито за гадене, нито за повръщане. 

Лечение

n Предписвам: Colocynthis 15 CH: по 5 гранули 3
пъти дневно, с повторения при кризи и разреждане при
подобрение.

В този случай избраното разреждане е по-високо по-
ради психическата етиология на заболяването. Бързо
настъпва подобрение и излекуване.

Преглеждам младата Флориан С., на 15 години по
повод болезнена менструация. Първата менструация
се е появила преди повече от година. От тогава, всеки
месец, трябва да се заселва в здравния кабинет на ко-
лежа през първия ден на менструацията: изпитва вне-
запни силни, спазмолитични болки, които настъпват
рязко и рязко отминават и които се подобряват само
като легне на една страна, превита на две  с юмруци
притиснати в долната част на корема.

След като се прибере в къщи, Флориан ляга в същата
поза в леглото с бутилка с гореща вода. През втория

ден, менструацията вече е настъпила и нарушенията
са изчезнали.

Лечение
n Предписвам: Colocynthis 5 CH и Magnesia phos-

phorica 9 CH: по 3 гранули от всеки медикамент, като
приемите се регулират в зависимост от честотата на
болките и се разреждат в зависимост от подобрението.

Асоциирането на медикаменти с растителен и мине-
рален произход по всяка вероятност усилват дей-
ствието. Настъпилото подобрение е почти внезапно.

2. Robinia – Sulfuricum acidum
По време на пътуванията ми в Полша във връзка с

лекциите, които изнасях за Центъра за Обучение и Раз-
витие на Хомеопатията – CEDH, имах случай да лекувам
майката на една от моите преводачки, която ми разказа,
че в тяхната страна, от незапомнени времена, лекуват
стомашните киселини със слаба настойка от кората на
акация. 

В хомеопатията  ние използваме същото растение –
Robinia pseudoacaciа, която има твърде ограничени,
но надеждни показания: хиперкиселинност с гастрое-
зофагеален рефлукс до устната кухина, подобен на този,
който наблюдаваме при гастрити, гастро-дуоденални
язви или пептични езофагити с киселини в стомаха и с
различен произход (в края на бременността, при ин-
континенция на кардията...)

Sulfuricum acidum има много сходни храносмила-
телни симптоми и често много трудно може да бъде от-
личен от Robinia pseudoacacia. Той е показан при по-
хронични нарушения и при алкохолици. 

Лечение

n В практиката, единият от тези медикаменти поня-
кога е по-ефикасен от другия, но лично на мен ми се
струва, че асоциацията на двата дава по-добър резул-
тат. Предписвам Robinia pseudoacacia в разреждане 
5 СН и Sulfuricum acidum в разреждане 7 СН.

Необходимо е да отбележим, че Sulfuricum acidum е
показан най-вече при:

• афтозен стоматит при кърмачета,
• храносмилателни усложнения при химиотерапии,
• хематоми, които не се резорбират, а по-скоро имат

тенденция към склерозиране (след Arnica, после
след  Ledum и преди Conium)

И накрая, да припомним, че Sulfuricum acidum исто-
рически принадлежи към арсенала за тежки състояния
наред с Arnica, Baptisia, Carbo vegetabilis, Carbo ani-
malis, както и Muriaticum acidum и останалите кисе-
лини.

3. Kalium bichromicum – Hydrastis

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ
И двата медикамента притежават симптоми, които за-

сягат лигавиците: възпаление с обилно отделяне на
лепкава, плътна, жълто-зеленикава, дразнеща слуз. Тези
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симптоми се наблюдават на ниво ото-рино-ларинголо-
гия (ринити, синузити, бронхити), гинекология (левко-
рея), храносмилателен тракт (афтози, гастрити) и дори
кожа.

n МОДАЛНОСТИ
Kalium bichromicum се отличава единствено по това,

че проявява тенденция към образуване на дълбоки ул-
церации, с правилни краища, сякаш изрязани с форма
за бисквитки:

• корички, които кървят при отделяне в ото-рино-
ларингологията,

• стомашни язви, характерни за храносмилателните
патологии,

• варикозни язви при съдови патологии.
Накрая следва да отбележим специфичните ревма-

тологични показания на Kalium bichromicum: точко-
видни болки (които могат да бъдат покрити с меката
част на върха на пръста). Те са хаотични, с рязко начало
и край (болки в прасците, ходилата, ишиас).

n Клиничен случай
Жюл С. идва на консултация през февруари 2010 г. по

повод хрема и кашлица, които продължават вече
трета седмица. Носният секрет е жълто-зеленикав,
плътен, вискозен и дразнещ ноздрите, назофаринкса и
фаринкса; храчките са лепкави, вискозни и жълтени-
кави. Той няма температура, нито болки в синусите.
Всичко останало при прегледа е без особености.

Лечение
n Симптомите изчезват в рамките на 48 часа благо-

дарение на прескрипцията на Kalium bichromicum 9 СН
и Hydrastis 9 CH,по 3 гранули 3 пъти дневно, като при-
емите се разреждат с настъпването на подобрение.

4. Kalium sulfuricum – Pulsatilla

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ
Д-р Мишел Гермонпре ни казва: „Kalium sulfuricum

е минералният еквивалент на Pulsatilla, но с ограни-
чено действие по отношение на секрециите“.

Тези секреции са жълто-зеленикави, недразнещи или
слабо дразнещи, които се появяват при отшумяване на
инфекциозните болести и често хронифицират. Става
дума за назални, фарингеални, синусни, бронхиални
или уро-генитални секреции.

n МОДАЛНОСТИ
Те са общи за двата медикамента:
• влошаване в топло помещение,
• подобрение на открито.
И накрая следва да отбележим, че за д-р Жозеф Лату

„Kalium sulfuricum прилича много на Pulsatilla и тъй-
като притежава дълбоко действие, понякога се прилага
като негово допълнение“. 

Лечение

n В практиката е логично да се счита, че чувстви-

телният тип Pulsatilla ще проявява по-голяма склон-
ност да реагира на ниво лигавици, като предизвиква
жълти, недразнещи секреции. Следователно ще пред-
пишем: Pulsatilla 15 СН (5 гранули, един път дневно) и
ще прибавим Kalium sulfuricum  9 СН (три  приема
дневно).

n Клиничен случай

Мадам М. ме води при малките си близнаци, на 2 го-
дини и половина: Франсоа и Жюли. И двамата „отново
са хремави“ от 8 дни.

Като при всеки подобен епизод, назалният секрет е
жълто-зеленикав и тече като свещ върху горната
устна, без да дразни. Придружен е от влажна кашлица,
която ясно се влошава в топло помещение. На от-
крито децата се чувстват по-добре. През нощта – об-
ратно, носът е запушен, а кашлицата става суха,
което пречи на съня им.  

Майката  ми съобщава, че въпреки, че са близнаци,
хремите им не са еднакви: докато хремата на Франсоа
запазва едни и същи особености при всеки епизод, тази
на Жюли винаги започва с водниста ринорея, придру-
жена от залпово кихане, което я кара да си търка носа;
едва след два дни хремата ù става  идентична с тази
на брат ù. Тя обаче има склонност да си търка носа
всяка сутрин при събуждане и всеки път щом е на те-
чение. Близниците се различават също по своето по-
ведение: колкото Жюли е по-авторитарна, активна,
нетърпелива, толкова нейният брат е срамежлив,
емоционален и гальовен.

Лечение

n Следователно прескрипцията за двамата ще бъде
различна: За Франсоа: Kalium sulfuricum  9 СН (3-4 при-
ема дневно, ако има хрема); Pulsatilla 15 СН:  един път
дневно, докато трае хремата, след това един път сед-
мично. За Жюли: Nux vomica 15 CH: 3-4 приема дневно,
ако хремата е водниста с кихане. Разреждане на при-
емите в зависимост от подобрението, докато се стигне
до един прием седмично; Kalium sulfuricum  9 СН: (3-4
приема дневно за настоящата хрема).

5. Kalium iodatum – Allium cepa

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ  И МОДАЛНОСТИ
Показанията на Kalium iodatum са главно в областа

на УНГ заболяванията  (инцидентно при ревматични за-
болявания): остра хрема или алергичен ринит с вод-
ниста ринорея, която е обилна, пареща, възпалява носа
и е придружена от кихавици и обилно и дразнещо съл-
зене на очите, а понякога и от синузит с констриктивна
болка в основата на носа. 

Подобна картина се наблюдава при Allium cepa, но
при този медикамент сълзенето не е дразнещо въпреки
усещането за сърбеж в очите.

И накрая да отбележим, че при Kalium iodatum, впо-
следствие ринореята еволюира към  мукопурулентно
зеленикаво течение с лош мирис.
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6. Mezereum – Mercurius solubilis

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ  И МОДАЛНОСТИ
Често Mezereum бива наричан „растителен живак“.

Това е поради следните причини:
• сходни модалности: влошаване от студено и влага

и през нощта.
• подобно терапевтично действие:
– върху кожата: нагноявания;
– върху УНГ лигавиците: рино-синузити.
Mezereum, обаче, изглежда по-близък до Croton

tiglium:
• на първо място по своя състав:  и двата медика-

мента съдържат форбол,
• но най-вече по своето действие:  кожни възпале-

ния с везикули, невралгии и неврити, възпаление
на дебелото черво и ректума, болки в костите. 

Mercurius solubilis, от своя страна, има много по-ши-
роки показания и лесно може да бъде идентифициран
чрез своите орофарингеални признаци и склоност към
тенезми.

7. Asarum – Theridion
n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ  И МОДАЛНОСТИ

Asarum: растение от семейство Копитникови (Aris-
tolochiaceae).

Theridion: отровен паяк, който се среща най-често
върху плодните портокалови и бананови дръвчета на
Малките Антили.

Симптоматиката на тези два медикамента е домини-
рана от слухова хиперчувствителност и непоносимост
към шум, даже и най-малкия (смачкан лист хартия). Тя
може да се придружава от цефалгия за Asarum и све-
товъртеж за Theridion.  

Както единият така и другият са интересни по отно-
шение лечението на безсъние, което се обостря от най-
малкия шум.

В практиката често е трудно да се предпочете едния
пред другия. Аз предписвам Asarum в разреждане 9 CH
и Theridion в разреждане  15 CH (този с растителен про-
изход е в по-ниско разреждане от животинската от-
рова).

n Клиничен случай

Госпожица Ивон Д., на 58 години, се оплаква от
остро, персистиращо главоболие от 8 месеца, въпреки
различните лечения с анксиолитици и хипнотици.
Всичко започнало, когато дала под наем една част от
къщата си „на млади хора, посещавани  от приятели и
слушащи музика до късно“. Преди три месеца  успяла да
се отърве от тези шумни наематели и живее сама в
къщи, но въпреки това чува шумове, които и пречат да
заспи: леко стържене по стената, като че ли от
мишка, лек полъх в градината, предизвикан сякаш от
вятъра... Мъчи се да се вразуми, но се изнервя. Тапите в
ушите не помагат.

Лечение

n С прескрипцията на  Asarum 9 CH и Theridion 15

CH (по 5 гранули преди лягане и повторение при необ-
ходимост през нощта) сънят ù бързо се регулира като в
рамките на 12 дни става напълно нормален.

8. Agaricus muscarius – Mygale lasiadora

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ  И МОДАЛНОСТИ
Agaricus muscarius: червена мухоморка, сем. Гъби
Mygale lasiadora: Кубинска тарантула – едно от

онези очарователни насекоми, които живеят върху
плодните дръвчета. 

И тук медикаментите от растителен и животински
произход могат да бъдат използвани за лечение на ти-
кове на крайниците, лицето и врата. В практиката лично
аз предписвам първо Agaricus muscarius в разреждане
9 СН и при необходимост го замествам с Mygale lasi-
adora в разреждане 15 СН.

Освен това Agaricus muscarius е показан при из-
мръзвания и  акроцианози.

n Клиничен случай

Проследявах редовно младия Жоашим Б. по повод
тикове, които се появили около 8-годишната му въз-
раст и изчезнаха към 14 годишнината му. В началото
били  като помирисване и сбръчкване на носа, послед-
вани от задавяне, отваряне на устата, премигване с
очи... Тези тикове се появявали на периоди, често през
септември, в началото на учебната година или при на-
прежение.

Лечение

n Тиковете изчезваха много бързо след прием на
Agaricus muscarius в разреждане 9 СН, последван от
разреждане 15 СН, по 5 гранули сутрин. Приемите се
разреждаха в зависимост от подобрението.

Бруно С., приятел на Жоашим, също бе доведен за
преглед при мен от майка си, за да лекувам неговите
тикове. При него диагностицирах синдрома на Жил дьо
ла Турет: наблюдаваше се асоцииране на банални ти-
кове с по-сложни, спазмолитични движения на крайни-
ците, бързи повторяеми движения, речеви тикове (ви-
кове, сумтене). Нарушенията се появили на 3 1/2-го-
дишна възраст и се проявяват на периоди без да се знае
причината. 

Опитвани са лечения с различни психотропни ве-
щества, които единствено влошавали симтомите.
Освен това имал прояви на екзема и  определено не оби-
чал топлина. Цялостният преглед потвърждава, че
принадлежи към чувствителния тип Sulfur. 

Лечение

n Предписвам Sulfur 15 СН, по една доза на всеки 15
дни, като се започне от 15 ден на лечението; Mygale
lasiadora 15 CH, по 5 гранули два пъти дневно.

Бруно бе прегледан един месец след началото на ле-
чението: Mygale lasiadora приеман самостоятелно не
донесе никакво подобрение през първите 15 дни, но
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след приема на  Sulfur , нарушенията изчезнаха след 48
часа. Стигнах до заключението, че Sulfur като теренен
медикамент, отключи въздействието на Mygale lasi-
adora.

9. Radium bromatum – Rhus toxicodendron
В действителност, аз самият, открих ефикасността на

хомеопатията в областта на ревматологията едва през
2002 г., когато прекарах лятото в четене на Наръчник по
клинична ревматология, на нашия колега-преподава-
тел Еме Холцшерер. 

n ОБЩО ДЕЙСТВИЕ  И МОДАЛНОСТИ
Важното място, което заема Radium bromatum,

наред с Rhus toxicodendron в терапевтичния арсенал,
първо ме озадачи, но после в практиката се убедих, че
това място не е случайно. 

Симптомите на двата медикамента са много близки:
околоставни болки, които се влошават при движение и
се подобряват при продължително движение (загря-
ване) или от топлина, била тя локална или обща, и от
сухо време. Докато Rhus toxicodendron e показан при
всякакви ревматични болки и болки в сухожилията, не-
зависимо от локализацията им, то Radium bromatum се
прилага по-скоро при болки  в шията, долната част на
гърба, бедрата и коленете.

Освен това  Radium bromatum притежава действие
върху кожата, лигавиците, кръвоносната система и уро-
гениталния апарат ,а  Rhus toxicodendron върху кожата,
лигавиците и  медиаторите на възпалението. 

Лично на мен ми се струва, че  Radium bromatum по-
скоро съответства на  eдин влошен и по-хронифициран
Mygale lasiadora: болният ни обяснява, че се събужда
към 3-4 часа сутринта от лумбални болки и е принуден
да стане и да ходи около 10 минути докато почувства
облекчение, за да легне и заспи отново за няколко часа.

Лечение
n Аз самият често успешно съм използвал Rhus tox-

icodendron при анкилозиращи спондилоартрити или
при остеоартрити/артроза в лумбалната област поня-
кога в комбинация с: Radium bromatum 15 CH, по 5 гра-
нули вечер, Rhus toxicodendron 15 СН, по 5 гранули
един до три пъти дневно в момента на болезнени при-
стъпи.  

n Клиничен случай
Обсервационно проучване, представено на ІІ-та

среща на  CEDH в Реймс през 2011 год., на тема „Хомео-
патично лечение на авто-имунни заболявания“.

Мадам Моник Р., на 53 години, се оплаква от 10-тина
години от болезнени контрактури в шийната област,
ирадииращи към тила, раменете и първия шиен пре-
шлен, асоциирани с болки в кръста. 

От 9 месеца се наблюдава ясно  влошаване на тези
болки, а така също появата на такива в областта на
коленете. Засилването на болките е непрекъснато и
се появяват значителни пикове: болките я събуждат
около 4 часа сутринта и я принуждават да стане и да
крачи 15-20 минути преди отново да може да си легне.
Сутрин болките се появяват отново и не изчезват от

нищо друго освен загряване чрез ходене и топъл душ.
Консултирала се е с ревматолог: радиографията не

е показала отклонения, но антигена на тъканната
съвместимост В27 (HLA-B27) е позитивен. Поставена ù
е диагноза анкилозиращ спондилит, но не ù е назначено
никакво лечение, тъй-като е наблюдавана от нефро-
лог  поради микроскопична хематурия.

Освен това бе констатирано:
• високо артериално налягане и хиперхолестероле-

мия, балансирани чрез лечение,
• ежемесечни мигрени по време на периода на мен-

струация,
• редица предшестващи епизоди на цистит, които

са довели до микроскопичната хематурия, която
персистира до сега,

• премахване на малка миома преди 3 години. На ле-
чение с  прогестерон чрез  ВМУ (вътрематочно
устройство),

• зиморничава е, но не понася затворени дрехи.

Лечение

n Предлагаме ù следното лечение: Sepia 15 CH, по
една доза всяка неделя вечер (зиморничавост, мен-
струални мигрени, епизоди на цистит;  Сикотичен Хро-
ничен Модус на Реакция – СХМР).

Medorrhinum 15 CH, по 5 гранули  през останалите
дни от седмицата (голям медикамент за анкилозиращ
спондилит, СХМР);  Radium bromatum 15 CH, по 5 гра-
нули вечер.  

Един месец по-късно: острите кризи са изчезнали. Ос-
танали са единствено усещанията за болка сутрин,
които се облекчават след загряване чрез 20 минутно
ходене.  Впоследствие констатираме прогресивно из-
чезване на ревматологичните симптоми. Те обаче,
след прекъсване на хомеопатичното лечение, отново
се появяват. 

В крайна сметка тя предприе непрекъснато хомео-
патично лечение и нямаше никакви болки до послед-
ната консултация, т.е. в течение на 3 години. 

В Античността гръцките философи се интересували
от класификацията на природата: те  различавали не-
удохотворени същества, т.е. минерали,  от такива, които
притежават живот, т.е. растения и животни. Аристотел,
през ІV век пр.н.е, прави класификация на животните.
Теофраст, ІІІ век пр.н.е,  класифицира на свой ред рас-
тителния свят.   

През І-ви век, Диоскорид в своята Материя медика
описва над 600 растения. Тази книга е издавана в тече-
ние на 1000 години. През ХVІІІ-ти век най-накрая, Карл
фон Лине в своя труд Systema naturae, назовава и описва
съвкупността от животни, растения и минерали.

В Античността, гърците прибавили още едно 4-то
царство – това на човека и даже 5-то – това на боговете.

Без да отивам до там и за да сложа заключение, по-
добно на органова поанта, ще кажа, че тази кратка им-
провизация върху трите основни клавиатури на голе-
мия хомеопатичен орган, беше само кратък преглед на
многобройните възможности за комбинация между
трите царства. n
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 ЛЕКУВА симптомите

 ПОДОБРЯВА имунитета

 ЗАЩИТАВА от вируси

 ПРЕДПАЗВА от заболяване

Лечение на грип 
и грипоподобни състояния                                                  
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над 12 г. 1т. на всеки час до 12т. на ден

След острия перод 3 х 1-2 т. 
поне 1 седмица

Д
оз

ир
ов

ка

П
об

ед
а 

на

д ГРИПА                       през всички сезони.

www.influcid.bg

10 години изпълваме дните със здраве и щастие!
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ПРЕДИСТОРИЯ. Съществуват  различни модели на здравеопаз-
ване, като: епидемиологичен, психологически, социологически,
икономически, системен на Нюман, когнитивна медицина или еко-
логичен, аюрведа и  между другото супрапарадигматичен. Всички те
се стремят да съчетаят един  или повече елементи за създаване на
интегриран модел на здравеопазване. В настоящата статия се пред-
ставя един системен подход в здравеопазването, включващ ком-
плементарни медицински практики като: рехабилитационна аку-
пунктура, хомеопатия и хиропрактика на базата на прилагането на
метод на цялостни  грижи и интегриран подход.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ. Проведено бе изследване от януари
2012 г. до януари 2013 г., което обхвана  64 пациенти, лекувани с по-
мощта на този клиничен метод. За да идентифицираме, разкрием и
интегрираме формите на проявление на заболяването включихме
екологични, биологични, емоционални и поведенчески аспекти. На
по-късен етап съгласувано бяха подредени етиологичните фактори
и факторите, които водят до ускоряване на заболяването. Оценена
бе уязвимостта на пациента, както и настъпилите структурни про-

мени. Последните бяха класифицирани като незабавни, средни и
късно настъпващи.

Що се отнася до избора на една от трите дисциплини, към която
се насочва пациента да продължи лечението си: рехабилитационна
акупунктура, хомеопатия и хиропрактика, то това става на базата на
препратки  и контра-препратки между тях, оценка на текущото  със-
тояние на здравето при всеки преглед, както и на отбелязаните  кли-
нични и поведенчески промени.

РЕЗУЛТАТИ. Бяха лекувани  64 пациенти на ротационен принцип.
Осъществени бяха 30 сеанса по рехабилитационна акупунктура, 12
по хомеопатия  и 10 по хиропрактика.  Бяха представени промените
в  отношението и поведението, както и клиничните и органични
промени.

ИЗВОДИ. Този модел на здравни грижи е многостранен и интер-
дисциплинарен. Прилага се  терапевтичен подход на индивидуализа-
ция и холистично виждане за осъществяване  на цялостна диагнос-
тика и предоставяне на качествени здравни грижи за населението.

Източник: Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013 Nov 2;11(1):180-6. eCollection 2014

ИНТЕГРАТИВЕН МЕТОД В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, БАЗИРАН ВЪРХУ КОМБИНИРАНИ
КОМПЛЕМЕНТАРНИ МЕДИЦИНСКИ ПРАКТИКИ: РЕХАБИЛИТАЦИОННА 

АКУПУНКТУРА, ХИРОПРАКТИКА И ХОМЕОПАТИЯ
Родригес Ван Лиер(1), Симон Л.М.(2), Гомес Р. Е.(3), Ескаланте И. П.(2)

(1) Национален политехнически институт, Департамент по системно инженерство, Секция по акупунктура, Мексико Сити, Мексико,  
Държавен университет дел Вале де Екатепек, Мексико. (2) Национален политехнически институт, Департамент по системно инженерство, Мексико Сити.

(3) Секция по акупунктура, Държавен университет дел Вале де Екатепек, Мексико

НАГЛАСИ КЪМ ИНТЕГРАТИВНАТА ПЕДИАТРИЯ: НАЦИОНАЛНО 
ПРОУЧВАНЕ СРЕД ЛЕКАРИ ПЕДИАТРИ В ХОЛАНДИЯ

Жонг МС, Ван Влиет М., Хутенхуис С., Ван Дер Веер, Ван Ден Хежкант С.
Катедра по здравеопазване и хранене, Институт  Луис Болк, Дриеберген, Холандия

ПРЕДИСТОРИЯ: Интегративната медицина (ИМ) е нова област в
педиатрията, особено в САЩ. Целта на настоящото проучване е да
се направи оценка на нагласите и схващанията на лекарите педиа-
три  (ЛП) в Нидерландия към  приложението на ИМ в педиатрията.

МЕТОДИ: През октомври 2010 г. е публикуван  линк към анони-
мен уеб-базиран въпросник със самостоятелно отчитане, включ-
ващ 30 въпроса. Същият бе изпратен по електронната поща  до
всички членове на холандската организация на педиатрите. Въ-
просникът включва въпроси, свързани с познаване на интегра-
тивната медицина, отношението към интегративната педиатрия
(ИП), познаването и използването на комплементарни и алтерна-
тивни медицински (КАМ) терапии, демографски и практически ха-
рактеристики.

РЕЗУЛТАТИ: На въпросите на проучването са отговорили общо
276 лекари педиатри (което съставлява 27% от общия им брой).

От анкетираните, 52% са запознати с  ИМ, а 56% са използвали
някакъв вид  КАМ терапия през последните две години. От тях най-
често споменавани като самостоятелно използвани са лекарствени
средства на растителна основа  и / или хомеопатия  (61%) и храни-
телни добавки (50%).

Повечето от  лекарите педиатри (62%) рядко задават въпрос на
родителите на децата  дали използват КАМ терапии. Една трета от

педиатрите препоръчват  КАМ на своите пациенти. Като цяло, около
50% или повече от запитаните имат  малко познания за КAM тера-
пии.

Показатели   за положително отношение към интегративната пе-
диатрия са:  познаване на интегративната медицина, използване на
КАМ терапии за лични нужди, задаване на въпрос към пациентите
дали  ползват КАМ и практикуване на един  или повече КАМ терапии.

Логистичният  регресионен анализ показа, че следните фактори
са свързани с  по-висока вероятност за препоръка на КАМ терапии:
използване на КАМ терапии за лични нужди (съотношение на шан-
совете (Oddsratio) = 3.8; 95% доверителен интервал (confidence in-
terval) = 2.1-6.9, р = 0.001) и практикуване на КAM (съотношение на
шансовете 4.4; 95%  доверителен интервал = 1,6-11.7; практикуване
на КАМ= 0.003).

ИЗВОДИ: Като цяло холандските педиатри имат относително по-
ложително отношение към  интегративната педиатрия; повече от
половината от анкетираните използват една или повече форми на
КAM, а една трета препоръчват  КAM терапии. Въпреки това, по-го-
лямата част от педиатрите  не питат пациентите си дали биха из-
ползвали КАМ терапии и по всяка вероятност нямат достатъчно
познания в областта на КAM.

Източник: BMC Complement Altern Med. 2012 Jan 16;12:4. doi: 10.1186/1472-6882-12-4




