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ЗАПОЧНА ЗАПИСВАНЕТО ЗА КУРСОВЕТЕ ПО КЛИНИЧНА
ХОМЕОПАТИЯ  НА  ЦОПХ – УЧЕБНА 2015/2016 ГОДИНА
Уважаеми колега,
Имаме удоволствието да Ви поканим да се запишете за участие  в  основния двугоди-

шен курс по Клинична хомеопатия на Центъра за Обучение и Практикуване на Хомео-
патия – ЦОПХ по международните програмите на CEDH. Като последователи на CEDH,
ние от екипа на ЦОПХ имаме за цел да предоставим на лекарите и фармацевтите най-но-
вите 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 по-
вече от 20 страни на света, като Франция, Испания, Португалия, Чехия, Бразилия, 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 хо-
меопати 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 2014/2015 година на ЦОПХ приключи успешно в края на месец юни 2015 г.
Форматът на курсовете ни бе посрещнат много добре от курсистите и мнозина споде-
лиха своите впечатления.

И през настоящата, учебна 2015/2016 година, ние предлагаме на Bашето внимание
иновативната форма на обучение, каквото е дистанционното електронно обучение.
Семинарите се провеждат он-лайн, на живо, един път седмично, с продължителност три
академични часа от 18 до 20 часа. Представляват мултимедийни Power point презента-
ции, изнесени от квалифицирани и акредитирани лектори – лекари хомеопати . Чрез
тази съвременна форма на обучение се предоставя ценната 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 разполагате с
компютър с колонки/слушалки, мейл и интернет връзка.

Ако сте лекар и се интересувате от основния двугодишен курс (първа или втора го-
дина) по клинична хомеопатия, кликнете тук или посетете сайтът ни – 
www.homeopath.bg , директория: „За лекари и фармацевти“, рубрика:  „Какъв вид обу-
чение  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 на-
мерите подробна  информация за програмата, цената и срока за записване.

При възникнали въпроси и/или нужда от допълнителна информация не се колебайте
да ни потърсите на телефоните от „Контакти“ или чрез рубриката „Запитване за обу-
чение“.

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://homeopath.bg/%d0%b5%d0%ba%d0%b8%d0%bf/
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/
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/


1. КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ НА ГАСТРОЕЗОФА-
ГЕАЛНАТА РЕФЛУКСНА БОЛЕСТ

Симптоми на ниво храносмилателна система

Регургитациите и повръщанията са най-често
наблюдаваните симптоми при кърмачето. Изхвър-
лянето на храна и трудностите при хранене на кър-
мачето намаляват  вноса на хранителни вещества,
което в крайна сметка може да доведе до забавяне
в наддаването на тегло, а така също и до усложне-
ния в рефлукса (езофагит, стеноза).

Усложнения на гастроезофагеалната 
рефлуксна болест

Пептичен езофагит
Пептичният езофагит е едно от най-честите ус-

ложнения на гастроезофагеалната рефлуксна бо-
лест. Диагностицира се ендоскопски, което позво-
лява класирането на лезиите да стане въз основа
на тяхната сериозност.

При кърмачето е важно да се различи езофагит
от отказ от храна, доброволно намаляване на хра-
ната, плачове или безпокойство в началото на хра-
ненето.

Езофагеална стеноза
Езофагеална стеноза  може да се развие в резултат

на нeдиагностициран пептичен езофагит. Понякога
се наблюдава намален внос на хранителни вещества,
забавяне на растежа и не наддаване на тегло.

ДРУГИ ПРОЯВИ ИЗВЪН ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ

УНГ усложнения
Ларингеални прояви.
Гастроезофагеалният рефлукс  може да бъде

причина за ларингеален стридор или да доведе до
неговото влошаване. Наличието на ГЕР може да
обясни някои ларингеални диспнеи, афония.

Не е добре установена връзката между ГЕР и ре-
цидивиращите рино-фарингити или продължител-
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КЪРМАЧЕТО – ОТ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ
СИМПТОМИ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО НА ТЕРЕНА.

ГАСТРОЕЗОФАГEАЛЕН РЕФЛУКС
ПРИ КЪРМАЧЕТО И ДЕТЕТО

Д-р Моник Берион, Авиньон, Франция
Д-р Мартин Тасон-Сейяр, Истр, Франция

Физиопатологичен план и алопатичен подход
Няколкото напомнящи обобщения, които правим в настоящата статия се базират на една 

статия на проф. Ален Лашо, Лион 2005 год., която можете да намерите на 
www.lmm.univ-lyon1.fr/internat/download/item345/doc

Гастроезофагeалният рефлукс е често срещано състояние при кърмачето, при което се наблю-
дава преминаване на стомашно съдържимо в хранопровода. Тази патология е с  тенденция към бързо
регресивно развитие когато детето се постави във вертикално състояние.

Продължение от брой 29



ните възпаления на средното ухо (otitis media).
При наличие на УНГ прояви, за които има съм-

нение, че имат връзка с рефлукс, трябва да се от-
бележи, че е важно да се направят замервания на
рН на две нива, с датчик, разположен в горния сег-
мент на хранопровода, на ниво задна назофарин-
геална област, и друг – в долния сегмент на храно-
провода (обичайно местоположение).

2. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
при наличие на ГЕР при детето

• Замерването на рН е един от методите за диаг-
ностициране на киселинен рефлукс. Показа-
нията за такова изследване са: необходимост от
доказване наличието на  комплициран кисели-
нен рефлукс, за който липсват клинични сим-
птоми; доказване на причинната връзка между
киселинен рефлукс и апнея, брадикардия, от-
падналост, бронхоспазъм (т.е. някои други про-
яви извън храносмилателните).

• Езофагеалната  фиброскопия е метод за про-
верка на диагнозата „езофагит“. Този метод е по-
казан при най-малкото подозрение за наличие
на езофагит. Симптомите на езофагит са: персис-
тиращ плач по време на хранене, отказване на
биберон, ретростернални болки при по-големи
деца, хематемезис, анорексия, дисфагия, хипот-
рофия или по-бавен растеж и наддаване на
тегло, желязодефицитна анемия.

• Езо-гастро-дуоденален пасаж. Това изследване
не е показано за диагностициране на ГЕР. То се
прилага по-скоро за търсене на анатомични ано-
малии.

• Сцинтиграфията не е изследване от първи поря-
дък. Показанията за него са: диагноза за рефлукс
– некиселинен, постпрандиален или пулмонално
постпрандиално инхалиране  и анализ на  из-
празването на стомаха.

• Манометрията не е изследване от първи поря-
дък. Показано е при наличие на вторичен ГЕР
вследствие на аномалии в езофагеалната мото-
рика – ахалазия, дискинезия.  

При неусложнен ГЕР диагностиката почива
върху задълбочена анамнеза и терапия чрез про-
мяна в положението, диетичен режим, антиацидни
и прокинетични средства.  

3. ЛЕЧЕНИЕ НА ГЕР

Диетичен режим
Брой и обем на храненията. (Да се стремим към

свръх нахранване). 

Кърмене
Позиция на обратен Тренделенбург – заради

честите оригвания по време на храненето с бибе-
рон...

Уплътняване на храната в биберона
Може да се получи чрез добавяне в млякото на

пектин  (Gelopectose®), клей (Magicmix®) или из-
ползване на млека, уплътнени със скорбяла (En-
famil AR)  или рожкови (Nutrilon AR). 

Лечение чрез промяна в положението
Включва повдигане на горната част на леглото,

където е главата (30º) и позицията на лежане на де-
тето. За превенция на синдрома на внезапната
детска  смърт понастоящем се препоръчва детето
да спи по гръб. Единствено при тежък, резистен-
тен  на обикновеното лечение рефлукс, се препо-
ръчва вентрално ортостатично позициониране. 

ПРОКИНЕТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ

• Domperidone (Motilium®, Perydis®). Домперидон
е   периферен допаминов антагонист. Не прите-
жава никакъв холинергичен ефект. Увеличава
амплидудата на езофагеалните контракции и ус-
корява изпразването на стомаха. Дозировката
му е 2мг/кг/ден, разпределени на четири при-
ема, преди хранене.

• Metoclopramide (Primperan®). Метоклопрамид е
също допаминов антагонист, който стимулира
секрецията на  ацетилхолин на ниво чревна ли-
гавица. Действието му се допълва с това на Дом-
перидон. 
Дозировка и приложение: 0,3 мг/кг/доза раз-
пределени в четири приема дневно, 10-15 ми-
нути преди хранене. Той е причина за множество
странични реакции, което ограничава приложе-
нието му.

АНТИАЦИДИ

Антиацидите са медикаменти, които неутрали-
зират произведената от стомаха солна киселина
като я разлагат на вода и разтворим натриев хло-
рид (NaCl). Освен антиацидни притежават и други
фармакологични  свойства: мукопротекция...

Могат да се използват различни категории ме-
дикаменти: препарати на основата на соли на маг-
незия и алуминия (Phosphalugel®, Maalox®); препа-
рати, които създават рН градиент и намаляват  кон-
центрацията на киселина. Става дума за асоции-
ране на натриев алгинат и карбонат (Gaviscon®),
който се прилага в дозировка 1 мл/кг/прием.
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АНТИСЕКРЕТОРИ

• Н2 – рецепторни антагонисти, които антагони-
зират действието на хистамина: Ranitidine (Azan-
tac®, Raniplex®). При кърмаче под две години се
използват в дозировка 10 мг/кг/на ден, разпред-
елени в два приема. Нежеланите  странични ре-
акции при този вид лечение са хематологични
(левкопения, тромбопения, агранулоцитоза),
чернодробни (увеличение на ALAT), панкреа-
тични (увеличение на амилазите). 

• Инхибитори на протонната помпа. Omeprazole
(Mopral®). Омепразол е медикамент с доказана
ефективност за лечение на езофагит с рефлукс
на мляко. Значително намалява времето на ки-
селинния рефлукс в хранопровода, а също така
стомашната секреция и киселинната концентра-
ция. 
Дозировка и приложение: 1 мг/кг/на ден, раз-
пределени в 2 или 3 приема. Разрешен е за упот-
реба при деца над 12 месеца, които страдат от

ерозивен или улцерозен езофагит, чийто симтом
е гастроезофагеален рефлукс.  

ХИРУРГИЧЕСКО ЛЕЧЕНИЕ

Целта на тези техники е корекция на рефлукса
чрез прилагане на прости принципи: поставяне на
долния  езофагеален сфинктер в интра-абдоми-
нална позиция. При необходимост намаляване на
анатомични аномалии (хиатална херния, затваряне
на езофагеалния хиатус зад хранопровода чрез
приближаване на диафрагмените куполи и осъ-
ществяване на антирефлуксна пластика).

Съществуват различни техники за осъществя-
ване на антирефлуксна пластика. Най-често из-
ползваната техника за лечение на ГЕР при деца и
кърмачета  е т. н. маншонна фундопликация по ме-
тода на Nissen. Тя се осъществява лесно, има пред-
имството, че осигурява надежден антирефлукс  и с
времето не дегенерира. Една от причините да бъде
предпочитана е, че вече може да се осъществява и
лапароскопски. 
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Все по-често посещенията при специалиста по
детски болести са по повод оплаквания на роди-
тели, възпитатели и учители относно психоемо-
ционалната реактивност на детето. Практиката ми
също потвърждава тази впечатляваща тенденция.
Ако през 80-90 години на миналия век ние, педи-
атрите, лекувахме предимно  инфекциозни забо-
лявания на горните дихателни пътища, то в края му
на преден план излязаха имуноалергичните забо-
лявания.  Днес, през  второто десетилетие на на-
стоящето столетие, се сблъскваме все по-често със
смущения в поведението на децата. Причините са
много – известни и предполагаеми, но несъмнено
основна роля играе стресът. Стресът породен от
начина ни на живот,  от изискванията и очаква-
нията на  микро (семейство, училище…) и макро
социума,  в който сме потопени.

За отбелязване е, че рядко оплакванията изхож-
дат от самото дете, дори и то да е във вербално
осъзната възраст.  Представянето на тези пове-
денчески смущения,  по преценка на околните,
изисква отговорно и професионално отношение
на лекаря. Оценката на близките понякога  е пре-
калено взискателна и строга към детето и при-
бързано му вменява ролята на „буен калпазанин“
или „губещ  пацифист“. Приписват му се чувства и
отношения като срамежливост, боязливост, рев-

ност, завист, властност, или пък липса на любозна-
телност, съсредоточеност, отговорност. При всички
случаи е добре да се отчете мнението на детето, ко-
гато то е в състояние да го изложи, но дори и това
да е неизпълнимо, срещата с него е задължителна
за педиатъра-хомеопат. Лечението като процес не
трябва и не се извършва само на базата на споде-
леното от родители и/или настойници и учители.
Консултацията  и прегледът са основни  и важни
етапи в този процес – процес на споделена отго-
ворност между лекар – родител – дете. За нас, като
лекари, всичко касаещо детето е важно: сегашните
му и предишни оплаквания, предходните му забо-
лявания, както и тези на неговите родители, физи-
ческото и психоемоционално развитие през годи-
ните, назначеното и прието от него лечение. За-
дълбоченото изучаване и познаване на терена и
общите болестни предразположения ще ни позво-
лят да поставим поведенческите проблеми в кон-
текста на здравето на пациента ни. Това ще  ни по-
могне  да разберем първопричината и естествено
ще улесни лечението. 

Какви са възможностите на хомеопатията
при тези страдания? 
Известно е, че хомеопатичните медикаменти

предоставят нетоксични и ефикасни решения при
определени психоемоционални оплаквания като
неспокойствие, тревожност, страх от предстоящо
събитие и др. Над  двувековната хомеопатична
практика несъмнено потвърди, че поведенческите
тендеции са част от реактивната характеристика
на всеки един индивид, по същия начин като фи-
зическата  му  осанка и органичните му болестни
предпоставки. Т.е  сома и психика функционират
неразделно  и определят тази наша индивидуална
реактивност. Нека сега си припомним как
всъщност действа хомеопатичния медикамент –
той е специфичен модулатор на функциите на бол-
ния организъм. От тук следва и не бива да се за-
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СМУЩЕНИЯ В ПОВЕДЕНИЕТО НА ДЕТЕТО 
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Д-р Иван Несторов, специалист детски болести, лекар хомеопат
Център за Обучение и Практикуване на Хомеопатия – ЦОПХ, София



бравя: хомеопатичният медикамент не може и не
променя окончателно темперамента на детето, но
чувствителността му към него позволява: 

• да изясним психоемоционалните тенденции в
рамките на общата реактивност,

• да открием обстоятелствата, които отключват
и/или влошават тези тенденции,

• да не допуснем и/или смекчим екстремната им
проява при предвидими  или вече познати
външни въздействия.

С определянето на чувствителния тип на пациен-
та, ние прилагаме най-подходящото лечение,
имаме прогностичните насоки в развитието на
страданието и следователно го контролираме.
Също така, чрез него, профилактираме рециди-
вите, усложненията и даваме правилни съвети за
възможна промяна на някой от външните фактори
– подобряване на семейната и/или училищна и яс-
лена среда. Например, медикаментът  Lycopodium,
предписван при пациент с невпечатляваща фи-
зика, проблемно храносмилане, жлъчно-черно-
дробни страдания, дерматити и чести заболявания
на УНГ тракта няма да промени дълбоката основа
на детската  му психика и да унищожи индивидуал-
ната ù реактивност, но ще му помогне да преодо-
лее чувството си на неудовлетвореност, преко-
мерната си амбициозност, егоцентризъм и склон-
ност да девaлoризира всичко и всички, с цел да из-
пъкне пред останалите. 

В острата фаза на психоемоционалните проб-
леми, ние подбираме подходящия медикамент,
анализирайки събитието, което изглежда е прово-
кирало страданието, както и отчитайки индивиду-
алните преживявания чрез изявените симптоми от
самото дете. По-долу, предлагам на вниманието ви
някои най-чести събития и преживявания на де-
тето,  които могат да отключат поведенчески нару-
шения и при които предписваме съответни меди-
каменти:

Ignatia  amara – за смущения, последвали силни
емоции,

Natrum muriaticum – за смущения, последвали
мъка, сантиментално разочарование, 

Ambra grisea – за смущения, дори от незначи-
телни събития при крайно стеснителни деца,

Gelsemium – за смущения, причинени от страх,

Coffea – за смущения, причинени от прекомерни
емоции – положителни,

Chamomilla – за смущения, причинени от про-
тиворечия и гняв при капризни деца,

Nux vоmica – за смущения, причинени от проти-
воречия при хиперактивни деца,

Hyoscyamus niger – за смущения, причинени от
ревност и предизвикващи буйство,

Staphysagria – за смущения, причинени от спо-
таена обида, разочарование,

Kalium phosphoricum – за смущения, причинени
от прекомерна умствена натовареност... 

Тези медикаменти ние наричаме най-общо с ла-
тинското наименование „етиологични“, тъй като те
влияят пряко на или припокриват причината, от-
ключила страданието. Обикновено ги назначаваме
в разреждания 15СН, и в по високи, за кратък пе-
риод. Понякога те могат да ни бъдат полезни и като
„стражеви“ – профилактично давани при подозре-
ние за възможен рецидив на оплакванията. 

Ако не сме успели да предотвратим  проявите на
самото поведенческо нарушение и те се демон-
стрират при нашия малък пациент, то тогава под-
бираме специфичен медикамент на базата на ос-
новното правило на хомеопатията:  „similia similibus
curentur” т. е. „подобното с подобно се лекува“.  Това
премахва или облекчава оплакванията  и пред-
отвратява усложненията в динамика. Обикновено
назначаваме  подбраните медикаменти по 5 гра-
нули,  един или няколко пъти дневно, в зависимост
от остротата на симптомите, като  приемите се раз-
реждат при подобрение.  

За окончателното справяне с проблема,
обаче, е необходимо специфично лечение на
терена – т.е медикамент, припокриващ инди-
видуалния начин на реакция на пациента и чув-
ствителния му тип. Успехът на тази несъмнено
трудна задача зависи изцяло от професионал-
ната квалификация, опит, етика и морал на пе-
диатъра-хомеопат.

За да могат дните на децата ви да бъдат здрави,
пълноценни и весели, а  вие като родители и род-
нини да бъдете спокойни, възползвайте се от
възможностите на хомеопатията. 
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Гарантира адекватна имунна реакция и силно 
противовирусно действие

 интерферон-модулиращо действие — нормализира изменени-
ята в нивата на интерфероните (IFN- , IFN- ) 

 регулира производството на основни възпалителни цитоки-
ни при варицела (IL-4, IL-10, IL-2, TNF- )

Намалява основните симптоми на заболяването

 скъсява периода на поддържане на висока температура
 намалява продължителността на екзантема

Предпазва от тежки форми на заболяването и 
усложнения
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Хенри К. Алън е роден на 2 ок-
томври, 1836 г.  в градчето Най-
стоун, близо до Лондон,  Онта-
рио. Той е потомък на героя  от
Американската революция Итън
Алън.

Учи медицина в Колежа за ле-
кари и хирурзи в Онтарио, Ка-
нада и получава  хомеопатично
образование  в Западния хомео-
патичен колеж в Кливланд, щата
Охайо, където се дипломира
през 1861 г. След дипломира-
нето си встъпва в редовете на
армията и служи под командва-
нето на генерал Юлисис Грант.

След  Гражданската война
Алън става професор  по анатомия в Кливланд и
започва да практикува медицина. По-късно подава
оставка  от този пост, за да поеме същата катедра в
Ханемановия медицински колеж в Чикаго. През
1875 г. се премества в Детройт. Назначен  е за про-
фесор по Материя медика в Университета на Ми-
чиган, Ан Арбър,  през 1880 г.

През 1892 г. Алън помага за създаването на Хе-
ринговия медицинския колеж  и  работи като декан
и професор по Материя медика до смъртта си. По
време на неговия мандат е високо  уважаван и оби-
чан като малцина други през живота им.

По-долу цитираме  част от онова, което Между-
народната Ханемановата  асоциация (МХА) казва
„In Memoriam”  за д-р Хенри Алън:

„... той бе човек, който наистина  раздаваше не
само своята любов и симпатия, но и своето време,
сили и средства на всички, които се  нуждаеха от
помощта му. Никой никога няма да узнае на колко
бедни и страдащи е помогнал, нито колко  нуж-
даещи се и борещи се студенти и млади лекари е
подкрепил със съвети, средства и окуражаване. За
младите, и особено за  жените в професията, той
беше един непрестанен извор на сила.“

През деветдесете години на 19
век повечето хомеопатични ко-
лежи са пропити от идеите за съв-
ременна научна хомеопатията,
като наблягат върху лабораторни
методи, хирургия, както и върху
различни модни течения в тера-
пията и патологията. Учението на
Ханеман  често се счита за догма-
тично, остаряло  и утопично. По-
вечето дипломирани хомеопати
знаят много повече за  новите (и
преходни) терапевтични и патоло-
гични методи и по-малко за хо-
меопатията.

Д-р Алън активно работи за въз-
становяване на Органон`a в учеб-

ните програми на колежа и има голям принос за
неговото широко използване в началото на века.
Алън  страстно защитава  индуктивния метод, опи-
сан в Органон`a, подобно на Ханеман и Херинг
преди него.

Неговото несъгласие с Кент за публикуването на
недоказани медикаменти в  журнала „Денвър Кри-
тик“ илюстрира непоколебимата му  ангажираност
към принципите на Ханеман. Кент поема обещание
да публикува по един медикамент на месец, но тъй
като това се оказа невъзможно, той започва да
описва медикаменти, за които няма  доказвания
или клиничен опит. Вместо това той съчетава  ка-
чествата на Alumina и Silica и спекулира относно
симптоми, които биха били присъщи на Alumina
silicata.

На хомеопатичния конгрес през юни 1908 г.
Алън обвинява  Кент в публикуване на ненадеждна
Материя медика. Кент ревизира  позиция си и ни-
кога повече не публикува „синтетични” медика-
менти. Нещо повече,  той ги отстранява от 2-рото
издание на неговите лекции по Хомеопатична Ма-
терия медика. Алън е може би единственият  хо-
меопат на своето време, който би могъл  да се из-
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прави срещу Кент.
Д-р Алън членува в различни  хомеопатични об-

щества, включително Американския институт по
хомеопатия, Международната Ханеманова асо-
циация и професионални сдружения на хомеопа-
тите  в Англия и Индия. Той  членува в Американ-
ския институт по хомеопатия до края на живота си,
където на всички срещи и дискусии поддържа Ха-
немановите  принципи и по-специално тези, отна-
сящи се до  Материя медика. Той е собственик и ре-
дактор на списание „Медицински възход“  (Medical
Advance) в продължение на много години.

Освен написването на много статии в това и
други хомеопатични списания той пише редица
книги. Между най-известните творби на Хенри
Алън фигурират:

Ключови бележки към Материя медика с нозоди
Материя Медика на нозодите
Хомеопатични терапевтици на интермитент-

на треска
Хомеопатични терапевтици на треска
Терапевтици на туберкулозни заболявания

Той преработва също Лесен реперториум (Slip
Repertory) на Бьонингхаузен, като го обновява и
подрежда така, че да служи за бърза и практическа
хомеопатична употреба.

Д-р Алън смята, че за да бъде една прескрипция
успешна е необходимо съответният клиничен слу-
чай да бъде разгледан внимателно. Той казва: 

„...Едно от препятствията за постигане на на-
предък в изучаването на хомеопатията е начи-
нът, по който разглеждаме клиничните случаи.
Ние не се връщаме към терапевтичната система
на Ханеман. Съществува голяма разлика между 
диагностичните и терапевтичните симптоми.

Наричаме „диагностични“ симптомите на за-
боляването, а „терапевтични“ – симптомите на
отделния пациент.  Сега, по-ценните симптоми
са тези, въз основа на които се определя диагно-
зата, а по-малко ценни са тези, които служат за
избор на медикамент. Практикуването на  хомео-
патия е  нещо, което просто може да се дефинира
като „еквивалентни ответни мерки“.

Прочетете  §152 на Органон. Вземете индиви-
дуалните симптоми, изберете специфичните,
които ще бъдат водещи и ще видите колко удиви-
телно лесно е да се направи прескрипция за даде-
ния случай, след като внимателно сте подходили

към него. Там се крие разковничето. Ханеман казва,
че всеки може да направи прескрипция след добре
снета анамнеза.“

Д-р  Алън е един от водещите умове на Ханема-
новата хомеопатия. Неговите усилия помогнаха за
полагане на основите на Международната Хане-
манова асоциация (МХА). И макар че  е непоколе-
бим в придържането си към  Ханемановите прин-
ципи, той винаги се стреми към конструктивна дис-
кусия.

Следващият пасаж от МХА описва това негово
качество:

„...В действителност неговият живот и подбуди
бяха  безупречни, а стандартите му винаги бяха в
съответствие  с най-високите стандарти на Хо-
меопатията.

Той винаги беше толкова безкористен,  колкото
е възможно да бъде един човек. Винаги поддържаше
чисто и непорочно Хомеопатията, а отстоява-
нето на нейните  интереси беше  от първосте-
пенно значение за него.  Нито една задача не бе
прекалено тежка, нито едно изискване не бе пре-
калено голямо, нито една жертва не бе прекалено
висока, когато ставаше дума за благото на Хо-
меопатията и нейните институции. Той копне-
шее за хармония,  единство и приятелство в на-
шата школа  и непрестанно работеше  в тази на-
сока, като се опираше на принципите за честен
мир и приятелство без капитулация.

Той беше готов  да пожертва своите лични цели
и желания, но никога не беше склонен да приеме
стандарти по-ниски от желаните. Нито един
човек не е приемал по-мило и търпеливо крити-
ките и неразбирането към себе си. Той винаги пос-
тавяше на преден план  каузата и принципа, а не
личността.“

Д-р Алън запазва младежката си жизненост
дори в късните години на своя живот. Вече на  се-
демдесет той е толкова активен и физически силен,
колкото малцина мъже на неговата възраст. Из-
вестен е с бързото си остроумие, а неговата на-
ходчивост и уместни анекдоти го правят желан
гост на всякакви събирания.

Д-р Алън почива на 22 януари 1909 г. вечерта,
след като цял  ден е работил  и приемал пациенти.
До последните  дни на своя живот той неуморно
работи за благото на хомеопатията.




