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2013/2014 г.

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

двугодишен курс по Клинична хомеопатия на Центъра за Обучение и Прак-
тикуване на Хомеопатия – ЦОПХ по международните програмите на CEDH.
Ние сме единствен оторизиран представител на CEDH за България и при-
тежаваме ексклузивното право да преподаваме Клинична хомеопатия по
програмите на CEDH.

Като последователи на CEDH, ние от екипа на ЦОПХ, имаме за цел да пре-
доставим 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 стан-
дарти за обучение по Хомеопатия и имат практическа насоченост. 

По тези програми, всяка година се обучават над 3000 медицински специа-
листи в повече от 20 страни на света като Франция, Испания, Португалия,
Чехия, Бразилия, Тайван, САЩ и други. В България броят на лекарите хомео-
пати, обучени по програмите на CEDH  надхвърли 1600, а участващите в мо-
дулите 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 сред-
ства на обучение.

Учебната 2012/2013 година на ЦОПХ приключи успешно в края на месец
юни 2013г. Форматът на курсовете ни бе посрещнат много добре от курси-
стите и мнозина споделиха своите впечатления.

И през настоящата, учебна 2013/2014 година, ние предлагаме на вашето
внимание иновативната форма на обучение, каквото е дистанционното елек-
тронно обучение. Семинарите се провеждат он-лайн, на живо, един път сед-
мично, с продължителност три академични часа от 18 до 20 часа. Представ-
ляват мултимедийни Power point презентации, 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 раз-
полагате 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 директо-
рията „За лекари и фармацевти“, рубриката „Какъв вид обучение  предла-
гаме“/ за лекари. Там ще намерите подробна информация за програмите, це-
ните и сроковете за записване.

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://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/


Предменструалният синдром настъпва през лу-
теалната фаза. Придружен е от симптоми като на-
прежение в гърдите и нервно-психични смущения.
Възможна е появата  също  на множество хранос-
милателни, дерматологични и по-специално на
УНГ симптоми.
• 75 % от жените страдат от предменструален син-

дром. Този синдром има генитални, храносми-
лателни, неврологични, психични и много други
проявления. Понякога е причина за прекомерно
голям прием на психотропни медикаменти или
такива с  антиедематозно действие и др.

• Хомеопатията позволява прилагането на лесна
терапия  като се вземат предвид всички сим-
птоми при жените преди менструация.

• Най-често наблюдаваният синдром е този от хи-
перестрогенен тип.
Той е резултат от повишената чувствителността

към естрогени, циркулиращи в кръвта.

1. ПРИНОСЪТ НА ХОМЕОПАТИЯТА

• Хомеопатичните медикаменти могат да въздей-
стват върху много симптоми, свързани с пред-
менструалния синдром. Липсата на нежелани
странични реакции привлича интереса на  жените,

които не желаят да приемат естропрогестативни
препарати за контрацепция и  тези, при които
предменструалния синдром се е появил отново
след раждане или с настъпване на менопаузата. 

• Хомеопатичната терапия най-често прибягва до
многократно разредени хормони, които регу-
лират чувствителността на пациентката при
цикличните изменения в нивата на хормоните.

• Това е доказателство за факта, че хомеопатията
лекува една особена чувствителност, а не коли-
чествено разстройство.

• Тази терапия съблюдава  физиологията на па-
циентките и равновесието в техния организъм.
Освен това оказва благоприятно въздействие
върху общото им състояние.

2. НАШИТЕ СЪВЕТИ

• За да бъде ефективно хомеопатичното лечение
трябва да продължи най-малко в течение на три
менструални цикъла. Особено важно е да се за-
почне в подходящия момент на цикъла.

• Идеалният момент е два дни преди появата на
смущенията т.е. в момента на пика в нивата на
естрогена.

• Не всички предменструални синдроми са един-
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Ако сте фармацевт и се интересувате от основ-
ния курс по клинична хомеопатия, кликнете тук
или посетете директорията „За лекари и фарма-
цевти“, рубриката „Какъв вид обучение предла-
гаме“/ за фармацевти. Там ще намерите подробна
информация за програмата, цената и срока за за-
писване.

При възникнали въпроси и/или нужда от до-
пълнителна информация не се колебайте да ни по-
търсите на телефоните от „Контакти“ или чрез
рубриката „Запитване за обучение“.

С пожелание за хубави и спорни дни, Ви казваме
„ До скоро!“

От екипа на ЦОПХ

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%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://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/


ствено от хиперестрогенен тип. В синдрома
участва и индивидуалният терен на пациентката.
В много случаи, обаче, клиничната картина по-
скоро е свързана с наличието на  хиперестроге-
нен фон.
В настоящата статия  представяме възможнос-

тите на хомеопатията за лечение на стриктно хи-
перестрогенните синдроми т.е.:
• Тези, които настъпват  в момент на най-високи

пикови нива на естрогена.
• Тези, които включват системно симптоми, свър-

зани с млечните жлези и поне още два симптома
от триадата: невропсихични симптоми, гени-
тални симптоми и болка. 
Лечението на тези предменструални синдроми

е широко доминирано от медикамента Folli-
culinum, подкрепен от медикаменти с локално
действие.

В други случаи сe прилагат било хормони (Prog-
esteronum: лутеална недостатъчност), било специ-
фично теренно лечение  (Lachesis, Pulsatilla. Na-
trum mur., etc.)

3. НАБОР ОТ СРЕДСТВА
Folliculinum 15 CH

• По една доза на 8-мия и 20-тия ден от цикъла.
• Поява на мастодинии с подуване и болки в гърдите.
• Увеличение на теглото с няколко килограма

преди менструация.
• Промени в настроението: агресивност, раздраз-

нителност.
• В някои случаи хиперестрогенeмията се опред-

еля като относителна, защото е свързана с луте-
ална недостатъчност.

В тези случаи се асоциира с:

Progesteronum 5 CH

• 5  гранули на 16-тия и 25-тия ден от цикъла.

Този медикамент се използва при лутеална не-
достатъчност.

Медикаменти, показани при преобладаване
на някои симптоми

- ЦЕФАЛГИИ И МЕНСТРУАЛНИ МИГРЕНИ

Cyclamen 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от появата на сим-
птомите или системно от 16-тия ден на цикъла.

• Офталмични мигрени, цефалгия, придружена
със световъртеж, диспепсия и непоносимост
към мазни храни.

N.B. Този медикамент е подходящ също за лечение на мигрени,
настъпващи в един или друг момент от живота на мъжа или
жената.

- СИМПТОМИ, СВЪРЗАНИ С МЛЕЧНИТЕ ЖЛЕЗИ

Lac caninum 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от момента на
поява на симптомите или системно от      16-тия
ден на менструацията.

• Силна мастодиния. Гърдите са силно болезнени,
подути, чувствителни и към най-малкото движе-
ние. 

Phytolacca 9 CH

• По 5 гранули два пъти дневно от момента на
поява на симптомите или системно от 16-тия ден
на цикъла.

• Мастодинии при жени с болезнени фиброаде-
номи. 

Actaea racemosa 15 CH

• Два  пъти дневно като се започне два или три
дни преди появата на менструацията.

• Мастодиния главно на лявата  гърда.
• Мускулни контракции в тила.
• Болки в гърба с чувствителност при натиск

върху костните апофизи.
• Окципитално главоболие, ирадииращо към

очите.
• Възбуда, придружена с приказливост, която

може да се редува с другите физични прояви.

- НЕРВНО ПСИХИЧНИ СИМПТОМИ

Ignatia amara  15 CH

• По 5 гранули  от един  до четири  пъти дневно в
зависимост от интензитета на симптомите.

• Тревожност с усещане за „топка в гърлото“, те-
жест, епигастрален дискомфорт, променливо
настроение.

Nux vomica 15 CH

• По 5 гранули преди лягане от 16-тия ден на ци-
къла.

• Промени в настроението, придружени от авто-
ритаризъм, гняв, раздразнителност без плач,
констипация, епигастралгия и рефлукс при па-
циентки, които с удоволствие приемат раз-
лични възбуждащи средства (чай, кафе, цигари
и т.н.) в контекста на лична и професионална
преумора.
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4.  В ПРАКТИКАТА

Пациентка на 28 години идва на консултация
по повод предменструален синдром, настъпващ
5 дни преди менструация с менструални цефал-
гии, понякога придружени от световъртеж и реф-
лукс след прием  дори и на не особено мазни
храни.

q Лечение

• Folliculinum 15 CH, по  една доза на 8-мия и 20-
тия ден на цикъла

• Cyclamen 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно от
16-тия ден на цикъла

Млада жена на 32 години се оплаква от пред-
менструален синдром с промени в настроението,
подчертана раздразнителност,  чести гневни из-
блици и прояви на нетърпимост както в семей-
ството, така и в работата. В тези случаи пациен-
тката употребява кафе, повече от обичайното, и се
оплаква от киселини в стомаха. 

q Лечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-
тия ден на цикъла

• Nux vomica 15 CH, по 5 гранули дневно от 16-тия
ден на цикъла
Млада жена на 26 години идва на консултация

по повод предменструален синдром с преобла-

даващи симптоми в млечните жлези: пациентката
се оплаква от силна мастодиния. Пациентката е
под наблюдение поради наличие на фиброаде-
ном.

q Лечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-
тия ден  на цикъла.

• Progesteronum 5 CH, по 5 гранули дневно през
ден от 16-тия до 25-тия ден на цикъла.

• Phytolacca 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно
от 16-тия ден на цикъла.

Пациентка на 30 години със симптоми за пред-
менструален синдром, настъпващ 10 дни преди на-
чалото на менструацията се оплаква от силна мас-
тодиния, подуване на гърдите и необходимост да
носи сутиен дори през нощта, покачване на тег-
лото с около два килограма, тревожност с промени
в настроението.

q Лечение

• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-
тия ден  на цикъла.

• Progesteronum 5 CH, по 5 гранули дневно  от 16-
тия до 25-тия ден на цикъла.

• Lac caninum 9 CH, по 5 гранули два пъти дневно
от 16-тия ден на цикъла

• Ignatia amara 15 CH, по 5 гранули, при необхо-
димост, до четири приема дневно.
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Предменструален синдром със симптоми на хиперестрогения
• Folliculinum 15 CH, по една доза на 8-мия и 20-тия ден  на цикъла.
• Progesteronum 5 CH (при лутеална недостатъчност),  по 5 гр./ дневно  от 16-тия до 25-тия ден на 

цикъла.

Симптоми, свързани с млечните жлези Психични симптоми

При мастодинии, напрежение, подуване
• Lac caninum 9 CH, по 5 гранули 2 пъти дневно

от 16-тия  ден на цикъла

При интензивна мастодиния,
фиброаденоми

• Phytolaca 9 CH, по 5 гранули от 16-тия ден на
цикъла

При изявен авторитаризъм,
храносмилателни симптоми

• Actaea racemosa 15 CH, по 5 гранули два пъти
дневно. Започва се 3 дни преди настъпване на
менструация. Болки, които се редуват с нару-
шения в поведението.

При тревожност, променливо настроение
• Ignatia amara 15 CH, по 5 гранули при не-

обходимост, до 4 пъти дневно от 16-тия  ден
на цикъла. 
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С оглед постигане на по-голяма пълнота на ста-
тията, посветена на предменструалния синдром,
считаме че ще бъде полезно да си припомним
някои неща за медикамента Folliculinum: произ-
ход, патогенеза, показания и позология.

1. Патогенеза

В клиничната хомеопатична практика днес се из-
ползват множество разредени хормони, но ме-
дикаментът Folliculinum е единственият с хор-
монален произход, който притежава автентична
патогенеза. По тази причина го срещаме в съв-
ременните материи медики, като тази на CEDH. 

Произход

Появата на тази патогенеза следва класическия
път: наблюдение, токсикология, експерименти-
ране със субтоксични дози и патогенетични екс-
перименти.
Още през 1949 год. д-р Жилбер Дрейфюс на-
блюдава и описва хиперфоликулиновия син-
дром, който „ се проявява чрез конгестивни яв-
ления т.е. хеморагични, спазмодични, психо-ве-
гетативни и метаболитни...“. Истинското раждане
на медикамента Folliculinum и описанието на
стимулиращото, регулиращо и забавящо дей-
ствие на различните му разреждания, обаче,  са
резултат от експериментите, проведени от Х.
Боарон, П. Деврень и М. Багро в болницата Ла-
рибоазиер, както и от една по-късна докторска
дисертация (А. Бежа, 1953) 

Д-Р ЛЕА ДЕ МАТОС

Родена  на 4 ноември 1908 год. в Рио де Жанейро.
Почива в Париж на 6 февруари 1989 год. Д-р Леа
де Матос е значима фигура за френската хомео-
патия и диспансера Ханеман, където работи

наред с д-р Леон Вание. Тя е главен
секретар и директор по образова-
нието на Центъра за хомеопатични
проучвания (Франция). Заедно с  д-р
Ролан Зису, президент на Френския
национален хомеопатичен институт и
д-р  Морис Плази, президент на На-

ционалния синдикат на френските лекари-хо-
меопати тя създава Френската хомеопатична
школа и по този начин унифицира дипломите по
хомеопатия. Курсистите от 70-те години, между
които е и авторът на настоящата статия, помним
обучението, провеждано от нея. То обединя-
ваше  клиничната прецизност и съблюдаването
на класическите основи на хомеопатията.
Именно тази научна, клинична и хомеопатична
прецизност са в основата на разработената от
нея пагогенеза на Folliculinum, която може да
бъде намерена в съвременните материи ме-
дики. Бих искал да разгледам няколко аспекта
на патогенезата, представена в книгата Хомео-
патична гинекология и публикувана от Льо
Франсоа през 1979 год.  Нейните коментари вна-
сят голяма яснота по отношение на няколко въ-
проса, които редовно си задаваме било при
предписване на медикамента било при отчи-
тане на неговата ефективност или неуспех.

2. Симптоми, необходими за предписване на
медикамента

„За да се предпише Folliculinum и за да има той
успех е необходимо да бъдат налице поне три сим-
птома, които се обединяват в следните три руб-
рики:“

Невропсихични симптоми

„От дребни нарушения в поведението до депре-
сивни състояния, ако са периодични.“

ПАТОГЕНЕЗА НА МЕДИКАМЕНТА
FOLLICULINUM

Д-р Жак Буле (Париж), Франция
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Л. Де Матос уточнява:  „отделен/изолиран слу-
чай на невропсихично нарушение, дори предмен-
струално понякога е знак за дълбоко личностно
разтройство, при което нашия Folliculinum ще
бъде безпомощен“.

Симптоми, свързани с  гърдата и генитални
симптоми
Застоен мастит, аденофиброма (тук следва да се

направи щателен разпит);подуване в тазовата об-
ласт, корема, долните крайници.

Различни болки
„Полиморфизмът на болките е много различен,

както по отношение на локализацията им така и
по отношение на интензитета:  цефалгии, лицева
невралгия, мигрена...“

Леа де Матос отбелязва: „Когато симптомът
„болка“  е изолиран,  тогава трябва да се пазим от
прескрипция на високи разреждания. Folliculinum
трябва да бъде предписан в регулиращи дози в раз-
реждане 5 СН или 7 СН само до 3 пъти седмично. “

ТРИ ВИДА СИТУАЦИИ

Л. де Матос класира жените в три групи:
• „При първата група (жени) неразположението

настъпва в момента на овулацията.
• При втората група симптомите се появяват 3

или 4 дни преди менструацията.По всяка веро-
ятност тази криза съответства на втория
естрогенен предменструален пик, който не
може да бъде  балансиран от адекватна секре-
ция на прогестерон.

• При третата група е характерна липсата на
възприятие за овулацията, но още в средата на
цикъла симптомите, свързани с гърдите, се
усилват до настъпване на следващата мен-
струация. В случая може да се касае за повече
или по-малко дисоцииран синдром бил той хи-
перхормонален или дължащ се на дълбока липса
на прогестерон, т.е. на относителна хиперфо-
ликулиния.“

3. Определяне на момента на прием 
на медикамента

„За да има успех хомеопатичният медикамент
изключително важно е да се дефинира едно капи-
тално понятие: момента на прием на медика-
мента... Folliculinum трябва да бъде предписан два
дни преди появата на синдрома, във високо раз-
реждане т.е. 9 или 15 СН.“

Повторение на приемите

„Необходимо е приемите да продължат в тече-

ние на 2,3 или 6 месеца, за да се гарантира пълното
изчезване на симптомите. При наличие на реци-
диви лечението се повтаря.“ 

Някои критици биха възразили: по принцип
приемът на similimum трябва да доведе до изле-
куване на болния, но вие  повтаряте лечението,
а това не съответства на духа на хомеопа-
тията...Не трябва да забравяме, че става дума
за циклична хормонална и променяща се патоло-
гия. Всичко става сякаш медикаментът, даден в
определен момент от цикъла съпътства пато-
физиологията на цикъла... От друга страна не е
изключено да се постигне излекуване на синдрома
само след един или два приема на Folliculinum.”

Нашата практика потвърждава горното съжде-
ние. Не е рядкост пациентът да посети кабинета
след година или година и половина след като му е
било назначено лечение и да съобщи, че е бил из-
лекуван след като е приемал медикаментите в те-
чение на два или три месеца.

Действието на Folliculinum по всяка вероятност
надвишава времето, през което се провежда лече-
нието т.е. времето на придружаване на патофизо-
логията и медикаментът действа като similimum
най-малко няколко месеца.

4. Разреждания

1. „Ниските разреждания дават непостоянни ре-
зултати. Целта на предписването им е да се
корегира хормоналната недостатъчност. Тази
цел, отразяваща алопатичната концепция, не
съответства точно на ниските разреждания:
от 3Х до 4 СН“

2. „Folliculinum 5 CH или 7 СН действа като регу-
латор при условие, че доминиращия симптом е
съпътстван от два или три симптома от кла-
сическата триада... Той може да бъде предписан
също, когато е съчетан с два други симптома
от висцерален порядък.  Folliculinum в качест-
вото му на регулатор трябва да се приема два
до три пъти седмично.“

3. „Folliculinum 9 CH или 15 СН са идеалните раз-
реждания, които ще покрият синдрома, при ус-
ловие, че има наличие поне на три симптома и
най-вече, ако един от тези симптоми е свързан
с гърдите“.
И в заключение се обзалагаме, че редица други

разредени хормони (за справка книгата на Eме
Холцшерер*), ще намерят своите прецизирани  и
утвърдени показания. Не е изключено, подобно на
Folliculinum,   да придобият форма Dopamine,
Progesterone и Ocytocine.

*Aimé Holtzscherer
La revue du CEDH, 2011
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През последните години интересът към Хиперкине-
тичното разстройство с нарушение на внимание-
то, ХРНВ (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) 
значимо нараства.

Киндинорм е комплексно хомеопатично лекарство с 
уникална комбинация от четири активни съставки, 
облекчаващи проблемите с поведението по безопа-
сен, щадящ и ефективен начин.

 Chamomilla за облекчаване на неспокойното със-
тояние и намаляване на чувствителността;

 Kalium phosphoricum за проблеми при заспиване 
и нервно изтощение;

 Staphysagria за облекчаване на проявите на вне-
запно раздразнение;

 Valeriana за физическо неспокойство и промени в 
настроението.

Проучванията доказват, че Киндинорм подобрява 
концентрацията и следователно, представянето в 
училище, възстановява вътрешното спокойствие 
и води до по-хармонични взаимоотношения вкъщи. 
Киндинорм е ефективен избор спрямо отпускани-
те с рецепта лекарства, без да има нито един от 
страничните им ефекти.

Някои типични симптоми на ADHD

• затруднения за задържане на вниманието

• лесно разсейване по време на игра

• често забравяне

• физическо неспокойство

• яростни изблици и прояви на внезапно раздраз-
нение

• нарушени двигателни умения

• нарушения на съня

ÏÀÊÎÑÒ ÈÒÅ 
 â íîðìà 

ново

Киндинорм

ДОЗИРОВКА

2 пилули 1-3 пъти/ден

3 пилули 1-3 пъти/ден

5 пилули 1-3 пъти/ден

Деца от 1 до 5 г.

Деца от 6 до 11 г.

Деца от 12 г. и възрастни

www.dhu-bg.com

Киндинорм – безопасен и естествен 
подход към децата със Синдром на дефицит 
на вниманието и хиперактивност (ADHD)
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AНТИ-МИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ, БАКТЕРИАЛНИ И ВИ-
РУСНИ ИНФЕКЦИИ И  ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ХОМЕОПА-

ТИЯТА ЗА СПРАВЯНЕ С НАРАСТВАЩАТА  КРИЗА
Светът е изправен пред сериозна криза поради на-

растване на антимикробната резистентност. В приветст-
вието си, при откриване на на 66-ата Световна здравна
асамблея на СЗО в Женева, май 2013 г., д-р Маргарет Чан,
генерален директор на СЗО посочи, че "Нарастването на
антимикробната резистентност прави все по-безпо-
лезна т.н. първа линия на терапия. ...С въвеждането на
някои промени, медицината се движи към пост-антибио-
тична ера, в която много общи инфекции отново ще „уби-
ват“ ... Ние трябва да признаем, и да  се подготвим за ре-
акция към много сериозната заплаха от антимикробна
резистентност... "

В съпътстващо, 66-та асамблея на СЗО, мероприятие
под надслов "Антибиотичната  резистентност - заплаха
за световната здравна сигурност и план  за действие " 12
страни очертаха  своите стратегии за справяне с проблема.
Тези стратегии по същество включват: силно намаляване
на употребата на антибиотици при хората и животните,
предотвратяване на резистентни микробни инфекции и
търсене, и разработване на нови фармацевтични про-
дукти.

Като се има предвид фактът, че са налице основателни
съмнения относно капацитета на фармацевтичната индус-
трия да разработи нови антимикробни продукти (послед-
ният нов клас антибиотици е разработен през 1987 г.)
много държави показаха нестандартно мислене и предло-
жиха  да се проучат  възможностите за използване на ал-
тернативни методи за превенция и лечение на инфекци-
озни заболявания като хомеопатия или фитотерапия.

Това е сериозен пробив, по-специално от страна на
страни като Индия и Китай, които имат дългогодишна  тра-
диция в прилагането на такива методи на терапия.

Пред лицето на опасността от антимикробната резис-
тентност в световен мащаб,  днес трябва да се обърне по-
голямо внимание на това как такива медицински методи
като хомеопатия и фитотерапия  могат да допринесат  в
борбата с кризата и да защитят  силата на антибиотиците,
когато тяхното приложение наистина е необходимо.

Може ли хомеопатията да бъде алтернатива 
на антибиотиците
След откриването им през 1940-те, антибиотиците

водят до  значително намаляване на заболяванията, при-
чинени  от бактериални инфекциозни заболявания.  Въ-
преки това, безразборното  използване на мощни широ-
коспектърни антибиотици за лечение на общи инфекции
като ушни инфекции и злоупотребата с антибиотици в си-
туации, в които те са не са необходими (например лечение

на вирусни инфекции, като обикновена простуда) дове-
доха до увеличаване и по-голяма резистентност  почти на
всички значими бактериални инфекции по света. 

Туберкулоза, малария, пневмония, менингит, а и полово
предавани болести, които се причиняват от бактерии и ня-
кога са били лесно лечими с антибиотици, отново стават
все по-смъртоносни поради наличието на резистентност
към антибиотици. Резистентността към антибиотици, която
се счита за един от най-непосредствените проблеми на об-
щественото здраве,  доведе до появата на т.н. "супер резис-
тентни бактерии", които причиняват около 37 000 смър-
тни случая в ЕС всяка година.

Приблизително 50% от общото потребление на анти-
биотици в Европа е от животни. Използването на антибио-
тици при животни, които са източник на храна за човека,
за лечение и превенция на болести или поради други про-
изводствени причини  може да се превърне в сериозен
риск за общественото здраве, поради прехвърлянето на
резистентни патогени на болести между животните и чо-
века,  чрез консумация на заразена храна. Устойчивите бак-
терии могат да намалят ефективността на антибиотиците
и налагат използването на по-скъпи и по-малко безопасни
алтернативи.

До неотдавна  усилията, полагани за развитие на на-
уката, водеха до навременно създаване на нови лекарства
за лечение на бактерии, които са станали резистентни към
старите антибиотици. Това вече не е така. Тази криза на по-
тенциала е в резултат от значителното намаляване на на-
учните изследвания, извършвани от фармацевтичната про-
мишленост, в съчетание с нарастващо разпространение на
резистентни бактерии. Лекарите, специалисти по инфек-
циозни болести, са разтревожени от перспективата, че в
близко бъдеще няма да има ефикасни антибиотици за ле-
чение на тежко болни пациенти. 

Производството на нови антибиотици намалява. Голе-
мите фармацевтични компании губят интерес към пазара
на антибиотици, защото тези лекарства не  носят същата
доходност като лекарствата, лекуващи хронични заболя-
вания и заболявания, свързани с начина на живот.

Борба с микробите  или  намаляване 
на чувствителността към тях
Модерната западна медицина започва да се развива

бързо в края на 19 век с откриването на бактериите като
важен причинител на болести. Първоначално съществуват
две  противоположни теории за микробите и връзката им
с болестта. В Германия това са идеята на Робърт Кох, че
микроорганизмите са "най-опасните врагове на чове-



чеството" и схващането на  Макс фон Петенкофер, че „ ло-
шата хигиена е по-голяма заплаха за здравето“. Подобни
аргументи в медицинската теория бушуват  и във Франция.
В подкрепа на позицията, че микробът е основният  фактор
за възникване  на заболяването е не друг, а великия Луи
Пастьор.  Привърженик на идеята за значението на хигие-
ната е френския физиолог Клод Бернар, който твърди, че
"микробът е малкото, но теренът е всичко". В крайна
сметка надделяват възгледите  на Пастьор и Кох. 

По това време лекарите са смятани за герои, които се
борят със силите на болестта, зачената от външни нашест-
веници, бактерии, вируси и други микроби, които са
склонни да ни унищожат.

В действителност, инфекцията винаги е резултат от на-
личието на два фактора: излагане на патогени и чувстви-
телност на индивида. От тази гледна точка, бактериите и
вирусите не са причина за заболяване, а  фактор, който до-
принася за заболяване. Това означава също, че като при-
емаме конвенционален антибиотик може да се отървем от
патогена, но този антибиотик  не прави нищо за укрепване
на нашата имунна система. В допълнение, съществуват до-
казателства, че антибиотиците всъщност водят до увели-
чаване на  разпространението на алергия и астма. Децата,
които получават антибиотици в първите шест месеца от жи-
вота си е три пъти по- вероятно да развият алергии към до-
машни любимци, плевели, треви и акари. Също така  де-
цата, приемащи широкоспектърни антибиотици,  е по-ве-
роятно 8,9  пъти повече да развият астма отколкото онези,
които не приемат.

Изследвания, които доказват, че хомеопатията
може да бъде ефективна
Антибиотиците осигуряват  етиологично лечение, но

често пациентите, третирани с тях, са склонни да страдат
от повтарящи се инфекции. От друга страна, лекарите хо-
меопати са стигнали до извода, че много хора с инфекции
могат да бъдат ефективно подпомогнати от хомеопатични
медикаменти и  че тези медикаменти могат да доведат до
укрепване на имунната им система.

Съществуват много научни изследвания за използване
на хомеопатията като алтернатива на антибиотиците при
лечение на инфекции главно на  дихателните пътища и на
средното ухо. Международно обсервационно проучване,
което обхваща последователно 500 пациенти с оплаквания,
засягащи горните дихателни пътища или ушите, показва, че
при 83% от пациентите, приемащи хомеопатични медика-
менти се наблюдава подобрение, докато при  пациентите,
получаващи конвенционални медикаменти процентът е
68%. При проучването е установено също, че пациентите,
които приемат хомеопатични медикаменти по-бързо пос-
тигат необходимото облекчение в рамките на три  дневен
период: съответно 67,3% при пациентите на хомеопатич-
ната терапия спрямо  56,6% при пациентите, подложени на
конвенционално лечение.  

През последните няколко десетилетия  освен обсерва-
ционни проучвания са осъществени някои по-строги из-
следователски проекти, подчинени  на най-високите на-
учни стандарти. В няколко рандомизирани, плацебо-кон-

тролирани, двойно-слепи клинични проучвания, които
включват между 100 и 200 лица, всяко едно  лечение с хо-
меопатични медикаменти, налични в търговската мрежа, е
доказало своята ефективност при заболявания, които в
конвенционалната практика се лекуват с антибиотици. Тре-
тирани са заболяванията  синузит - остър и хроничен и
бронхит. При две подобни клинични проучвания, включ-
ващи съответно  75 и  230 деца  е установено, че хомеопа-
тичното лечение на остри инфекции на средното ухо, е зна-
чително по-ефективно от плацебо.

В западния свят синузитът и бронхитът са причина за
милиони пропуснати работни дни всяка година, а острата
ушна инфекция е най-честата инфекция при децата, леку-
вана с антибактериални средства. Следователно хомеопа-
тията би могла  да играе важна роля при терапията на тези
състояния. Проучване, публикувано през 2005 г. и обхва-
щащо 499 деца,  с цел сравняване на двата терапевтични
подхода – хомеопатичния и  този с използване на антибио-
тик при лечение на повтарящи се инфекции на горните ди-
хателни пътища, доказва икономическата рентабилност на
първия. В  практиката на общопрактикуващите лекари   хо-
меопатията дава значително по-добри резултати по отно-
шение на клинична ефективност, липса на усложнения, ка-
чество на живот на родителите и загубено време от работа,
като същевременно гарантира по-ниски разходи за сметка
на социалното осигуряване. Общопрактикуващите ле-
кари,  които са интегрирали хомеопатията в своята
практика постигат по-добри резултати за сметка на по-
ниски разходи.

Съществуващите доказателства от рандомизирани  и
контролирани, и обсервационни проучвания показват, че
хомеопатията има потенциала  да играе първостепенна
роля в превенцията и терапията на инфекциозните забо-
лявания. (*Вж. приложението)  

Въпреки това, трябва да се подчертае, че все още няма
достатъчно убедителни доказателства, че хомеопатията
може да се използва като алтернатива на антибиотиците.
За целта са необходими  още централно финансирани на-
учни изследвания, които да покажат, че хомеопатията може
да има  ефективна роля в бъдеще в профилактиката и ле-
чението на инфекциозните заболявания като по този начин
допринася за предотвратяване на  антимикробната резис-
тентност и запазване на антибиотичната ефективност. 

*Приложение
Съществуващите изследвания за ефективността на  хо-

меопатията при  инфекциозни заболяване
А) Изследвания с  ясно изразен положителен положи-

телен резултат  в полза на хомеопатията 
Brydak LB, Denys A (1999). The evaluation of humoral response and the

clinical evaluation of a risk-group patients’ state of health after ad-
ministration of the homeopathic preparation Gripp-Heel during the
influenza epidemic season  1993/94. International Review of Aller-
gology and Clinical Immunology; 5:223–227.

Ferley JP, Zmirou D, D’Adhemar D, Balducci F (1989). A controlled eva-
luation of a homoeopathic preparation in the treatment of influenza
like syndromes. British Journal of Clinical Pharmacology; 27:329–
335.
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placebo-controlled clinical trial of homeopathic Betula 30c. British
Homeopathic Journal; 89:169–173.

Kim LS, Riedlinger JE, Baldwin CM, Hilli L, Khalsa SV, Messer SA, Waters RF
(2005). Treatment of seasonal allergic  rhinitis using homeopathic
preparation of common allergens in the southwest region of the US:
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D6, Galphimia dilution 10�6 and placebo on pollinosis. Arzneimit-
tel Forschung; 35:1745–1747.

Wiesenauer M, Gaus W, Häussler S (1990). Behandlung der Pollinoisis mit
Galphimia glauca. Eine Doppelblindstudie  unter Praxisbedingun-
gen [Treatment of pollinosis with the homeopathic preparation Gal-
phimia glauca. A double-blind  trial in clinical practice]. Allergolo-
gie; 13:359–363.

Wiesenauer M, Lüdtke R (1995). The treatment of pollinosis with Gal-
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Б.) Изследвания с колебливо положителни доказателства
в полза на хомеопатията при лечение на диария в
детска възраст
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rability of a homeopathic combination remedy]. HNO; 55:271–277.

Weiser M, Clasen B (1994). Randomisierte plazebokontrolierte Doppel-
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