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СТРАТЕГИИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И 
ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОМЕОПАТИЯТА В 
МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ

д-р ДОРА ПАЧОВА
България

Хомеопатията в България има дълга история. Исторически сведения показват, че за първи 
път е използвана преди повече 130 години. За дълъг период от време няма данни за 
практикуването на този лечебен метод до възраждането му през 1993 г. 

Хомеопатията е лечебен метод, предпочитан от пациенти и лекари, благодарение на своето 
дълготрайно положително въздействие върху организма и строго индивидуалния подход 
при подбора на лекарство. В България хомеопатията гради съвременната си история в 
последните 25 години. В настоящия доклад представяме начините, по които ние, от Асоциация 
на лекарите хомеопати в България, си сътрудничим с други медицински специалисти у нас. 
Основен акцент в съвместната ни работа са ежегодните конференции и събори, на които 
присъстват не само лекари-хомеопати от цялата страна, а също и специалисти от други 
области на медицината, с които успешно си сътрудничим за изграждането на най-добрата 
терапия за нашите пациенти. Резултатите са съвместни проекти с Национален център по 
обществено здраве и анализи; Софийски университет „Св. Климент Охридски”; Медицински 
университет „Проф. д-р П. Стоянов” – Варна.

С примери от практиката са представени резултатите от сътрудничеството с педиатри, 
неонатолози, кардиолози, АГ и др. Създаването на мрежа от лекари с различни специалности, 
които да бъдат консултанти на нашите членове в проблемни случаи е важен проект, по който 
работим в последните години. 
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Homeopathy has a long history in Bulgaria. Historical evidence show that it was used for the 
first time more than 130 years ago, but later this healing method was forgotten. It revived again 
in 1993. 
Homeopathy is a healing method preferred by patients and physicians, because of its long-
term positive effect on the organism and strictly individual approach in choosing the remedy. In 
Bulgaria homeopathy is building its modern history in the last 25 years. The ways of cooperation 
of AHPB with  other medical specialist  in Bulgaria are presented in the current report. Main 
accent in our work are the annual conferences and meetings which are attended not only by 
homeopathic physicians from all over the country, but also from specialists in other medical 
fields with whom we cooperate successfully in designing the best therapy for our patients. The 
results are our projects with National Center of Public Health and Analyses; Sofia University “St. 
Kliment Ohridski”; Medical university of Varna “Prof. Dr. Paraskev Stoyanov”.
The results of our cooperation with physicians from different medical fields – pediatricians, 
neonatologists, obstetricians and gynecologists and others, are presented with practical 
examples. One of the  main projects we have been working on the last years is the creation of 
a network of consultants from different medical fields for our members.
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STRATEGIES FOR COOPERATION AND 
INTEGRATION OF HOMEOPATHY IN THE 
MEDICAL PRACTICE IN BULGARIA 

DORA PACHOVA, MD
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ИНТЕГРИРАНЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА 
КАТО СЪПЪТСТВАЩА ТЕРАПИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТСКА ДЕТСКА БОЛНИЦА В 
ГЕРМАНИЯ

През 1995 година в Университетската детска клиника в Мюнхен, Германия стартира 
проект „Хомеопатия в педиатрията“. Междувременно на практика във всяко отделение  
и клиника на тази болница се предписва и предлага хомеопатично лекарство по 
принципите на класическата хомеопатия. Много често родителите сами искат за тяхното 
дете като съпътстващо лечение тази терапия. Повече от 1000 пациенти годишно получават 
комплементарно хомеопатично лечение. Това включва, хоспитализирани, амбулаторни и 
спешни пациенти. Хомеопатията се предлага в неонатологията, реанимацията, онкологията 
и хирургията, и в други области като неврология, пулмология, гастроентерология и 
кардиология.  .
Проектът е финансиран за 6 години от Карл и Вероника Карстънс Фондация в Ессен, 
Германия. От 2002 , за първи път в Германия, Националната здравно-осигурителна система 
подкрепи финансово хомеопатията в тази университетска болница. 
Научни изследвания помагат да се определи ползата от комплементарната хомеопатична 
терапия при енуреза, повтарящи се инфекции на пикочните пътища, склонност към 
инфекции, Прейдър- Уили- Синдром, трета степен мозъчни кръвоизливи при новородени 
и преждевременно родени, тикове, след лумбална пункция синдром и лекарствена 
резистентност при новородени. 
Ние организираме продължително обучение и лекции за педиатри. Курсовете за студенти 
завършват с изпит и са сертифицирани и признати, но не задължителни.
Всичко това ни води към реализиране на нашето виждане, че във всяка детска болница в 
Германия трябва да има най-малко един добре подготвен лекар-хомеопат, който да работи в 
сътрудничество и при взаимно уважение със своите колеги за доброто лечение на  малките 
ни пациенти.
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INTEGRATION OF HOMEOPATHY AS AN ADD-
ON-THERAPY AT A UNIVERSITY CHILDREN’S 
HOSPITAL IN GERMANY

“Homeopathy in Pediatrics” was initiated in 1995 as a project at the Dr. von Hauner’s University 
Children’s Hospital in Munich, Germany. In the meantime single-remedy Homeopathy has been 
integrated and can be requested from practically all wards and departments of this highly 
acknowledged University Children’s Hospital. Very often the parents are asking for homeopathy 
as an add-on-therapy for their child.  More than 1000 patients per year receive complementary 
homeopathic treatment. These include outdoor and indoor patients as well as patients present-
ed in the emergency room. Homeopathy is requested from neonatology, intensive care, oncol-
ogy and surgery and other fields like neurology, pulmonology, gastroenterology and cardiology. 
The Karl and Veronica Carstens-Foundation in Essen, Germany, initially financed the project over 
six years. Since 2002, for the first time in Germany, National Health Insurance is providing the 
financial background for Homeopathy at this university hospital.
Observational studies help determine the benefits of homeopathic complementary therapy 
as shown in enuresis, recurrent urinary tract infections, susceptibility to infection, Prader-Wil-
li-Syndrome, cerebral haemorrhage grade III in newborn and premature infants, tic-syndrome, 
post lumbar puncture syndrome and drug withdrawal syndrome in newborn babies.
We offer a wide spectrum of continued education and lectures for pediatricians. The courses 
for students are closed by exams and certified as an acknowledged part of the non-compulsory 
curriculum. 
This leads us towards the realization of our vision that every children’s hospital in Germany 
should have at least one medical doctor with profound knowledge of homeopathy, who works in 
open cooperation and mutual respect with his colleagues to propose the best possible therapy 
for the individual child.
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ВЛИЯНИЕ НА СЪПЪТСТВАЩАТА КЛАСИЧЕСКА 
ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ ВЪРХУ ОБЩИЯ 
ЗДРАВЕН СТАТУС (GLOBAL HEALTH STATUS) И 
СУБЕКТИВНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ (SUBJECTIVE 
WELLBEING) НА ПАЦИЕНТИТЕ С РАК – 
РАНДОМИЗИРАНО, КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ

Използването на комплементарна и алтернативна медицина се е увеличило през последното 
десетилетие. Целта на това изследване бе да се оцени дали хомеопатията повлиява цялостното 
здравословно състояние и субективното благополучие, когато се използва като допълнение към 
конвенционалната противоракова терапия.

В това прагматично, контролирано на случаен принцип проучване, 410 пациенти, лекувани със 
стандартна химиотерапия, са избрани на случаен принцип да получат или да не получат съпътстваща 
класическа хомеопатична терапия в допълнение към стандартната терапия. Проучването се проведе в 
Медицинския университет във Виена, Катедра по медицина I, Клиника по онкология.

Основните изходни критерии бяха цялостното здравословно състояние и субективното благополучие, 
оценени от пациентите. При всяко от трите посещения (едно първоначално, две последващи 
посещения) пациентите попълниха два различни въпросника.

373 пациенти се съгласиха с поне един от трите критерия. Подобрението на цялостното здравословно 
състояние между посещенията 1 и 3 бе значително по-силно в хомеопатичната група с 7.7 (95% CI 2.3 до 
13.0, р = 0.005) в сравнение с контролната група. Значителна разлика в групата бе наблюдавана и по 
отношение на субективното благополучие с 14.7 (95% CI 8.5 до 21.0, р <0.001) в полза на хомеопатичната 
в сравнение с контролната група. Пациентите от контролната група показаха значително подобрение 
само в субективното благополучие между първото и третото си посещение.

Резултатите показват, че цялостното здравословно състояние и субективното благополучие на раково 
болните се подобряват значително, когато се приложи помощно класическо хомеопатично лечение в 
допълнение към конвенционалната терапия.
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INFLUENCE OF ADJUNCTIVE CLASSICAL 
HOMEOPATHY ON GLOBAL HEALTH 
STATUS AND SUBJECTIVE WELLBEING 
IN CANCER PATIENTS – A PRAGMATIC 
RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL.

The use of complementary and alternative medicine has increased over the past decade. The aim of this 
study was to evaluate whether homeopathy influenced global health status and subjective wellbeing 
when used as an adjunct to conventional cancer therapy. 

In this pragmatic randomized controlled trial, 410 patients, who were treated by standard anti-neoplastic 
therapy, were randomized to receive or not receive classical homeopathic adjunctive therapy in addition 
to standard therapy. The study took place at the Medical University of Vienna, Department of Medicine I, 
Clinical Division of Oncology. 

The main outcome measures were global health status and subjective wellbeing as assessed by the 
patients. At each of three visits (one baseline, two follow-up visits), patients filled in two different 
questionnaires.

373 patients yielded at least one of three measurements. The improvement of global health status 
between visits 1 and 3 was significantly stronger in the homeopathy group by 7.7 (95% CI 2.3 to 13.0, p=0.005) 
when compared with the control group. A significant group difference was also observed with respect to 
subjective wellbeing by 14.7 (95% CI 8.5 to 21.0, p<0.001) in favor of the homeopathic as compared with the 
control group. Control patients showed a significant improvement only in subjective wellbeing between 
their first and third visits. 

Results suggest that the global health status and subjective wellbeing of cancer patients improve 
significantly when adjunct classical homeopathic treatment is administered in addition to conventional 
therapy. 
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PROF. DR. MICHAEL FRASS, MD
Austria



ПРОГРАМИ ЗА КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ 
ПО ВЕТЕРИНАРНА ХОМЕОПАТИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 
КОЛУМБИЯ

Университетската фондация „Луис Ж.Паез” към Колумбийския университет е институция за висше 
образованиe, чиято мисия е следдипломното обучение чрез различни програми по класическа 
хомеопатия на хуманни и ветеринарни лекари, както и на специалисти по други комплементарни 
методи. Проектите, по които се работи, са на високо академично, етично, морално и духовно ниво, на 
световно ниво, социално отговорни. Те разпространяват в обществото най-благородните прояви на 
хомеопатичната наука и допринасят за научното и технологично развитие на страната. Инициативата 
за създаването на следдипломна програма по ветеринарна хомеопатия беше провокирана от 
необходимостта обучението да съответства на мисията на Фондацията и да отговаря на многобройните 
проблеми, пред които е изправено ссъвременното земеделие като сигурност на храната, безопасност, 
проследимост, устойчивост, глобално затопляне, нововъзникващи и повторно появяващи се 
заболявания (зоонози) и благосъстоянието на животните. Всичко това изисква нова концепция за 
„индивидуално здраве и индивидуално благосъстояние”.
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Име на програмата Специализация по Хомеопатична ветеринарна                                                                           

медицина

Име на специалиста Специалист по ветеринарна хомеопатична медицина

Област Ветеринарна медицина

Образователен клас Следдипломна теоретична и клинична практика

Образователно Ниво Специализация

Методология КОНСТРУКТИВИЗЪМ

Продължителност 3 семестъра

Периодичност на допускане Семестър

Брой академични кредити 39 кредита / 16 часа всеки / 624 часа

Изисквания Научна работа - за научна степен

Вътрешен акредитационен стандарт Академичен съвет / Решение №004 / 19.07.2012

Местоположение Богота Д.C. – Колумбия

Брой на студентите 1-ви семестър 20 студенти

ПРОФ. Д-Р МАРСЕЛА МУНЬОЗ МОНТОЯ, ДВМ
Колумбия
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Съобразени са националните изискванията според закон 2566 от 10 септември 2003 г. на Президента 
на Република Колумбия. Този закон определя минималните изисквания, докато закон 1295 от 2010 г. на 
Секретаря по образованието регулира предлагането и развитието на висши образователни програми, 
както и резолюция на правителството 10733 от 23 ноември 2011 г. Тези закони гарантират легалния 
статус на Университетската фондация към Колумбийското училище по хомеопатична медицина „Луис 
Ж. Паез”. Програмата за специализация по хомеопатична ветеринарна медицина е създадена с цел 
да допринесе за развитието на националния селскостопански сектор, за по-добро взаимодействие 
между хора, животни и околна среда, което изисква компетентнипрофесионалисти, прилагащи 
интегрално, технически и етично класическата хомеопатия.

Изучаването на „Органон на лечебното изкуство” чрез методологичен анализ на езика показва, че 
текстът е насочен към лекарите и тяхната основна задача е да развиват терапевтичен клиничен 
модел основан на хуманизма, за да подобрят качеството на медицинската си практика. Поради 
това клиничната практика на нашите студенти е в синхрон с отговорността на Университета ни 
към обществото да предоставяме знания и да развиваме професионални умения в областта на 
ветеринарната медицина, отговарящи на конкретната социо-икономическа и културна ситуация.

Към нашия институт има ветеринарна клиника, в която под ръководството на супервайзори студентите 
преглеждат и провеждат консултации по хомеопатичен модел. Осъществяват се връзки с други 
институти по комплементарна медицина и се обменят знания и опит, работи се по съвместни проекти. 

ПРОГРАМИ ЗА КЛИНИЧНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВЕТЕРИНАРНА ХОМЕОПАТИЯ В 
УНИВЕРСИТЕТСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В КОЛУМБИЯ

GUNA Нискодозирана Медицина

GUNA Нискодозирана Медицина е една нова и прецизна терапия на 
италианската компания GUNA S.p.a., представлявана в България от “Ай 
Пи Плюс“ ЕООД и „Интелект Фарма“ ЕООД. Това лечение за първи път 

използва ниски дози цитокини (като интерлевкини например), растежни фактори, хормони, невропептиди. Ниската доза дава 
възможност за профилактика и лечение без странични действия. Цитокините са малки сигнални белтъчни молекули, които играят 
съществена роля в имунологичния отговор на организма, като осигуряват защита от микроорганизми и чужди белтъци, но също 
играят основна роля при възпаление и алергична реакция. В дадени случаи някои цитокини могат да бъдат в излишък, а други – в 
недостиг. Това нарушава баланса помежду им – проявява се болестният процес. GUNA нискодозираните цитокини и растежни 
фактори действат сигнално и по този начин възстановяват баланса между имунологичните субпопулации. Тази терапия успешно 
третира такива социално значими заболявания като остеоартроза, остеопороза, ревматоиден артрит, фибромиалгия, 
витилиго, псориазис, атопичен дерматит и др.  
Ниските дози в GUNA продуктите са много по-ниски от тези, използвани в обикновените лекарства. При GUNA са в пикограми (10-
12 от грама) и фемтограми (10-15 от грама), каквито са всъщност и реалните концентрации в човешкия организъм на цитокините 
и растежните фактори. По този начин GUNA продуктите действат физиологично, като „сигнални молекули“.
GUNA нискодозираните цитокини са приготвени във вид на перорални капки - разтвор, (30 мл флакони), което ги прави още 
по-удобни и приятни за прием. Засега са регистрирани GUNA FGF, GUNA IL-4, GUNA IL-10, GUNA anti-IL-1 и комбинираният 
продукт Osteobios. 
Приемат се 20 капки, два пъти дневно, за 6 последователни месеца. За деца под 6 години дозата е 10 капки, два пъти дневно, за 
най-малко 3 последователни месеца.
Препоръчителни комбинации за някои диагнози:
Vitiligo – GUNA FGF + GUNA IL-4 + GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
  Psoriasis vulg. - GUNA IL-4 + GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
  Osteoarthrosis - GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
  Osteoporosis – Osteobios + GUNA IL-10
  Rheumatoid Arthritis - GUNA IL-4 + GUNA IL-10 + GUNA anti-IL-1
  Fibromyalgia - GUNA IL-10
Всички лекарства могат да се прилагат заедно, разтворени в малко количество вода, като се задържат за най-малко 30 секунди 
в устата, за предпочитане далеч от хран



THE EDUCATIONAL CLINICAL PRACTICE 
IN VETERINARY HOMEOPATHY IN THE 
FRAME OF A UNIVERSITY FORMATION IN 
COLOMBIA.

University Foundation of the Colombian School of Homeopathic Medicine “Luis G. Páez” is an Institution of 
Higher Education, whose mission, through postgraduate programs in Unicist Homeopathy, is the academic 
and scientific training of doctors, veterinarians and other professionals of related and complementary 
careers.  Those programs are design with the highest academic, ethical, moral and spiritual level, globally 
competent and socially responsible, to spread in society the noblest manifestations of Homeopathic 
science and contribute to the scientific and technological development of the country. The initiative for 
the creation of the posgraduated program in veterinary homeopathy  in Colombia  arises from the need to 
comply with the Institutional Mission and the multiple challenges that the professions of the agricultural 
sector currently face , such as food security, safety, traceability, sustainability, global warming, emerging 
and re-emerging diseases ( zoonotic) and animal welfare. All this framed in the new concepts of “a single 
health, a single well-being”. 

Following the guidelines of the National Government according to Law 2566 of September 10, 2003 from 
the Presidency of the Republic of Colombia.   This law establishes the minimum quality conditions, as well 
as the law 1295 of 2010 of the Secretary of Education, by which regulates the offer and development of 
higher education programs as the government resolution 10733 of November 23, 2011.  This law granted 
legal status to the University Foundation of the Colombian School of Homeopathic Medicine “Luis G. Páez”. 
Therefore, the program of Specialist in Veterinary Homeopathic Medicine is developed aware of the 
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Name of the program Specialization in Veterinary Homeopathic Medicine

Title awarded Specialist in Veterinary Homeopathic Medicine

Knowledge Area Veterinary Medicine

Training Modality Postgraduate Theorical and clinical practice

Training level Specialization

Methodology CONSTRUCTIVISM

Duration 3 semesters

Periodicity of admission Semester

Number of academic credits 39 credits / 16 hours each / 624 hours

Degree Requirements Research  Work - Degree Options

Internal standard of creation Academic Council / Agreement No. 004 of July 19, 2012

Place where the program works                   Bogotá D.C. - Colombia

Number of students in the first semester    20 Students

PROF. DR. MARCELLA MUNOZ MONTOYA, DVM
Colombia
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THE EDUCATIONAL CLINICAL PRACTICE IN VETERINARY HOMEOPATHY IN THE 
FRAME OF A UNIVERSITY FORMATION IN COLOMBIA.

contribution that this complex medical system makes to the development of the national agricultural 
sector and human - animal - environment interactions, seeking to train competent professionals for 
integral, technical and ethical management in Unicist Homeopathy.

A study on the book The Organon of Medicine, from the methodological perspective of the analysis 
of speech, shows that the text is specifically intended to doctors and that their goal is to develop a 
therapeutic clinical model based on humanism to improve the quality of medical practice.  That’s why The 
clinical practices of the students of the Specialization in Homeopathic Medicine formalize the commitment 
of the University Foundation to society, seeking the appropriation and transfer of knowledge and practices 
to concrete socio-economic and cultural situations, in order to validate the theories and develop skills 
professionals at the veterinary Clinic of the Colombian Institute of Homeopathy Luis G. Páez in Bogotá.

Clinical practices are included in the veterinary practices of the Veterinary Clinic of the Luis G. Páez 
Colombian Institute of Homeopathy, in the frame of the commitment of the University ion to society. 
In a supervised way the consultation will be carried out under the homeopathic model, the delegation 
of the responsibility will be gradual and according to the skills and in the regulation of the teaching-
service. In a complementary way, field trips and visits to related institutions will be made, as well as the 
accompaniment of agricultural and extension projects.



БАЗАТА ДАННИ CLIFICOL И НЕЙНОТО 
ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 
ХОМЕОПАТИЯТА
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д-р ФРЕДЕРИК ШРОЙЕНС
Белгия

www.radaropus.com
Представител за България

Дарина Пачова
0888 395 360

Хомеопатичните клинични изследвания ще направят скок напред, когато се извършват 
от хиляди хомеопати, използващи ежедневната си практика, а не от няколко уважавани 
изследователи.
Това е визията на CliFiCol, клинична онлайн база данни: хомеопатите могат да изпратят 
случай на CliFiCol с две кликвания.
За да се осигури бъдещето на хомеопатията, е разработена много професионална, GDPR 
съвместима, база данни. Ние сме подготвени за десет хиляди хомеопати, милиони случаи и 
милиарди симптоми, които да се проучват.
Тази база данни може да подпомогне развитието на хомеопатията по няколко начина:
•   Хомеопатите могат да извършват проучване въз основа на собствените си случаи, но 

също така и в случаи, представени от други.
•   Изследванията, основани на доказателства, могат да се извършват, като се използват 

всички събрани данни или групи от тези данни.
•   Световната общност може да събере доказателства за застрашени лекарства
•   Ветеринарни и стоматологични случаи могат да бъдат включени и използвани, при 

желание.
•   Най-накрая, но не на последно място, информацията в базата данни може да бъде 

върната обратно в нашите Реперториуми и Материи Медики, за да подобрим практиките 
си.

Показва се нагледно проучване на случаите на Carcinosinum, за да се представят 
потенциалните възможности за ползване на CliFiCol.



CLIFICOL DATABASE AND ITS 
IMPORTANCE FOR THE DEVELOPMENT OF 
HOMEOPATHY

Homeopathic clinical research will take a leap forward when it is done by 
thousands of homeopaths using their daily tool, rather than by a few respected 
investigators.

This is the vision of CliFiCol, a clinical online database: homeopaths can send a 
case to CliFiCol in two clicks. 

To secure the future of homeopathy, a very professional GDPR-compliant 
database has been developed: we are prepared for ten thousands of 
homeopaths, millions of cases and billions of symptoms to investigate.

This database can benefit the development of homeopathy in several ways.

•   Homeopaths can perform research based on their own cases, but also 
including cases submitted by others.

•   Evidence based studies can be performed using all collected data or sets of 
these data.

•   Evidence for endangered remedies can be collected by the world 
community.

•   Veterinary and dental cases can be included and used as desired

•   At last, but not least, the database information can be fed back into our 
Repertories and Materia Medica’s to improve our practices.

A sample research on cases of Carcinosinum is demonstrated to show the 
potential uses of CliFiCol.
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FREDERIK SCHROYENS, MD
Belgium



4-годишен кастриран кон за езда е бил лекуван хомеопатично за забавено заздравяване на 
оперативна рана, инфектирана с антибиотично резистентни бактерии. Раната е лекувана с 
интравенозен гентамицин и пеницилин, последвано от орален сулфадиазин натрий и триметоприм, 
но не се е подобрила. Дълбока промивка на раната, бактериално изследване и тест за антибиотична 
чувствителност показват наличие на Оксацилиниустойчив Staphylococcus haemolyticus (ORS) и 
Actinobacillusequuli. При започване на хомеопатичното лечение конят е с гнойно възпаление, оток и 
серома. След лечението с хомеопатичното лекарство Sillicea terra се наблюдават клинични признаци 
за разрешаване на проблема. Хомеопатичното средство Sillicea terra е едно от многото хомеопатични 
лекарства, които могат да бъдат полезни при лечението на случаи на гнойни зарастващи рани, 
свързани с антибиотично резистентни бактерии. Следователно, като се има предвид глобалната 
заплаха от антибиотична резистентност (AMR), трябва да се направят допълнителни проучвания в 
сътрудничество с хомеопатично обучени ветеринарни лекари.

НАРУШЕНО ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА РАНИ 
ПРИ КОН – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 
НА РЕЗИСТЕНТНА БАКТЕРИАЛНА 
ИНФЕКЦИЯ, ИЗЛЕКУВАНА С 
ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕКАРСТВО
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д-р ПЕТРА ВИЕРМАЙЕР
Австрия

SALVESTROL | Силата на природата в борбата с 
РАКА

HYPERFARM
„SALVESTROL е може би най-важното откритие в храненето след 
откриването на витамините.“

Проф. Дан БЪРК, преподавател в Медицинския Факултет на 
Абърдийнският Университет, Великобритания
Идеята Salvestrol е резултат от изследвания, проведени 
от проф. Дан Бурке и проф. Джералд Потер от Университета 
Монтфорт в Лайчестър, Великобритания. Изследователският 
екип открива нов тип ензим CYP1B1 от серията цитохром 
P450, който може да се открие само в човешките ракови 
клетки, но не присъства в здравите клетки.
Изключителното свръхналичие на ензима 
CYP1B1 е обща характеристика на всички 
форми на рак, които съществуват при хората (от 
диспластичните клетки до метастазите). Ензимът CYP1B1 се 
счита за универсален туморен маркер.
Салвестролите са част от имунната система 
на растенията, те са фитоалексини и се произвеждат от 
растенията като защитна реакция към атаките на различни 
патогени: гъбички, бактерии, вируси, инсекти и ултравиолетови 
лъчения. 
Салвестролите се активизират от ензима 
CYP1B1 и след това се метаболизират във вещества, 
които действат като естествени цитостатици, които карат 

туморната клетка да навлезе в апоптоза (програмирана смърт 
на клетката). Този ензим не се намира в здрави клетки, тъй 
като той присъства само в ракови клетки. По този начин 
действието се насочва стриктно към болните 
клетки без да има странични ефекти.
Фитонатуралният комплекс Salvestrol® е комбинация от 
растителни екстракти, разработена в резултат на тестове, 
извършени в изследователски лаборатории върху ракова 
тъкан от мозъка, млечните жлези, простатата, дебелото черво, 
яйчниците, тестисите, белия дроб, кръвта и др. Резултатите са 
изключително окуражаващи.
Salvestrol® поддържа организма по време на химиотерапията, 
лъчетерапията и увеличава ефикасността на хомеопатичното, 
фитотерапевтичното лечения и 
акупунктурата.

HYPERRFARM LTD.
Телефон: +359877204434;
Е-mail: hyperfarmbg@gmail.com;
За повече информация вижте: 
salvestrol.bg 



WOUND HEALING DISORDER IN A HORSE, 
ASSOCIATED WITH ANTIMICROBIAL 
RESISTANT BACTERIA, RESOLVED WITH 
A HOMEOPATHIC MEDICINE – A CASE 
REPORT 

A 4-year-old trotter gelding was treated homeopathically for delayed wound healing post-
surgery associated with antimicrobial resistant bacteria. The horse failed to respond to 
antibiotic treatment with intravenous gentamicin and penicillin followed by oral sulfadiazine 
Natrium and trimethoprim. Deep wound swab, bacterial examination, and microbial sensitivity 
test diagnosed ORS – Oxacillin Resistant Staphylococcus haemolyticus and Actinobacillus equuli. 
At presentation for homeopathic treatment, the horse showed putrid inflammation, edema and 
seroma. Following treatment with the homeopathic medicine Silicea terra, resolution of clinical 
signs occurred. Homeopathic Silicea terra is one of many homeopathic medicines that may be 
beneficial in treating cases of putrid wound healing disorders associated with antimicrobial 
resistant bacteria. Hence, considering the global threat of antimicrobial resistance (AMR), 
further studies should be conducted in cooperation with homeopathically trained veterinarians.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ, ИЛЮСТРИРАЩИ 
ИНТЕГРИРАНЕТО НА ХОМЕОПАТИЯТА В 
ШВЕЙЦАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Франциска Блойер ще  представи два случая, които се различават 
по необходимостта си от интегриране на  хомеопатията в 
системата на общественото здравеопазване. В първия случай 
тежките усложнения от улцерозен колит са излекувани 
хомеопатично, след като конвенционалната медицина се проваля. 

При втория пример пациент с хронична умора след лечение на рак на гърдата не може 
да получи облекчение от никаква терапия, включително хомеопатия, но продължителното 
проследяване показва как хомеопатичните лекарства най-малкото поддържат състоянието. 
Интегрирането на хомеопатията в системата на общественото здравеопазване е особено 
полезно за хронично болните пациенти.

От август 2017 г. интеграцията на хомеопатията в Швейцария означава, че специфичните 
позиции „консултация хомеопатия”, „реперторизация” и „телемедицинска допълваща 
медицина” са част от споразумението TARMED. Използването на тези конкретни длъжности 
е ограничено до медицински специалисти със сертификат за специализация по хомеопатия 
(SVHA), одобрен от SIWF (Швейцарски институт за следдипломно и продължаващо 
медицинско образование). Важността на това постижение е реимбурсирането на всички 
швейцарски граждани без никакви изключващи условия от задължителното обществено 
здравно осигуряване. Както и преди, въз основа на терапевтичната свобода, всеки лекар с 
официално разрешение за практикуване е също така свободен да предпише хомеопатични 
лекарства в рамките на общия обхват на TARMED.

Барбара Биксел ще илюстрира плодовете на този повече от 20 годишен политически 
процес, за което са били необходими силни съюзници и много упоритост. Два случая, 
един пациент с улцерозен колит и един с рак на гърдата, ще илюстрират ползотворното 
сътрудничество със специалисти и болница. Тези примери обобщават възможностите за 
един общопрактикуващ лекар, работещ с хомеопатия, и по какъв начин тази интеграция в 
рамките на съществуващите структури конкретно се прилага в ежедневната практика.

Обобщавайки тези два случая можем да заключим, че хомеопатията е индивидуализиран 
метод за лечение. Включването ѝ в обществената мрежа за здравеопазване позволява на 
по-голяма част от населението да има достъп до нея.
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CASE REPORTS ILLUSTRATING THE 
INTEGRATION OF HOMEOPATHY IN THE 
PUBLIC SWISS HEALTH SYSTEM

Franziska Bläuer will first span up not only two extreme positions 
in homeopathy, those two examples differ as well in their need 
that homeopathy is integrated in the public health system. In the 
first case heavy complications of colitis ulcerosa could be healed 

after conventional medicine failed. As an opposite example, a patient with chronic fatigue after 
breast cancer treatment could not get relief by any therapy, including homeopathy among 
others, but the long time follow-up shows how homeopathic remedies at least support the 
patient’s self-realization. Especially chronical ill patients profit from integration of homeopathy.

Since August 2017 integration of homeopathy in Switzerland concretely means, that the 
specific positions ‘consultation homeopathy’, ‘repertorisation’ and ‘telemedical complementary 
medicine’ are part of the rate agreement TARMED. The use of these specific positions are 
limited to medical specialists with a certificate of capacity in homeopathy (SVHA), approved by 
the SIWF (Swiss institute for postgraduate and continuous medical education). The importance 
of this achievement is the reimbursement by the compulsory public health insurance to all 
Swiss citizens, without any excluding conditions by any health insurances. As before, based on 
therapeutic freedom, still every medical doctor with an official authorization to practice is as 
well free to prescribe homeopathic remedies within the general range of TARMED.

Barbara Bichsel will illustrate the fruits of this more than 20 years lasting political process 
which needed strong allies and a lot of persistence. Two case reports, also one patient with 
colitis ulcerosa and one with breast cancer will illustrate fruitful collaboration with specialists 
and a hospital. These examples sum up the possibilities as a general practitioner working with 
homeopathy, and how this integration within the preexisting structures concretely looks like in 
daily practice.

Resuming those two cases of colitis ulcerosa and two cases of breast cancer we can conclude 
that homeopathy is individualized medicine for distinct situations. To be part of the official 
health system helps those patients who cannot afford a treatment otherwise. To be part of 
the public health-network is highly appreciated by those patients who lack the resources to do 
networking by themselves.
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ХОМЕОПАТИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ В 
УНИВЕРСИТЕТСКАТА БОЛНИЦА В БЕРН, 
ШЕЙЦАРИЯ

По желание на пациентите от юни 2007 г. до днес Институтът по комплементарна медицина 
IKOM провежда хомеопатични консултации в Университетската клиника Инзелшпитал и 
в Педиатричната университетска болница в Берн. В настоящата презентация ще бъде 
представена стуктурата и съдържанието на този проект и ще бъдат посочени практически 
примери. 

Във втората част ще бъде обяснен настоящият статус на обучението по хомеопатия за 
медици в Швейцария. Ще бъдат дадени примери с определени теми от семинари.

Д-Р КАТАРИНА ГЕРТНЕР
Швейцария

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ХОМЕОПАТИЯ ЗА ЛЕКАРИ ПО ХУМАННА, ДЕНТАЛНА И 
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

ПРЕДСТОЯЩО!

Нова група в София8-10 март
       2018 г.

  Всичко, необходимо за вашата практика, е при насЗа специалистите

Защото времето е важен ресурс, който ценим! 
ПРЕДСТОЯЩО!

ИЗКУСТВОТО НА АНАЛИЗА И
РЕПЕРТОРИЗАЦИЯТА
Ежемесечна безплатна 
онлайн среща с д-р Дора Пачова

22 ноември 2018

Онлайн платформа Learning homeopath
Знанието е сила, когато е споделено!

За да участване, е необходимо 
единствено да се регистрирате на
www.learninghomeopath.com

Център за здраве и образование „Едикта”
София, ул. Иларион Макариополски № 2
www.edicta-bg.com
028465091 и 0878568928

C: 0/ M: 97/ Y: 83/ K:0

C: 0/ M: 83/ Y: 100/ K:0

C: 0/ M: 45/ Y: 96/ K:0

C: 0/ M: 16/ Y: 100/ K:0
97% Black
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HOMEOPATHIC CONSULTANT SERVICES 
AT THE UNIVERSITY HOSPITAL BERN, 
SWITZERLAND

From June 2007 until present the Institute of Complementary Medicine IKOM provides 
consultations at the University Clinic Inselspital and the Paediatric University Hospital in Bern 
on request of patients. In this presentation, a short outline on the structure and content shall 
be given followed by exemplary cases. 

In a second part, the current status of homeopathic teachings in the medical curriculum in 
Switzerland is outlined. Exemplary topics of seminars will be mentioned. 

DR. KATHARINA GAERTNER
Switzerland



ИНТЕГРИРАНЕ НА ВЕТЕРИНАРНАТА 
ХОМЕОПАТИЯ В ЕЖЕДНЕВНАТА 
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА В ТУРЦИЯ

Хомеопатията е много ефективен и безвреден начин на лечение. Тя дава на нашите пациенти 
истинското изцеление. Освен това ни прави много удовлетворени като ветеринарни лекари, лекувайки 
нашите пациенти, без опасност да им навредим. Също и собствениците са винаги много щастливи да 
се включат в такова лечение.

Практикувам хомеопатия в продължение на 12 години в моята ветеринарна клиника, както и като 
консултант в различни болници за животни и ветеринарни клиники в Турция. Установих, че е много 
успешно комбинирането на конвенционалната медицина и хомеопатията. Използването на всички 
диагностични методи заедно с модерно оборудване улесняват контрола на качеството по време на 
лечение. Това е добър начин да се покаже, че хомеопатията работи и е ценна от научна гледна точка.

Хомеопатията може лесно да се използва при лечението на различни заболявания и състояния както 
самостоятелно, така и в комбинация с конвенционалната медицина.

В тази сесия ще има някои случаи на неврологични заболявания, проблеми с очите и ушите, анестезия 
както и сравнение преди и след оперативни състояния, храносмилателни проблеми, поведенчески 
разстройства и респираторни проблеми и др., за да се добие представа как хомеопатията може да се 
интегрира с нашия конвенционален начин на лечение.

В заключение, интегрирането на методите на лечение – нашата скъпа хомеопатия и конвенционалните 
лечения, прави нашите пациенти по-здрави, облекчени и им съдейства да живеят пълноценно живота 
си, което е нашата основна цел като лекари.
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Сух въздух, климатици, прашна среда, лекарства, алергии, 
проблеми с носа и гърлото – всички те може да причинят 
сухота и сърбеж на носната лигавица. Това е съпроводено 
не само с дразнещи усещания и кихане, но и с формиране 
на сухи корички, при отстраняването на които може да се 
стигне и до разраняване.

Ако лигавицата на носа е суха и разранена, болестите 
могат да ни преборят много по-лесно. Сега обаче тук е 
NOSKO OIL, благодарение на което носът Ви ще може да 
си отдъхне!

NOSKO OIL е естествен назален лубрикант, на основата 
на сусамово масло. Премахва сърбежа и предотвратява 
образуването на сухи корички. Повишава естествената 
защита срещу грипни състояния.

Кръвотечението от носа (епистаксис) може да е 
съпроводено с болка. Причината може да е травма, 
нараняване, дори само склонност, но като цяло не е 
никак приятно и има предупредителен характер! Има 
много традиционни методи и средства за спиране на 
кръвотечението от носа, но по-рано не беше намерено 
просто и ефикасно решение на този проблем. Сега обаче 
тук е NOSKO HEMO, който спира за секунди кървенето от 
носа.

Прилагането на гела NOSKO HEMO е лесно,  безопасно 
и ефективно, като за секунди спира кървенето от носа. 
Гелът оказва деликатен натиск върху капилярите като 
помага коагулацията да спре кървенето много бързо. 
След спиране на кървенето гелът NOSKO HEMO се 
отстранява от микроресничките на носната лигавица. 
Ако има някакъв остатък, може да се издуха след 30 
минути.

Търсете в аптеките!
www.ceumed.eu

Търсете в аптеките!
www.ceumed.eu

СЪСТАВКИ: Сусамово масло (химически чисто), Ph. Eur. 100%.
Не ползвайте NOSKO OIL, ако сте хиперчувствителни (алергични) 
към сусамово масло. Бъдете внимателни при бременност и 
кърмене.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: PHARMACURE A.B. Göteborg Sweden 

СУСАМОВО МАСЛО СПРЕЙ 
ПРИ СУХА И СЪРБЯЩА  

НОСНА ЛИГАВИЦА

СЪСТАВКИ: пречистена вода, глицерин, глицин, хидроксиетилцелулоза, 
метил парахидроксибензоат (E218), лимонена киселина монохидрат, 
калиев сорбат (E202), калциев хлорид дихидрат.
ПРОИЗВОДИТЕЛ: PHARMACURE A.B. Göteborg Sweden

 802000 
 медицинско изделие

 906000 
медицинско изделие

За възрастни и деца 
над 2 годишна възраст!

 СПИРА КРЪВОТЕЧЕНИЕТО  
ОТ НОСА ЗА СЕКУНДИ
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INTEGRATING HOMEOPATHY INTO A DAILY 
CLINIC

Homeopathy is a very effective and gentle way of treatment.  It gives our patients the true 
healing. It also makes us very satisfied as veterinarians, treating our patients without giving 
any harm.  Also the owners are always very happy to be involved  such a valuable treatment.

I have been practicing homeopathy for 12 years in my veterinary clinic and also as a consultant 
in various animal hospitals and veterinary clinics around Turkey.  I found it very comfortable 
when I combine both conventional medicine and homeopathy together.  Using all the diagnostic  
tools with the modern equipments make it easy to control the quality of the period during the 
treatment which is also is a good way to show that homeoapthy works  and also valuable in 
the scientific way.

Homeopathy can be easily used in the treatment of various diseases and conditions on its own 
or in a combination with conventional medicine.

In this session there will be some cases of neurological disorders,  eye and ear problems, 
anesthesia and pre and post-operative conditions, digestive problems, behavioral disorders and 
respiratory problems etc… to give an idea about how homeopathy can be integrate with our 
conventional type of treatments.

As a conclusion, integrating the methods of healing such as our precious homeopathy to the 
conventional treatments make our patients more healthy, comfortable and make them to live 
their lives in wellness which is our main goal as health practitioners.
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ЛЕЧЕНИЕ НА ДЕЦА, СТРАДАЩИ ОТ РАК: 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА

Хомеопатията е медицина за индивидуалния човек. В моята лекция представям лечението 
на младо момиче, страдащо от лимфом на Burkitt с нейните влошавания и подобрения, като 
накрая се постига задоволителен резултат. 

Обикновено бихме лекували пациента като изберем хомеопатично лекарство след пълно 
обследване на биографията, моментните оплаквания, неговите физически и психически 
възможни реакции на ежедневието. По време на проследяванията можем ясно да преценим 
ефикасността на лечението ни с хомеопатични средства. В тази презентация ще бъде 
описано петгодишно момиче, страдащо от B-cell Non-Hodgkin Burkitt, наподобяващ 
лимфом. Първата консултация по телефона беше проведена по време на нейния престой 
в Интензивно отделение поради шоков синдром и мултиорганна малфункция. Екстубацията 
беше възможна в рамките на един ден благодарение на приемите на хомеопатичните 
медикаменти Phosphorus и Mercurius corrosivus. Конвенционалното лечение, комбинирано 
с хомеопатични лекарства, беше завършено след пет месеца. Няколко месеца по-късно тя 
направи релапс и беше необходимо да се направи терапия със стволови клетки. Последвалите 
тежки пристъпи на треска, коремни болки, загуба на апетит и физически разстройства 
бяха излекувани с хомеопатични лекарства. Главните от тях: Phosphor, Scropholaria nodosa, 
Acidum arsenicosum. Тази форма на интегративен подход, която беше използвана, направи 
възможно оцеляването на пациентката. Този клиничен случай ни мотивира да лекуваме по 
подобен начин пациентите си в нашите лекарски практики или болници. 
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OPTIONAL TREATMENT WITH 
HOMEOPATHY FOR CHILDREN SUFFERING 
FROM CANCER

Homeopathy is medicine for the individual person. In my lecture I present the treatment of a 
young girl, suffering from Burkitt’s lymphoma with her ups and downs and in the end with a 
satisfying outcome. Homeopathic medicine is used in addition to conventional medicine.

Usually we treat patients by choosing a homeopathic remedy as a result of a complete 
anamnesis which include patients biography, the current complaints and the psychic and physic 
possibilities of reactions on daily life. During follow-ups we can clearly evaluate the efficacy of 
our treatment. In this presentation the suffering of a five-year old girl with a B-Non Hodgkin 
Burkitt like Lymphoma will be described. The first consultation via phone was during her stay 

at the Intensive Care Unit because 
of an organic shock syndrome. 
Getting Phosphor and Mercurius 
corrosivus in homeopathic 
preparation extubation was 
possible within one day. 
Conventional treatment combined 
with homeopathic remedies was 
completed five months later.  
Some months later she got a 
relapse and a stem cell therapy 
was necessary. Severe fever 
attacks, abdominal pains, loss of 
appetite and psychic disorders 
could be cured by homeopathic 
drugs. Main remedies had been 
Phosphor, Scropholaria nodosa, 
Acidum arsenicosum. That form of 
Integrative Medicine enabled her 
survival. This case encourages us 
to treat patients in our practice or 
hospitals. 
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ЕФЕКТИ НА ХОМЕОПАТИЧНОТО ЛЕЧЕНИЕ 
ВЪРХУ ВЪЗПАЛИТЕЛНИТЕ МЕДИАТОРИ 
СЛЕД КОРЕМНА ХИРУРГИЯ ПРИ КОНЕ

Общоприето е, че генерирането на свободни радикали играе важна роля в коликите при 
конете. Клетъчната глутатион-пероксидаза (GPx) е част от семейство ензими, чиято функция 
е да деоксидират пероксидите в клетката. Тъй като последните могат да се разлагат, за 
да образуват високореактивни радикали, тези ензими играят критична роля в защитата на 
клетката от щетите, нанесени от свободните радикали, особено при липидна пероксидация. 
Нашата главна цел е да изследваме възможните промени в плазма-нивата на GPx при коне 
с колики. Също така, ние измерихме нивата на глутатион-трансферазата (GST), липидните 
пероксиди (LPO), карбоновите моноксиди (CO) и азотните оксиди (NO). За целта, в това 
изследване, включихме 20 коня с остри коремни болки. Кръвни проби са били взети преди 
лечението и всеки следващ ден до настъпването на подобрение. Като контролна група са 
били използвани осем здрави животни. 

 Конете са били групирани според нужния начин на лечение: медикаментозно лечение (9) или 
хирургическа намеса (11). Животните, нуждаещи се от хирургично въздействие, започнали да 
показват по-високи нива на LPO и NO, които останали стабилни докато не била достигната 
нормализация на състоянието. Обратно, по-ниските нива на GPx и GST са били намерени в 
конете, нуждаещи се от хирургия. Девет коня, възстановили се от операцията за колики, са 
показали нормални стойности след възстановяването. 

На два от оперираните за колики коне, по същото време са била давани и хомеопатични 
лекарства и показали различни резултати: значителен спад на нивата на GPx и GST с 
повишаване на плазмената концентрация на NO и починали 7 дена по-късно. Изучавайки 
различните резултати на тези два коня, можем да установим дали хомеопатичното лечение 
би съкратило часове от драматичното им влошаване и смърт.

Резултатите показват, че нивата на плазмените антиоксидантни ензими имат добра 
прогностична стойност и е възможно клетъчният оксидационен стрес да бъде модулиран от 
хомеопатичното лечение.
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EFFECT OF HOMEOPATHIC TREATMENTS 
ON INFLAMMATORY MEDIATORS AFTER 
ABDOMINAL SURGERY IN HORSES

It is generally assumed that free radicals generation plays an important role in the equine 
colic. Cellular glutathione peroxidase (GPx) is a member of family enzymes whose function is 
to detoxify peroxides in the cell. Because peroxides can decompose to form highly reactive 
radicals, this enzyme play a critical role in protecting the cell from free radical damage, 
particularly lipid peroxidation. Our main purpose was to investigate possible changes on GPx 
plasma levels in horses with colic. Additionally, we also measured glutathione transferase (GST), 
lipid peroxides (LPO), carbon monoxide (CO) and nitric oxide (NO) levels. For this purpose we 
included 20 horses with acute abdominal pain in this study. Blood samples were taken prior 
treatment and every day until improvement. Eight healthy horses were considered as controls. 

The horses were grouped according to the kind of treatment required, whether they needed 
only medical treatment (9) or surgical intervention (11). Horses requiring surgery tended to 
show higher levels of LPO and NO, which remain stable until normalization was achieved. By 
contrary, lower levels of GPx and GST were found in horses requiring surgery. Nine horses 
recovered from colic surgery shown normal values after recovery. 

Two surgical colic horses which were treated as the same time with homeopathic medicines 
showed different results. Besides this two horses showed a dramatically decrease of GPx and 
GST levels with an increase of NO plasma concentration and died 7 days after surgery. Studying 
the different results of these two horses, we could check that the homeopathic treatment had 
been removed some hours just before the dramatically aggravation and death. 

These results suggest that antioxidant enzymes plasma levels have a good prognostic value 
and we think that the cellular oxidative stress could be modulated by homeopathic treatments.
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СТРАТЕГИИ ПРИ ЕПИЛЕПСИЯ: ИЗБОР НА 
ХОМЕОПАТИЧНО, АЛОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 
ИЛИ КОМБИНАЦИЯ НА ДВЕТЕ

Конвенционалното лечение на епилепсия показва само лоши резултати или води до терапия 
през целия живот и спад в качеството на живот. Тези случаи често реагират много добре 
на хомеопатичното лечение и необходимата терапия в повечето случаи се ограничава до 
няколко месеца. Докладът представя воденето на различни режими на лечение в зависимост 
от стадия на пристъпите и преобладаващата алтернативна или конвенционална терапия. 
Взема се под внимание и класификацията на епилепсията. Различни примери на случаи на 
хора и животни, лекувани с органотропни (срещу конвулсии) или конституционални (като 
се вземат предвид всички симптоми на пациента) хомеопатични лекарства, подчертават 
възможностите за терапия.
Не е възможно да научите за 20 минути кои лекарства да използвате за епилепсия, тъй като 
има много, които трябва да бъдат взети предвид, но презентацията дава идеи кои симптоми 
да се подберат за избор на лекарство.
С помощта на представените таблици би трябвало лесно да се реши в ежедневната практика 
как да се оптимизира конвенционалното и хомеопатичното лечение.
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Dr. BIOMASTER – 15 ГОДИНИ  ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА 
ПРИРОДНА МЕДИЦИНА, СВЪРЗАНА С БОРБАТА  С РАКА И 

ДРУГИ ТЕЖКИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Фирма Dr. Biomaster е основана през 2003 година. Компанията се 
занимава с внос на световно известни гъбени и билкови препарати 
от Германия, Швейцария, Австрия, Холандия, Италия, Канада и САЩ, 

които се прилагат в борбата с онкологични и други заболявания. Доктор Биомастер произвежда и под собствен 
бранд висококачествени продукти от внимателно подбрани био активни вещества с доказано действие.
Петнадесет години компанията налага високи стандарти в природната медицина и спомага за развитието на натуропатията 
в България, като поставя сигурността и здравето на пациентите на първо място. Част от услугите включват и консултация 
с опитни лекари-натуропати в кабинетите на фирмата в по-големите градове на страната – София, Пловдив, Стара Загора, 
Бургас и др. 
Благодарение на професионализма на своите служители, както и заради чистотата и висoката концентрация на активни 
съставки в продуктите, компанията може да се похвали с хиляди доволни клиенти. Повече от 15 000 пациенти са се 
възползвали от услугите през годините. 
Фирмата е основоположник на микотерапията (терапия с лекарствени гъби) в България и вече 12 години официално 
представлява най-голямата европейска компания за продукти от лекарствени гъби – германската фирма „Хавлик“ („Hawlik“). 
За този период Dr. Biomaster успя да наложи тази древна наука, идваща от Азия, и съвместно с Германското общество по 
Микотерапия обучи десетки специалисти от цялата страна как да работят с широкоспектърните екстракти и прахове  от 
лекарствени гъби. Тъй като компанията залага на най-високото европейско качество, всички 33 гъбени продукти, които 
предлага, се контролират от престижната германска лаборатория “Агролаб”. За разлика от почти всички конкуренти на 
българския пазар, фирмата не предлага хранителни добавки от мицел на лекарствени гъби, а от плодното им тяло, което прави 
продуктите многократно по-ефикасни.
През изминалата 2017 година компанията отново стана основоположник на нещо ново. Все по-популярна в страната става 
терапията със CBD (канабидиол) – терапия с екстракт от Cannabis Sativa. „Доктор Биомастер“ официално представлява някои 
от безспорните лидери в производството на продукти с канабидиол в Европа – марката “Medihemp“, „Enecta“ и „CibDol“. 
За повече информация: www.drbiomaster.com 
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MANAGEMENT OF A HOMEOPATHIC 
TREATMENT OF EPILEPSY 

Results of conventional treatment of epilepsy show only poor results or lead to lifelong therapy 
and decline of life quality. Even those cases often respond very well to homeopathic treatment 
and the needed treatment is limited to several month in the majority of cases. The paper 
presents a management of various treatment regimes according to the state of seizures and the 
prevalent alternative or conventional therapy. Convulsion classification is taken in consideration 
as well into the management regime. Various examples of human and animal cases treated 
with organotropic (against the convulsions) or constitutional (taking in account the totality of 
symptoms of the patient) homeopathic remedies underline the therapy possibilities.

It is not possible to learn in 20 minutes which remedies to use for epilepsy as there are many 
to be taken in consideration but the presentation provides ideas which symptoms to choose 
for the remedy choice. 

With the help of the presented tables it should be easy to decide in a every day clinic how to 
optimize conventional and homeopathic treatment. 

STEFAN KOHLRAUSCH, DVM
Germany/ Spain
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ОБЗОР НА ХОМЕОПАТИЯТА В ИНДИЯ. 
ИНДИЙСКИЯТ МОДЕЛ НА ВКЛЮЧВАНЕ НА 
ХОМЕОПАТИЯТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. 
ХОМЕОПАТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ, БАЗИРАНА 
НА НАУЧНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА.

Индия е социално, културно и медицински плуралистична страна. В Индия се практикуват множество 
медицински системи като алопатия, аюрведа, хомеопатия, унани, сидха, йога, натуропатия и различни 
традиционни практики. Правителството е създало Министерство на аюрведа, йога и натуропатия, 
унани, сидха и хомеопатия (AYUSH) за активно насърчаване на мултидисциплинарна здравна система.
Днес хомеопатията е вторият най-популярен метод за алтернативно лечение в Индия след Аюрведа.
Институционална рамка
Правителствената подкрепа създаде възможност за успешна институционализация на хомеопатията 
в индийското здравеопазване. Националната здравна политика на Индия препоръчва интегрирането 
на потенциала на системите AYUSH, включително хомеопатията, което го прави по-достъпен за тези, 
които я избират.
В момента правителството на Индия одобрява две бакалавърски програми по хомеопатична медицина 
и хирургия (BHMS), която е с продължителност 5,5 години, и последваща магистърска програма за 
лекари хомеопати с продължителност 3 години. Напоследък са създадени и докторски програми в 
хомеопатията. Има 201 колежи с капацитет за прием от 13909 и 50 университета с капацитет от 1098, 
които преподават хомеопатия. Висшите институти по хомеопатия съставляват 35,8% от колежите на 
AYUSH, с общ прием 42,3% от всички студенти.
Индийската здравна инфраструктура разполага с 284 000 лекари хомеопати, 7544 държавни 
амбулатории и 164 хомеопатични болници, които осигуряват допълнителна подкрепа за общественото 
здравеопазване. Хомеопатичните амбулатории са 31% от всички AYUSH амбулатории. 
Въпреки че хомеопатичните практики са само 1/19 от алопатичните, годишният брой на пациентите 
в тях е 1/5 от алопатичните пациенти, по този начин се подчертава популярността на хомеопатията. 
Най-малко 7 от 10 заболявания, признати за социално значими, принадлежат към категорията на често 
лекуваните заболявания в хомеопатичните амбулатории. Практикуващите хомеопатия са 37% от всички 
практикуващи AYUSH. Милиони пациенти се лекуват с хомеопатия. Повече от 32,3 милиона пациенти 
преминават през държавните хомеопатични амбулатории и уелнес центрове през 2016-17.
Хомеопатична дерматология базирана на научни доказателства
Хомеопатията е добре известна с положителните си ефекти в лечението на дерматологични 
заболявания. Хомеопатичното предписание е на база общото състояние и симптоми на пациента, но 
диагнозата на заболяването също е много важна. Оценката на пълната информация за симптомите 
и диагнозата помага на лекуващия хомеопат да премахне болестта, да предотврати рецидивите и 
да даде насоки за възстановяване и профилактика. Във всеки дерматологичен случай трябва да 
се направи предписание въз основа на точни показания, оценка според диагнозата и естествената 
история на заболяването, адекватно общо ръководене на случая.
Въпреки че съществуват много доказателства под формата на контролирани, експериментални и 
клинични проучвания, има нужда да се провеждат и публикуват повече клинични опити, кохортни 
проучвания, казуси и т.н. Резултатите от някои публикации за оценка на хомеопатичното лекарство 
Bacillinum при инфекция с тинеа, за използването на хомеопатия при лечение на брадавици, двойно-
слепи плацебо контролирани клинични проучвания на хомеопатични лекарства при брадавици и 
молюски и болестта на Reiter, лекувани с Nux vomica, ще бъдат споделени по време на сесиите.

Д-Р РАЖ. К. МАНЧАНДА
Индия



OVERVIEW OF HOMEOPATHY IN INDIA. INDIAN 
MODEL OF HOMEOPATHIC HEALTH CARE. EVIDENCE 
BASED HOMEOPATHIC DERMATOLOGY

India is socially, culturally and medically pluralistic country. Multiple medical systems such as Allopathy, 
Ayurveda, Homoeopathy, Unani, Siddha, Yoga, Naturopathy and a variety of folk traditions are being 
practiced in India. The Government has formed a Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, 
Siddha and Homoeopathy (AYUSH) for actively promoting a multidisciplinary healthcare system. Today, 
Homeopathy is the second most popular method of complementary treatment in India, after Ayurveda. 
Institutional Framework
Government patronage has resulted in successful institutionalization of Homoeopathy in Indian healthcare 
today. The National health Policy of India recommends mainstreaming potential of AYUSH systems 
including Homoeopathy making it more accessible for those who choose it. 
Currently Govt. of India approves two Bachelor of Homeopathic Medicine and Surgery (BHMS) which is 5,5 
years and MD (Homoeopathy) which is of 3 years duration. Recently, PHD programmes in Homoeopathy 
have also begun. There are 201 under-graduation colleges with intake capacity of 13909 and 50 post-
graduation colleges with intake capacity of 1098 imparting homoeopathic education. Homoeopathy 
academic institutes make 35,8% of AYUSH colleges, the total student intake of which is 42,3% of all 
combined.
The Indian healthcare infrastructure have 284 thousand homeopathy doctors, 7544 government-run 
dispensaries and 164 hospitals pertaining to Homoeopathy which provide additional support to public 
health. Homeopathic dispensaries are 31% of total AYUSH dispensaries. Even though homeopathic units 
are only 1/19th of allopathic units, the annual patient footfall in these is 1/5th of allopathic ones, thus 
highlighting the popularity of homeopathy. At least 7 out of 10 diseases nationally recognised as burden 
belong in the category of commonly reported diseases in these homeopathic dispensaries. Homoeopathy 
practitioners are 37% of total AYUSH practitioners. Millions of patients are benefitting from Homoeopathy 
with more than 32,3 million patients visiting government run homoeopathic dispensaries and wellness 
centres in 2016-17.
EVIDENCE BASED HOMOEOPATHIC DERMATOLOGY
Homoeopathy is well known for its positive effects in treatment of dermatological disorders. Homoeopathy 
medicine can be given considering the general sign and symptoms of patient, but the diagnosis of disease 
is also very important. Taking into consideration the complete information about the symptoms and 
diagnosis helps physician to eliminate disease, prevent the recurrences and advise about remission. The 
prescription on basis on definitive indications, assessment according to diagnosis and natural history of 
disease and adequate general management must be done in all the dermatology cases. 
Although level of evidence in form of controlled trials, observational studies, case studies are available, 
however, there is need to conduct and publish more disease oriented clinical trials, cohort studies, case 
studies etc. Outcomes of some of publications on Evaluation of Bacillinum in tinea infection, Homoeopathy 
in the treatment of warts, Double Blind Placebo controlled clinical trials of Homoeopathic medicines in 
Warts and Molluscum Contagiosum and Reiter’s Disease treated with Nux Vomica will be shared during 
the sessions. 
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ХОМЕОПАТИЯ И ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДИАБЕТ ТИП 2: 
ПРЕДВАРИТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КЛИНИЧНО 
ПРОУЧВАНЕ В ЦЕНТЪРА ПО ИНТЕГРАТИВНА 
МЕДИЦИНА БОЛНИЦА ПИТИЛЯНО

Предизвикателството на този проект е да се развие интегриран протокол и да се оцени кколко, къде, 
как и кога е възможно да се представи за първи път в курса на CCM Диабет. Изследването е започнато 
през февруари 2017 г. и е в прогрес. Включихме в него 36 пациента с диабет, които имат висок процент 
на гликиран хемоглобин, въпреки антидиабетната перорална терапия. Тези пациенти ни дадоха 
информирано съгласие за своето участие в изследването. 

Интегрираният протокол включва:

- хомеопатична „основна подготовка” 

- съвети за начина на живот

- диетичен режим, даващ насоки за предпочитани храни и такива, които да се избягват

Проверявахме пациентите на всеки 4 месеца и оценявахме отговорите им сSF12 въпросник за 
качеството на живот; също така чрез EDMONTON скала за оценяване на симптомите и с CARD за 
консумацията на антидиабетни лекарства. Ние представяме: 

•  Този нов интегриран модел, насочен към грижите за диабетно болни, включва нови роли и функции; 
как да оценяваме проактивни пациенти, използвайки риск-стратифициращи инструменти и как да 
подобрим болничните инфраструктури, които подкрепят споделянето на информация и методите за 
мониториране на пациентите.

•  Нов хомеопатичен протокол, използващ „основна формула”

Показаните резултати са според:

•  Увеличаване на QoL: от 68 до 85% от тях споделят подобряване в цялостното здравословно състояние.

•  Подобряване в стойностите на гликиран хемоглобин: за почти година и половина нивата му са се 
подобрили и това ще бъде показано в детайли.

•  Намаляване на употребата на конвенционални лекарства: данни за това ще бъдат показани.

Споделяме това изследване с лекари (особено GP) из цяла Европа, за да разпространим този 
интегриран успешен модел.
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DIABETES TYPE 2 PATIENTS, HOMEOPATHY 
AND INTEGRATED MEDICINE: 
PRELIMINARY RESULTS OF A CLINICAL 
STUDY IN THE CENTER OF INTEGRATED 
MEDICINE – PITIGLIANO HOSPITAL 

The challenge of this project is to develop an integrated protocol and evaluate how, where and when it is 
possible to introduce it in the course of the CCM Diabetes.The study has started in february 2017 and it is 
in progress; we have included in the study 36 diabetic patients, that have high value of emoglobina glicata, 
despite their anti diabetic oral therapy.

We have approached the patients, collecting their informed consent.

The integrated protocol includes: 

- homeopathic “magistral preparation” 

- advices on  life style 

- a dietetic adivce  based upon meals to avoid / meals to prefer 

We have checked each patients every 4 months, evaluating their answers with SF12 questionnary for the 
quality of life; also with EDMONTON scale for the assessment of symptoms and a CARD for the consumption 
of antidiabetic drugs. We describe: 

•  This new integrated model in the cares of diabetic patients, which includes new roles and new functions; 
how to identify proactive patients using risk stratification tools and how we have improved hospital 
infrastructures, which supports sharing information and patient monitoring.

•  A new homeopatic protocol using magistral formulation

We’ll show the results in terms of:

•  Ameliorating QoL: from 68 to 85% of them declare improvements in the general health feelings

•  Improving HB glycate values : in  almost one year and half their values have been improved and it will 
be shown in details 

•  Reducing use of conventional drugs: preliminary data about this item will be shown 

Definitely we are also trying to share this experience with other medical doctors (also GP’ practitioners) 
throughout Europe to expand this integrated model.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНАТА 
ХОМЕОПАТИЯ В ЕЖЕДНЕВНАТА 
КЛИНИЧНА ПРАКТИКА В СЛОВЕНИЯ

Хомеопатията е неагресивен и ефективен начин на лечение и е много съвместима с класическата 
алопатична медицина. Това ни дава по-широк спектър от лекарства, от които да избираме. Процесът 
на намиране на правилното лекарство включва като цяло по-внимателен поглед върху нашия пациент-
животно.

Използвам хомеопатия в моята ветеринарна практика в продължение на 11 години.

Установих, че хомеопатията е ефективна като алтернатива на конвенционалната медицина за 
проблеми във всички системи: дихателна, храносмилателна, скелетна, хормонална, кожа и умствено/
емоционално здраве. Също така е изключително полезна в ситуации, в които конвенционалната 
медицина е неефективна или несъществуваща, като натъртвания, кървене, крампи, нарастващи болки, 
никнене на млечни зъби, колики, невъздържаност, алергии.

Включването на хомеопатията в моята ветеринарна практика допринесе за по-ефективно справяне 
с определени пациенти и особено със собствениците. Хомеопатията подобри уменията ми за 
комуникация и доведе до по-голяма способност да осъществя връзка с моите пациенти.

Ако преценя, че хомеопатичното лечение е подходяща, сигурна и логична алтернатива, предлагам 
аз го предлагам като избор за моите пациенти. Аргументирам се с факта, че хомеопатията няма да 
навреди, а ако не проработи, все още разполагаме с  конвенционална медицина, към която да се 
върнем. Клиентите обикновено са възприемчиви към това и благодарни за избора.

Предписването на хомеопатично лечение е напълно възможно в рамките на стандартното време 
за консултация. Рецептата обикновено се основава на един от рредица възможни стратегии за 
предписване. Например някои точно определени състояния отговарят на точно определени лекарства, 
като Arnica за синини или Aconite за шоково състояние. Мога също да предпиша въз основа на 
„локални” признаци на състоянието, т.е. онези особености, които са индивидуални за случая, например 
болки в ставите, които се подобряват от топлина и движение (Rhus toxicodendron, а не Bryonia). Аз 
редовно  използвам да се промени„ хомеопатия преди и след оперативно предписание.
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INTRODUCING HOMEOPATHY IN EVERYDAY 
VETERINARY PRACTICE

Homeopathy is an uninvasive and efficient way of treatment and is very compatible with classical 
alopathic medicine. It gives us a wider range of remedies to choose from and the process of findind the 
right remedy involves a closer look into our animal patient as a whole. 

I have been incorporating homeopathy into my veterinary practice for 11 years.

I have found homeopathy effective as an alternative to conventional medicine for problems in all the 
systems: respiratory, digestive, skeletal, hormonal, skin and mental/emotional health. It is also extremely 
useful in situations in which conventional medicine is ineffective or non-existent such as bruising, bleeding, 
cramps, growing pains, teething, colics, incontinence, allergies.

Incorporating homeopathy into my veterinary practice has benefited through dealing with certain patients 
and especially owners more effectively. Homeopathy has enhanced my communication skills and resulted 
in a greater ability to connect with my patients.

If I consider homeopathic treatment is an appropriate, safe and valid alternative I offer my patient the 
choice at that point. When I am offering the homeopathic choice I back it up with the fact that it won’t do 
any harm and if it doesn’t work we still have conventional medicine to fall back upon. Clients are usually 
receptive to this and grateful for the choice.

Homeopathic prescribing is perfectly possible within the standard consultation time. The prescription 
is usually based upon one of a number of possible prescribing strategies. For example some specific 
conditions respond to specific medicines, such as Arnica for bruising or Aconite for shock state. I may also 
prescribe on ‘local’ features of a condition i.e. those features that are individual to the case, for example 
joint pains that are better for heat and movement (Rhus toxicodendron rather than Bryonia). I regularly 
use it as pre and post operative prescribtion.
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ПЛОДОТВОРНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ 
ХОМЕОПАТИЯТА И КАРДИОЛОГИЯТА. 
КАРДИОЛОГИЧНИТЕ ПРОБЛЕМИ В 
ЕЖЕДНЕВНАТА ХОМЕОПАТИЧНА ПРАКТИКА - 

Повечето от клиничните случаи в моята хомеопатична практика показват добри възможности за 
комбинирано лечение на сърдечно-съдови проблеми с хомеопатични средства, както и плодотворна 
колаборация между хомеопатия и кардиология. Аз и съпругът ми, кардиолог, сме доказан отбор в 
частния и професионалния си живот, изпълнени с дълбоко взаимно уважение. Следователно, в моята 
практика неговото консултиране като тесен специалист е успешно и уважавано от мен, точно толкова, 
колкото и моята хомеопатична помощ за неговите пациенти. Особено когато неговите медицински 
възможности достигнат лимита си или пациентът му се оказва с психологичен или психосоматичен 
проблем. Накратко ще прегледам често срещани кардиологични проблеми в практиката от двете 
гледни точки: хипертензия, предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност, ангина пекторис, вродени 
сърдечни дефекти (CHD - congenitalheartdefects), както и тревожност, страх от сърдечен пристъп 
и паник-атаки. Надявам се моята лекция да стимулира към колаборация между конвенционалната 
медицина и хомеопатията в полза на нашите пациенти.
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FRUITFUL COLLABORATION BETWEEN 
HOMEOPATHY AND CARDIOLOGY. 
CARDIOLOGICAL PROBLEMS IN DAILY 
HOMEOPATHIC PRACTICE – HYPERTENSION, 
ATRIAL FIBRILLATION, HEART FAILURE, ANGINA 

On the basis of some excerpts from cases of my homeopathic practice I show the possibilities to treat 
cardiologic diseases homeopathically as well as the fruitful cooperation between homeopathy and 
cardiology. Me and my husband, a cardiologist, are also a well-proven team in private life and have always 
been appreciative of each other’s work. Thus, in my practice the specialist accompaniment of my patients 
succeeds just as he in his turn always appreciates my homeopathic help for his patients, when his medical 
possibilities reach a limit or especially when there is a psychological or psychosomatic problematic. I 
will briefly look at common cardiac problems in practice from both perspectives: hypertension, atrial 
fibrillation, CHD (congenital heart defects), heart failure, as well as  anxiety, fear of heart attacks and panic 
attacks. My lecture will also encourage collaboration between conventional medicine and homeopathy for 
the benefit of our patients.
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ХОМЕОПАТИЯ В ЛОНДОНСКАТА КРАЛСКА 
БОЛНИЦА ЗА ИНТЕГРАТИВНА МЕДИЦИНА: 
МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ. ЕДНА 
ИСТОРИЯ НА АДАПТАЦИЯ В ТРУДНИ ВРЕМЕНА

Кралската лондонска хомеопатична болница е основана през 1849 г. и от тогава е била подложена на 
критики и атаки. В изложението ще подчертая някои от предизвикателствата и постиженията, а след 
това ще премина към днешните трудности, пред които са изправени много от нас. Най-същественото 
ще обобщя накрая, а това са причините, поради които е толкова важно хомеопатията да оцелее и да 
се развива в бъдеще.
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HOMEOPATHY AT THE ROYAL LONDON 
HOSPITAL FOR INTEGRATED MEDICINE: 
PAST, PRESENT AND FUTURE. A STORY OF 
ADAPTATION IN CHALLENGING TIMES.

The Royal London Homeopathic Hospital was founded in 1849 and has been subjected to criticism and at-
tack ever since. This talk will highlight some of the challenges and achievements, and then move on to the 
current day difficulties that so many of us face. Most importantly it will conclude by focusing on the rea-
sons why it is so important that homeopathy survives and discuss various ways of approaching our future.

36

SARA EAMES, MD
Great Britain



Ветеринарен семинар 
16-17 ноември 2018

Veterinary seminar 
16th-17th November 2018



Съдържание
Хомеопатично снемане на случаи при животни
д-р Беатрис Милдер, Германия

37

Структура и използване на Реперториума
д-р Щефан Колрауш, Германия/Испания

39

Клинични случаи на поведенчески нарушения
Сара Фокс Чапман MS, DVM, MRCVS, VetMFHom, САЩ

41

Лесно намиране на подходящите рубрики, описващи поведение при животните
д-р Бернхард Хорниг, Германия

43

Превенция и лечение на странични ефекти от ваксинации, лекарства, химиотерапия и радиотерапия
д-р Дон Хамилтън, САЩ

45

Антимикробна резистентност и хомеопатия
д-р  Лисбет Елингер, Холандия

47

Хомеопатично лечение на мастит при крави
д-р Мария Фернандес Порталез, Испания

49

Хомеопатична превенция на вътрешни и външни паразити (Дирофилария, лайшманиоза, кърлежи, бълхи, глисти)
д-р Щефан Колрауш, Германия/Испания

51

Rhus toxicodendron
Питър Грегори BVSc, Cert IAVH, VetFFHom, MRCVS, Великобритания

53

Тежка пневмония при мъжки пор – историята на Ulisse
д-р Цинчия Чарматори, Италия

55

Успешен метод за намиране на точното лекарство при остро заболяване
д-р Maрия Каролина Гонзалес Гомез, Аржентина

57

Възпалителни чревни заболявания и лимфоцитен гастроентерит: стратегии за лечение
д-р Дейвид Бетио, Италия

59

РАБОТНА СРЕЩА “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 15 НОЕМВРИ 2018

Какво е критичното мислене и защо се нуждаете от него, за да оцените и подобрите собствената си практика?
Робърт ван Хаселен, Великобритания

62

Стартиране на клинично проучване – практически аспекти
д-р Кристиен Клайн-Лансма, Холандия

64

Различни начини за изследване на прогностичния фактор; как хомеопатите да участват?
д-р Лекс Рутен, Нидерландия

66

Хомеопатични проучвания при (стопански) животни: какво трябва и какво не трябва да се прави
д-р Лисбет Елингер, Холандия

68

Какво представляват прагматичните клинични изпитвания и защо се нуждаем от тях?
проф. д-р Михаел Фрас, ДМ, Австрия

70

Защо се нуждаем от участието на практикуващ в изследването, особено в случаи на анализ, касаещ бъдещото 
развитие на хомеопатията?
д-р Кристиен Клайн-Лансма, Холандия/ Робърт ван Хаселен, Великобритания

72

Доказване на нови лекарства: клинични изследвания и възможности
Д-р Раджеш Шах, Индия

74

Инициативи за международно научно сътрудничество на Индия
Д-р Раж. К. Манчанда, Индия

76

РАБОТНА СРЕЩА „ДОКАЗВАНИЯ” 15 НОЕМВРИ 2018

C4 доказвания: от възможност към основно направление
 Д-р Жан Пиер Янсен, Нидерландия/Д-р Сузане Дийц, Австрия

79

Симптоми на доказване и странични ефекти: практическа информация и обмяна на опит
Д-р Питър Смит, Германия

81

Доказването като образователен инструмент
Д-р Елен Рену, Франция

83



Content
Anamnesis in Veterinary Homeopathy
Beatrice Milder, DVM, Germany

38

Repertorisation
Stefan Kohlrausch, DVM, Germany/ Spain

40

Behavioural Problems in Companion Animals – Homeopathic Treatment
Sara Fox Chapman MS, DVM, MRCVS, VetMFHom, USA

42

A simple way to find appropriate behaviour rubrics
Bernhard Hornig, DVM, Germany

44

Prevention and treatment of side effects of vaccination, drugs, chemotherapy and radiotherapy
Don Hamilton , DVM, the USA

46

Antimicrobial resistance and homeopathy
Liesbeth Ellinger, DVM, Holland

48

MANAGEMENT OF HOMEOPATHIC MASTITIS TREATMENT IN DAIRY COWS
Maria Fernandez Portales, DVM, Spain

50

Homeopathic Prevention against  internal and external Parasites
Stefan Kohlrausch, DVM, Germany/ Spain

52

Rhus toxicodendron
Peter Gregory, BVSc, Cert IAVH, VetFFHom, MRCVS, UK

54

Ulisse’s journey – Severe pneumonia in a male ferret
Cinzia Ciarmatori, DVM, Italy

56

How can we discover the appropriate remedy for an acute case in a successful way
MARÍA CAROLINA GONZÁLEZ GÓMEZ, DVM, Agentina

58

IBD and lymphocytic gastroenteritis: strategy to cure and interaction with early chemotherapeutic treatment
David Bettio, DVM, Italy

60

RESEARCH WORKSHOP 15TH NOVEMBER 2018

What is critical thinking, and why do you need it to assess and improve your own practice?
Robbert van Haselen, UK

63

Starting clinical research - practical aspects
Christien Klein-Laansma, MD, the Netherlands

65

Different modalities of prognostic factor research; how can homeopathic practitioners participate?
Lex Rutten, Md

67

Homeopathic research in (farm)animals: do’s and don’ts
Liesbeth Ellinger, DVM, The Netherlands

69

What are pragmatic clinical trials, and why do we need more of them?
Prof. Dr. Michael Frass, MD, Austria

71

Why do we need practitioner involvement in research, especially in case reporting and how can this help safeguarding the 
future growth of homeopathy?
Christien Klein-Laansma Md, the Netherlands
Robbert van Haselen, UK

73

New Drug Development: Clinical Research Opportunities
Dr Rajesh Shah, MD, India

75

India’s Initiatives for International Collaboration in Research
Dr. Raj. K. Manchanda, India

77

PROVING WORKSHOP 15TH NOVEMBER 2018

C4 provings: From niche to mainstream
Dr. Jean Pierre Jansen, the Netherlands/ Dr. Susanne Diez, Austria

80

Proving symptoms and adverse events: Practical information and exchange
Dr. Peter Smith, Germany

82

Provings as educational tool
Dr. Hélène Renoux, France

84



ХОМЕОПАТИЧНО СНЕМАНЕ НА СЛУЧАИ 
ПРИ ЖИВОТНИ

Анамнезата (снемане на случай) в класическата хомеопатия е основополагаща за успешното 
лечение. Най-важно е да се разбере какво „движи” случая, за да се намери подходящото 
лекарство. Тъй като нашите пациенти - животните, не могат да говорят, наблюдението е 
единственото умение, което трябва да имаме. Стопаните им обаче могат да говорят и тук 
е един от най-големите проблеми за ветеринарния лекар. В много случаи те си мислят, че 
разбират своя домашен любимец, но думите им могат да бъдат подвеждащи.

Разбирането на лекарствата е друга част от анамнезата, защото това ще Ви помогне да 
зададете правилните въпроси и да разберете какво трябва да бъде лекувано.

В тази лекция ще се опитам да Ви преведа стъпка по стъпка през процеса на снемане на 
случай и да Ви дам някои насоки и идеи, които биха могли да Ви помогнат в бъдеще.
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ANAMNESIS IN VETERINARY HOMEOPATHY

Anamnesis (= case taking) in classical homeopathy is one of the pillars for successful treatment. 
It is most important to understand what drives the case to eventually find the right remedy. As 
our animals can’t talk watching them is the one skill we need to have. The guardians, however, 
can speak and here lies one of the biggest problems, as they might not really understand their 
companion the way they think they do and their words can be misleading. 

An understanding of the remedies is another part of anamnesis because that will help you to 
ask the right questions and look for what needs to be fixed. 

In this lecture I will try to take you through case taking step by step and give you some hints 
and ideas that might help you in the future.
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СТРУКТУРА И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
РЕПЕРТОРИУМА

Хомеопатията без реперторизация едва ли е възможна.

Реперториумът е книга или компютърен софтуер, които съдържат подобно на речник, 
подредени в глави по азбучен ред, огромно количество информация за симптомите и 
свързаните с това лекарства.

Представен е начинът, по който информацията се включва в Реперториума (по примера на 
Synthesis, Radar и RadarOPUS), какво е значението на симптомите, рубриките, тежестта на 
рубриките и коментарите към тях. 

Всичко това ще бъде демонстрирано на живо, за да се разбере ползата от този инструмент 
за откриване на най-подходящото лекарство за дадения случай.

Ще бъде изяснено защо механичната реперторизация рядко води до подходящи лекарства, 
ако не се вземат предвид принципите и законите хомеопатията.

Реперториумът може да бъде използван и като инструмент за изучаване, сравняване 
или извличане на информация за лекарствата, което ще бъде демонстрирано за по-
напредналите хомеопати.

д-р ЩЕФАН КОЛРАУШ
Германия/Испания
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REPERTORISATION

Homeopathy without repertorisation is hardly possible. 

A Repertory is called the books or Computer Software that contains similar to a dictionary 
ordered in chapters in a alphabetic sorted manner a huge amount of information about 
Symptoms and related remedies.

Based on the Radar/Synthesis/Opus Repertory it is presented in which way a repertory is build 
up,  how the informations are included into a repertory and what meaning have symptoms, 
rubrics, values and comments.

All these informations are shown by using the repertory life on the screen to understand the 
statistical use of this tool to get ideas about fitting remedies in a case.

Also will be made clear why pure repertorisation is rarely leading to fitting remedies without 
taking in consideration principles of homeopathy which just has been explained in the talk 
before.

A Repertory can as well be used as a tool to learn, compare or extract information about 
remedies what will be presented for the more advanced homeopaths.
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КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ НА ПОВЕДЕНЧЕСКИ 
НАРУШЕНИЯ

От ветеринарите често се изисква да лекуват кучета и котки с поведенчески проблеми. 
Текущото конвенционално лечение включва програми за промяна на поведението, обучение 
и медикаменти. Хомеопатията е метод, който помага за дълбоко и трайно излекуване на тези 
пациенти. Грижа на хомеопата е да води случая така, че да избегне появата на симптоми 
от доказване. За тази цел от помощ са честата преоценка и използването на ниски или 
LM потенции. Успешното хомеопатично предписване изисква разбиране на поведенческия 
проблем и как той се отнася към нормалното поведение на животните. Много стопани не 
разбират нормалното поведение на животните и могат да използват противоречиви методи в 
опитите си да променят поведението на пациента. Поведенческите проблеми могат да бъдат 
единственият проблем на пациента, но те могат да бъдат прояви на друго заболяване или да 
бъдат причинени от медикаменти, храна или околната среда. В много случаи възпитателят 
ще се нуждае от подкрепа и обучение, за да разбере как да помогне на своето животно 
и да избегне изостряне на ситуацията. Хомеопатът оценява всички аспекти и цялата 
съвкупност от симптоми, преда да направи предписание, което е илюстрирано в три случая. 
Предписанието на базата на тоталност на симптомите води до излекуване.

41

САРА ФОКС ЧАПМАН
MS,DVM, MRCVS, VETMFHOM
САЩ



BEHAVIOURAL PROBLEMS IN COMPANION 
ANIMALS – HOMEOPATHIC TREATMENT 

Veterinarians are often asked to treat dogs and cats with behavioral problems.  Current 
conventional treatment includes behavioral modification programs, training, management, 
and medication. Homeopathy is an optimal modality to help provide deep and lasting cure to 
patients with behavior problems.  The homeopath will take care to avoid proving symptoms; 
frequent re-evaluation, and the possible use of low potencies or LM potencies may be helpful. 
Successful homeopathic prescribing requires an understanding of the behavioral problem, and 
how it relates to normal animal behavior.  Many caretakers do not understand normal animal 
behavior, and may employ aversive methods in attempts to change the patient’s behavior. 
Behavioral problems may be the patient’s only concern, they may be manifestations of other 
illness, or they may be caused by medication, diet, or environment. In many cases, the animal’s 
caretaker will require support and training to understand how to help their animal, and to 
avoid exacerbating the situation. The homeopath will evaluate all aspects of the patient before 
prescribing, as illustrated by these three cases.  Prescribing based on the totality of symptoms 
results in a gentle cure.
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ЛЕСНО НАМИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИТЕ 
РУБРИКИ, ОПИСВАЩИ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ 
ЖИВОТНИТЕ

Работейки интензивно с много различни реперториуми, открих много трудности при 
превеждането на поведението на животните в човешки хомеопатичен синтаксис. Също 
така открих много основни грешки във всички реперториуми, които се основават на старите 
източници.

Един от основните ни проблеми е тълкуването и преводът на поведението на животните 
в симптоми на човешкото съзнание. Интерпретациите могат да бъдат реалистични, само 
когато хомеопатът има достатъчно познания за науката за поведението. Но това не е 
задачата на реперториума. Реперториумът трябва ясно да опише поведението на животните 
и то на език на ветеринарите.

Когато точната формулировка на рубриката не е позната на хомеопата или точно в момента 
на реперторизация хомеопатът не си спомня точните формулировки, започва голямото 
търсене на правилната рубрика - понякога много обезсърчаващо.

В човешката хомеопатия са направени много опити за събиране на интелектуалните 
симптоми в контекстни групи. За съжаление тези резултати не могат да се прехвърлят 
към ветеринарната хомеопатия. Затова се опитах да подредя моделите на поведение в 25 
подкатегории.

В реперториума Synthesis към програмата Радар/Опус имат около 19 000 рубрики в глава 
„Психика”. Надявам се, че нямаме нужда от толкова много във ветеринарната хомеопатия. 
Ако имаме от 5 000 до 7 000 рубрики на поведение и ги разпределим в 25 подкатегории, само 
една подгрупа има около 200-300 рубрики. Това количество е лесно за четене за кратко 
време. Друго предимство е концентрацията на рубрики за сходно поведение и връзките към 
сходни поведенчески рубрики в други подкатегории.

Днес искам да ви представя резултатите от моите усилия. Обсъдих с много колеги 
разпределянето на поведенческите рубрики в различни подгрупи. Много благодаря за 
тяхната подкрепа.
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A SIMPLE WAY TO FIND APPROPRIATE 
BEHAVIOUR RUBRICS 

Working intensively with many different repertories I found many difficulties in translating an-
imal behaviour into the human hoemeopathic syntax. As well I found many fundamental errors 
in all the repertories, which base upon the old sources.

One of our primary problems are the interpretation and the translation of animal behaviour to 
human mind symptoms. Interpretations only can be realistic when the homeopath has enough 
knowledge about the science of behaviour teachings. But this is not the task of a repertory. The 
repertory has to describe the animal behaviour clearly and especially in the language of vets.

When the exact wording of the rubric is not familiar to the homeopath or exactly at the 

Moment of repertorisation the homeopath does not remeber the exact wordings, the great 
search for the correct rubric starts – sometimes very frustrading.

In human homeopathy there have been done many attempts to gather mind symptoms into 
context groups. Unfortunately these results are not transferable to veterinarian homeopathy. 
Therefore I tried to sort the behaviour patterns into 25 subchapters.

Human repertories like Radar/Opus have about 19.000 mind rubrics.

I hope that we don’t need so much in veterinary homeopathy. If we have 5.000 to 7.000 behaviour 
rubrics and we share them into 25 subchapters one single subchapter only has about 200 to 
300 rubrics. This quantity is easy to read in a short time. Another advantage is the concentra-
tion of similar behaviour rubrics and links to similar behaviour rubrics into other subchapters.

Today I want to present you the result of my effort. I have disussed the distribution of behaviour 
rubrics into different subchapters with many colleagues. Many thanks for their willingness.
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ПРЕВЕНЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ НА СТРАНИЧНИ 
ЕФЕКТИ ОТ ВАКСИНАЦИИ, ЛЕКАРСТВА, 
ХИМИОТЕРАПИЯ И РАДИОТЕРАПИЯ

Ятрогенните заболявания представляват може би повечето от заболяванията на хората 
и животните днес. Хомеопатичното лечение включва конституционални предписания 
и таутопатични лекарства, приготвени от конвенционални медикаменти, предизвикали 
ятрогенната болест. Таутопатичният подход използва лекарства и ваксини, от които по 
протоколите на хомеопатичната фармакопея се изготвят техни „хомеопатични”. Чрез тях е 
възможно да се постигне „изчистване на картината” и с последващ подходящ анализ да се 
подбере лекарството с най-голяма степен на подобие, което ще продължи оздравителния 
процес.

Чрез случаи ще се представи лечението чрез таутопатични и традиционни хомеопатични 
лекарства. Повечето заболявания са след ваксини, но има и случаи с проблеми, вследствие 
на химиотерапия. В част от случаите таутопатичните лекарства напълно излекуват, а при 
други само започват лечебния процес, а продължаващото хомеопатично лечение довършва 
излекуването.

45

д-р ДОН ХАМИЛТЪН
САЩ



PREVENTION AND TREATMENT OF SIDE 
EFFECTS OF VACCINATION, DRUGS, 
CHEMOTHERAPY AND RADIOTHERAPY

Iatrogenic diseases comprise perhaps the vast majority of illness in human and non-human 
animals today. Homeopathic treatment can include constitutional prescribing as well as using 
tautodes of the various conventional medications which have induced the iatrogenic diseases. 
The tautopathic approach uses drugs or vaccines which have been prepared according to 
homeopathic pharmacopoeia protocols, thus “homeopathic” versions of the drugs and vaccines. 
This can clear the effect so that more “normal” homeopathic medicines can then continue the 
healing process.

 The lecture will use cases to illustrate treatment with tautodes as well as with more traditional 
homeopathic medicines. These cases will involve mostly vaccine-induced diseases, but also 
chemotherapeutic drug-induced problems. In some cases, the tautodes completely reversed 
the diseases, while in other cases they began the process and then other homeopathic 
treatments were utilised.
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АНТИМИКРОБНА РЕЗИСТЕНТНОСТ И 
ХОМЕОПАТИЯ

Векове наред живеем в близост с животните заради храна, помощ или компания. Това ни е донесло 
много плюсове, но има и друга страна:

- Общи инфекции (зоонози)
- Ефекти за човека от приемането на лекарства от стопанските животни

В последните десетилетия имахме няколко грипни огнища при прасета и пернати, което фокусира 
вниманието на много здравни организации, тъй като вирусът се разпространи и сред човешката 
популация.
Употребата на антибиотици при животни, даващи хранителни продукти (яйца, мляко, месо) може 
да причини антибиотична резистентност при хората. Следователно трябва да се открият начини за 
намаляване на употребата на тези медикаменти при стопанските животни. 
Хомеопатията може да предложи много решения в условията на епидемия. „Златният век” на 
хомеопатичното лечение е бил по време на епидемиите от холера, испански грип и други, когато 
хомеопатите са имали изключителни успехи в лекуването на болните, както и в предотвратяването на 
нови болести по много ефективен начин. По време на епидемия най-често се оформят две или три 
лекарствени картини, с тези лекарства могат да бъдат излекувани голяма част от пациентите. Най-
често срещаното и ефективно лекарство се дава на все още здрав човек с цел превенция на болестта. 
Изследване при телета: фермерите избирали лекарствата, които работели добре при техните животни: 
Calc-p, Ars-a и Verat. Тези медикаменти са били използвани в проучване за предотвратяването и за 
лечението на диария при телетата.
Европейският съюз търси алтернатива на антибиотиците, откакто антибиотичната резистентност 
(АБР) беше установена и доказана като реална заплаха за хората и животните. Като ветеринари ние 
имаме задължението да намалим употребата на автибиотиците, особено при животните, източник на 
хранителни продукти за човека. Демонстрираното изследване показва, че хомеопатията може да е 
основен инструмент за постигане на тази цел.
Резултати от Рандомизирано Контролирани Опити (RCT) за предотвратяване на неонатална диария при 
малките прасенца. 
Общо 52 свине-майки са били лекувани с хомеопатични лекарства или им е давано плацебо.
Броят на заболелите от E. Coli диария прасенца в плацебо-групата е малко над 6 пъти повече в 
сравнение с тези, лекувани с Coli 30К. Хомеопатичното лекарство Coli 30К е причина за значително 
намаляване (P=0.0024) честотата на неонаталната диария при прасенцата. 
Резултатите от тези изследвания показват:

- Хомеопатичното лечение може да е назначено според принципите, които са познати още от 
времето на Ханеман

- Хомеопатичното лечение може да бъде използвано като успешен заместител на антибиотичната 
терапия.
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ANTIMICROBIAL RESISTANCE AND 
HOMEOPATHY

For ages we live closely together with animals for food, for help or for company. It gave us many 
advantages, but it also has another side: 

- mutual infections ( zoonoses) 
- effect of  medicine-intake , esp in farmanimals

In the last decades there were several influenza-outbreaks in pigs and poultry, which alarmed the human 
health-organizations as the virus also spreaded to humans. 
The use of antibiotics in foodproducing animals (eggs, milk, meat) can cause antibiotic-resistency in 
humans. Therefore solutions are sought how to reduce the use of antibiotics in farmanimals.
Homeopathy has a lot to offer when epidemics are concerned. The “golden age” of homeopathy was 
during the epidemics of cholera, Spanish Flu, etc., where the homeopathic doctors had very good results 
in treating the sick AND preventing new diseases in a quite simple way: during an epidemic often two or 
three remedies are recognised in the disease picture, and with only those remedies most patients can be 
treated. The most successful remedy is given to the still-healthy persons to prevent disease.
Study with calves.
The farmers chose the remedies which worked well on their farm: Calc-p, Ars and Verat. Those remedies 
were used in a trial for the prevention and in a trial for curing diarrhea in calves.
The European Union is searching for alternative for antibiotics, since antimicrobial resistency (AMR) is a 
problem in humans as well as in animals. As veterinary profession we have the duty to diminish the use 
of antibiotics, especially in production animals. This study shows that homeopathy can be a tool to reach 
this goal.
Results of a Randomized Controlled Trial (RCT) to prevent neonatal diarrhoea in piglets.
In total 52 sows were treated with either a homeopathic treatment or with placebo.
Piglets in the placebo group had slightly over six times more E. coli diarrhoea than piglets treated with 
Coli 30K (Table 1). The homeopathic agent Coli 30K significantly diminished (P=0.0024) the occurrence of 
neonatal diarrhoea in piglets. 
As is shown in these studies:

- homeopathy can be prescribed according to the principles which are known in the time of Hahnemann 
already

- homeopathy can be used as a replacement for antibiotics.
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ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МАСТИТ 
ПРИ КРАВИ

Млекодобива по целия свят се е увеличил значително поради новите технологии, генното 
инженерство, храненето и отглеждането на животните. Схемите за добив са променени. 
Маститът, като втора по-важност причина за умъртвяване на животните, е мултифакторно 
заболяване и зависи от имунния статус на животното. Всеки знае, че използването на 
антибиотици не винаги води до излекуване и случаите хронифицират. По време на епидемия 
при тези хронично болни животни се влошават и са латентни приносители на болестта.

В моята клиника от май 2013 г. лекуваме мастита основно с класическа хомеопатия. 
Използваме различни хомеопатични лекарства от всички разреждания от 30СН до 1М. Най-
използваните са 30СН и 200СН, а при конституционална терапия - главно от 200СН до 50М.

Фермерът води кравата при нас с мастит или при установено повишаване на броя на 
соматичните клетки (SCR). Този параметър се използва като индикатор за имунологичния 
статус на животното. След като се установи заболяване при животно, се взима кръвна проба, 
поставя се ветеринарна диагноза и се снема картина на случая. Терапията е според закона 
на подобието (вземат се предвид и миазматичните тенденции на животното), състоянието 
на лактация на кравата и конституцията и. Продължителността на лечението е 5 дни и се 
проследява ефекта от терапията. При остър мастит един терапевтичен курс е достатъчен, 
но при хроничните случаи е необходимо допълнително лечение, освен конституционалното, 
поради опасности от рецидив.

Чрез контрол върху стадата, информация за стопанисването на фермите и чрез използване 
на хомеопатично лечение, което  е неинвазивно, безвредно и уважаващо животните и 
околната среда, е възможно да се поддържа добър млекодобив.
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MANAGEMENT OF HOMEOPATHIC MASTITIS 
TREATMENT IN DAIRY COWS

Milk production worldwide has experienced a notable increase in effects of technology, genetics, 
feeding and management of the animals. The production schemes have been modified. Mastitis, 
as the second important pathology causing the discarding of animals, is a multifactorial 
disease, and depends mainly on the immune status of the animal. Everyone knows  about the 
use of antibiotics in bovine farms and their problems, which do not ensure cure or may lead to 
chronic cases, which in times of increased prevalence of infection, exacerbate and are latent 
carriers of the disease.

Since May 2013 in my clinic the method of treatments in mastitis is exclusively  HOMEOPATIA 
CLASICA. There is used a wide range of homeopathic medicines in all its potencies  from 30CH 
to 1M. The most used ones are the 30CH and the 200CH. In constitutional treatments  mainly 
200CH to 50M.

The apointments  are started when the farmer detects the mastitis or the rise of the somatic 
cell count (SCR). The RCS is the parameter that we use as an indicator of the immunological 
state of the animal. Once the sick animal is detected, the veterinary diagnosis is made, blood 
sample taken and the most relevant data is selected, in order to choose the treatment. The 
therapy follows the law of similimum, (taking into account the miasmatic tendency of the 
animal),  state of lactation of the cow and its constitution. It is repertorized by  using the most 
relevant and differentiating symptoms of the animal. The duration of each treatment is 5 days 
including control of effectiveness.  For acute mastitis often  only one treatment is necessary 
whereas in chronic cases it is usually necessary to continue the treatment , apart from the 
constitutional, during the period of risk of recurrence.

By using the control of the data of the herds, informations about the farm management and by 
using the homeopathic treatment, it is possible to establish a successful milk farm  production 
in hinsight  of a noninvasive, innocuous and respectful medicine for  the animals and the 
environment.

50

MARIA FERNANDEZ PORTALES, DVM
Spain

 



ХОМЕОПАТИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА 
ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ ПАРАЗИТИ 
(ДИРОФИЛАРИЯ, ЛАЙШМАНИОЗА, 
КЪРЛЕЖИ, БЪЛХИ, ГЛИСТИ)

Антипаразитното лечение и профилактика е въпрос от общ интерес, но много животни 
показват признаци на токсичност или алергични реакции след конвенционални 
антипаразитни лекарства, които дори могат да доведат до смърт или тежки нервни проблеми 
като конвулсивни разстройства.

Хомеопатията може да помогне по различни начини за предпазване от паразити чрез 
подобряване на имунната система като цяло или на чревната имунна система. Специфичните 
нозоди, приготвени от паразити, могат да подготвят пациента за среща с или да излекуват 
съществуващо заболяване като лайшманиоза. Други хомеопатични лекарства могат да имат 
подобен ефект.

Представянето ще даде информация за полезни лекарства, потенции и схеми на терапия, 
доказали се като ефективни при животни (и хора).

Ще бъдат представени и други растителни екстракти и лечение с природни средства, които 
също могат да се използват.

Правилото е да използвате конвенционално лекарство, когато е необходимо, но не излагайте 
пациентите на токсини, когато можете да ги избегнете.
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HOMEOPATHIC PREVENTION AGAINST  
INTERNAL AND EXTERNAL PARASITES

Antiparasitic treatment and prevention is a matter of general interest but many animals show 
signs of toxification or allergic reactions after conventional antiparsite drugs which can even 
lead to death or severe nerval problems such as convulsive disorders.

Homeopathy can help in various ways to prevent against parasites by ameliorating the immune 
system in general or the immune system in the intestines. Specific nosodes prepared from the 
parasites can help a lot to prepare the patient against an attack or cure an existing illness like 
leishmaniosis. Specific homeopathic remedies have the quality to do similar effects.

The presentation will give informations about useful remedies, potencies and therapy schemes 
that have proven to be effective in animals (and humans).

Aditional other plant extrat and natural treatments which help to avoid will be mentioned.

The rule is use a conventional drug when it is needed but do not expose patients to toxins when 
you can avoid it.
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RHUS TOXICODENDRON
След Arnica montana, Rhus toxicodendron е може би 
второто най-известно хомеопатично лекарство в света. 
Използването му за облекчаване на симптоми на артрит 

го е направило добре познато като локално средство и затова то е обичайна съставка на 
хомеопатичните комплексни препарати както за хората, така и за животните. Rhus toxicoden-
dron обаче има много по-широка област на приложение, която включва характерна психична 
и емоционална картина, поради което може да бъде причислено към конституционалните 
лекарства. Концепцията за конституцията не е точно дефинирана в хомеопатичната 
литература, но може да се разбира като тенденция за проявява на определен модел на 
боледуване, на което съответства картината на конкретно хомеопатично лекарство. От голямо 
значение е психическото и емоционалното състояние на пациента и как те влияят върху 
физическия и емоционалния статус. Симптоматологията на Rhus toxicodendron е достатъчно 
богата, а умствената му картина е добре разпознаваема, за да бъде категоризирано като 
конституционално лекарство. Основание може да се намери като се разгледат общите 
характеристики на семейство Anacardiaceae и се направи сравнение между Rhus toxicoden-
dron и останалите членове на това семейство. Както вече споменахме, най-важните черти, 
които трябва да се отбележат, са психическите и емоционални особености на конституцията. 
Подобно на всички лечебни картини, и тази на Rhus toxicodendron се променя, когато 
пациентът преминава през различни физически и емоционални периоди в живота. Оттук 
и ведро и весело младо кученце се развива чрез симптоматологията на лечението в по-
възрастния пациент със ставни болки и последваща промяна на психическото поведение. 
Тази презентация ще опише опита на автора със семейство Anacardiaceae като цяло, но със 
специален акцент върху Rhus toxicodendron и представянето му при кучета.
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RHUS TOXICODENDRON 

After Arnica, Rhus tox. is probably the second most well 
known homeopathic remedy in the world. Its use in 
relieving the symptoms of arthritis has made it famous as 

a local remedy, so it is a common constituent of homeopathic complexes, both for humans 
and animals. However it has a much wider realm of symptomatology which includes a 
characteristic mental and emotional picture, hence it can be categorised as a ‘constitutional 
remedy’. The concept of the constitution is not well defined in much of the homeopathic 
literature but can be understood as a tendency to exhibit a particular pattern of illness, which 
corresponds to the remedy picture of a particular homeopathic remedy. Of major importance 
is the mental and emotional state of the patient and how they interact with their physical 
and emotional environment. The symptomatology of Rhus tox. is wide enough, and its mental 
picture recognisable enough to categorise it as a constitutional remedy. Pointers can be found 
by looking at the general features of the Anacardiaceae and comparing Rhus tox. to other 
members of the family. As already mentioned, the most important features to be noted are the 
mental and emotional features in the constitutional picture,  but it is also important to realise 
that like many such remedy pictures, the Rhus tox. presentation changes as the patient goes 
through its physical and emotional development in life. Hence  the bright and cheerful young 
puppy develops through the symptomatology of the remedy into the older patient with joint 
pains and a consequential change of mental demeanour. This presentation will describe the 
author’s experience with the Anacardiaceae in general but with particular emphasis on Rhus 
tox. and its presentation in dogs.
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ТЕЖКА ПНЕВМОНИЯ ПРИ МЪЖКИ ПОР – 
ИСТОРИЯТА НА ULISSE
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Ulisse е тригодишен мъжки пор, който живее с Анна – жена на средна възраст. Тя е довела 
Ulisse в клиниката с леки респираторни симптоми и съобщава, че той е бил в контакт с 
болния ѝ от настинка син. След кратко подобрение, настъпва бързо влошаване и е 
поставена диагноза тежка пневмония в стадий на хепатизация. Антибиотичното лечение 
не дало ефект. Лигавиците били цианотични и ливидни, а Ulisse бил много слаб, изтощен 
и с диспнеа. Въпреки лошата прогноза и своя скептицизъм, Анна решила да опита всичко 
възможно и предприела хомеопатична терапия.

Клиничният случай показва големите възможности на хомеопатията като спешна медицина, 
както и способността ѝ да се справя с безперспективни случаи. Налице е доказателство, че 
хомеопатичната терапия би могла да се използва като чудесен инструмент срещу все по-
разпространяващата се антибиотична резистентност. Хомеопатията е предизвикателство за 
ветеринарните терапевти на екзотични животни поради твърде големия брой принадлежащи 
към различни видове и класове животни, които обикновено са третирани с много лекарства 
на чести терапевтични курсове, без да бъдат разглеждани като отделни индивидуалности 
със собствени, характеризиращи  особености.

Хомеопатичната медицина би могла да допринесе много за здравето и подобряване 
качеството на живот при птици чрез големите си терапевтични възможности. Същото се 
отнася и за влечугите, малките бозайници, както и за всички останали екзотични животни, 
които се отглеждат като домашни любимци.

д-р ЧИНЦИЯ ЧАРМАТОРИ
Италия



ULISSE’S JOURNEY – SEVERE PNEUMONIA 
IN A MALE FERRET
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Ulisse is a three years old male ferret and he lives with Anna, 
a middle age woman who takes great care of him. She brings 
Ulisse to the clinic with mild respiratory symptoms and she 

reports that he came in contact with her son, affected by flu. After an early improvement the 
clinical conditions get worse quickly and severe pneumonia with hepatization is diagnosed. It 
is also not responsive to antibiotics. The mucous membranes are cyanotic, Ulisse is very weak, 
the breath is dyspnoic. Despite the poor prognosis and Anna’s skepticism towards homeopathy, 
she decides to try everything and a path of homeopathic therapy is undertaken.

The clinical case shows how the use of homeopathy in emergency medicine and intensive care 
can represent a precious opportunity to overcome a poor prognosis, and also a great tool 
against the ever more widespread danger of the antibiotic resistance. Homeopathy medicine 
is also a challenge for exotic and non conventional animals medicine, because of the large 
number of  individuals belonging to different species and classes, millions of  animals too 
often overmedicated and not considered as individuals with its own peculiarities. Homeopathic 
medicine could be a great help to improve living conditions and therapeutic possibilities for 
birds, reptiles, small mammals and not only, more and more often considered  companion 
animals  all over the world.

CINZIA CIARMATORI, DVM
Italy
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УСПЕШЕН МЕТОД ЗА НАМИРАНЕ НА 
ТОЧНОТО ЛЕКАРСТВО ПРИ ОСТРО 
ЗАБОЛЯВАНЕ

От моята 29-годишна практика във ветеринарната хомеопатия разбрах, че най-трудно е да 
се лекува остро състояние. Благодарение на д-р Прафул Виджейкър, който създаде схемата 
за остри състояния, вече мога да намеря най-доброто лекарство по най-ефикасния начин. 
Схемата на д-р Прафул се базира на клиничния му опит. Излекувал е стотици пациенти с 
отлични резултати.

Остра болест: Ханеман казва, че острата болест е латентна изява на псора. Завършва с

излекуване или със смърт (Органон, параграф 71).

Класификация на острите болести:

Всеки дискомфорт или заболяване, което може временно да наруши здравето на човека, се

проявява по три начина:

a) Остра неповтаряща се инфекция: малария, коремен тиф, грип, белодробен абсцес, 
пикочна инфекция и др. 

b) Остро влошаване на хронично заболяване: астма, белодробна туберкулоза, хроничен 
улцеративен колит и др.

c) Неразположения: киселинност, храносмилателни нарушения, настинка, преяждане и др.

Те са самоограничаващи се и не изискват лечение.

Група В: трябва да се лекува като хронично заболяване. Ако се използва схемата за остри 
състояния, ще потиснем симптомите на пациента.

Всяко лечение при остри състояния трябва да е във връзка с Генетичния Конституционален

Симилимум.

В настоящия доклад е анализирана схемата на д-р Прафул Виджейкар.

Метод: Преди всичко ще представя най-честите грешки при снемане на остър случай. След 
това ще обясня как да използваме острата схема. Накрая ще представя случай на котка с 
остра респираторна инфекция.

Благодарение на схемата на д-р Виджейкар и хуманни, и ветеринарни лекари можем по 
най-мекия и най-бързия начин да излекуваме остри заболявания с обективно и ефективно 
предписание.

Д-Р MAРИЯ КАРОЛИНА ГОНЗАЛЕС ГОМЕЗ
Аржентина



HOW CAN WE DISCOVER THE APPROPIATE 
REMEDY FOR AN ACUTE CASE IN A 
SUCCESSFUL WAY
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After practicing homeopathic medicine in animals for the last 29 years I realized that the most difficult 
thing is to treat the acute cases. Thanks to Dr. Prafull Vijayakar  who created the acute chart; I was able to 
find the best remedy for a patient in an efficient way. Dr. Prafull Chart is based on its clinical experience. 
He has been able to treat hundreds of patients with excellent results.

Acute Disease: Hahnemann said that an acute disease is a latent expression of psora. Any disease of this 
type leads to recovery or death ( Organon p.71 ).

Classification of acute diseases:

Any discomfort or illness that may temporarily disrupt a person’s health, can appear in three types:

a) Acute non-recurrent infections: Malaria, Typhoid Fever, Influenza, Pulmonary abscesses, Urinary 
infections, etc.

b) Acute exacerbations of chronic diseases: asthma, pulmonary tuberculosis, chronic ulcerative colitis, 
etc.

c) Indispositions: Acidity , digestive disorder, Colds, Gastric discomfort due to overeating, etc. They are 
self-limited and do not require treatment.

Group b: should be treated strictly as a chronic case. If you used the acute chart you can be suppressing 
the patient.

For any medication indicated in an acute case it must be in mathematical relation to the Genetic 
Constitutional Simillimum (G.C.S).

Objective: 

To introduce the acute chart made up by Dr. Prafull Vijayajar.

Method: First of all I will explain the most frequent mistakes when we are taking an acute case. Then I will 
explain how to use the acute chart. Finally I explain an acute case of respiratory disease in a cat.

Key notes: acute case, acute chart, remedy relations

Conclusions

Thanks to the acute Chart of Dr. Prafull Vijayakar both  physicians and veterinarians can reach the right 
remedy for the acute case. The prescription must be objectively and effectively so that the patient heals 
in a softly, fast and with a long-term effect.

MARÍA CAROLINA GONZÁLEZ GÓMEZ, DVM
Agentina



ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ЧРЕВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 
И ЛИМФОЦИТЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ: 
СТРАТЕГИИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

59

В продължение на няколко години  имах много пациенти (до сега над сто) с една и съща 
диагноза. Забелязах някои анамнестични аналогии в много висок процент от случаите: ранно 
и повторно обезпаразитяване на възраст 1 месец и на всеки 10-15 дни (често извършвани без 
реална клинична нужда), отбиване със суха промишлена храна, евентуална ваксина на около 
6 седмици. Няколко седмици по-късно много от кучетата имат позитивен тест за гиардия и 
са подложени на многократни курсове на лечение. На много от тези кучета е предписана 
и специфична диета - хипоалергенна или за лечение на гастро-ентерит. ТТе развиват 
гастро-ентеритни симптоми, които се лекува по различни начини, често с антибиотици или 
с кортизон + гастропротектор. Много от тези случаи са с диагноза лимфоплазмоклетъчен 
гастроентерит (различна степен и различна локализация). След посещение в моя кабинет 
получават индивидуално подбрана хомеопатична терапия, както и предписание за промяна 
в хранителния режим (никога промишлена). Този подход води до добри клинични резултати. 
За съжаление, знам, че това се случва и при котки, макар и в по-малка степен (мисля, че 
котките имат диатеза, която се различава основно от тази на кучетата по отношение на 
храненето и поведението - вж например признаците за панкреатит...). Въз основа на това 
правя извода, че в действителност лимфоцитният гастроентерит може да бъде от ятрогенен 
произход (фармакологичен/хранителен). Лекарства, давани в изключително деликатен  за 
имунната система момент, въздействат върху чревната микрофлора и я променят до такава 
степен, че се стига до променен имунен отговор.  В действителност, след всяко терапевтично 
лечение, промененият микробиом никога не се връща към първоначалното си състояние, 
често настъпва влошаване на биологичната вариабилност на бактериалните популации, не 
се обръща внимание на другата огромна единица (гъби, паразитни вируси и др.), която е от 
значение за хомеостазата на самия микробиом и която все още не е достатъчно изследвана.

Хомеопатичното лечение и природосъобразната диета със сурова / готвена храна могат да 
доведат до възстановяване на здравето.

д-р ДЕЙВИД БЕТИО
Италия



IBD AND LYMPHOCYTIC GASTROENTERITIS: 
STRATEGY TO CURE AND INTERACTION 
WITH EARLY CHEMOTHERAPEUTIC 
TREATMENT
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For several years many patients have come to visit (by now over a hundred) with the same 
diagnosis. During the visit I notice some anamnestic analogies in a very high percentage of 
cases: early and repeated de-worming - at one month of life and every 10-15 days - (often carried 
out without real clinical need), weaning with dry industrial food, eventual vaccine at about 6 
weeks of life. After a few weeks many dogs shared positivity to the giardia received many 
cycles of treatment with different drugs repeatedly until negativization or not. Furthermore, 
many dogs were prescribed a specific gastro-enteric or hypoallergenic diet. They begin to have 
a gastroenteric symptomatology which was treated in different ways, often with cycles of more 
or less targeted antibiotics, or cycles of cortisone + gastroprotector associated with coadivants 
of the intestinal flora. Many of these cases share the same diagnosis of lymphoplasmacellular 
gastroeneteritis (different degree and different localization). After this they came to my 
practise and received a personalized homeopathic treatment and so the diet (never industrial). 
This lead to high clinical success. Many clients can be witnesses. Unfortunately, I know that it 
happens also in cats, even if to a lesser extent (I think that the cats have a diathesis that is 
mainly different from canids both for their alimentary style and for their behavioral pattern 
- see, for example, the signs of pancreatitis ...) from this, I am deducing that in reality the GE 
lymphoplasmacelluate can be of iatrogenic origin (pharmacological / alimentary):  drugs given 
in an extremely delicate moment for the GE immune system act on the intestinal microbiome 
altering it to such an extent to generate an immune alteration. In fact, after each therapeutic 
treatment, the altered microbiome never returns to the initial one, often with a worsening of 
the biological variablity of the bacterial populations, omitting that other huge entity (fungi, 
parasitic viruses ect ect) that contribute to homeostasis of the microbiome itself and which is 
still not investigated or investigated.

Homeopathic treatment and natural raw/cooked diet can give a restore to health.

DAVID BETTIO, DVM
Italy
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Критичното мислене е способността да мислим ясно и рационално за това какво да правим 
или на какво да вярваме. Докато малко лекари вероятно спорят с това, преподаването 
на умения за критично мислене до голяма степен липсва в повечето медицински учебни 
програми по целия свят.

Обикновено се смята, че при хората вземането на решения се ръководи от две системи: 
бърза, интуитивна система и бавна, аналитична система. Оптималната стратегия за вземане 
на решения ще зависи от контекста. „Изкуството” на медицината включва съзнателното и 
умишлено съчетаване на двете системи за вземане на решения.

Практикуващият трябва да е наясно с основните  грешки, които могат да повлияят на 
вземането на клинични решения, напр. склонност към прекомерна самонадеяност и 
пренебрегване на базовата норма. Важно е да познава и основни подходи за коригирането 
им. Насърчаването на умения за критично мислене е подходящо при разработването 
и анализа на клинични изследвания, както и при обучения за качествено описание на 
клинични случаи.

Прилагането на критичното мислене в хомеопатичната практика ще доведе до по-добри 
клинични  решения и по-добри резултати за пациентите.

КАКВО Е КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ И ЗАЩО 
СЕ НУЖДАЕТЕ ОТ НЕГО, ЗА ДА ОЦЕНИТЕ И 
ПОДОБРИТЕ СОБСТВЕНАТА СИ ПРАКТИКА?

РОБЪРТ ВАН ХАСЕЛЕН
Великобритания
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Critical thinking is the ability to think clearly and rationally about what to do or what to believe. 
Whilst few doctors are likely to argue with this, the teaching of critical thinking skills is largely 
absent in most medical curricula throughout the world. 

It is generally thought that human decision-making is guided by two systems; a fast, intuitive, 
system and a slow, analytical system. The optimal decision strategy will depend on the context. 
The ‘art’ of medicine involves the conscious and deliberate combination of both decision-mak-
ing systems. 

The practitioner needs to be aware of the main biases that can affect clinical decision making, 
such as overconfidence bias and base rate neglect, and what kind of corrective strategies are 
possible. The promotion of critical thinking skills can be linked to the teaching of clinical studies, 
as well as to teaching what constitutes a high quality clinical case. 

Applying critical thinking in homeopathic practice will lead to improved clinical decision-mak-
ing and better patient outcomes.

WHAT IS CRITICAL THINKING, AND WHY 
DO YOU NEED IT TO ASSESS AND IMPROVE 
YOUR OWN PRACTICE?

ROBBERT VAN HASELEN
UNITED KINGDOM
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Като цяло клиничните проучвания изискват сложна, детайлна подготовка. За изследване 
в хомеопатията трябва да се обърне внимание на допълнителни и твърде специфични 
въпроси. В интерактивна презентация, обръщаща внимание на въпросите на участниците, 
ще бъдат обсъдени някои основи на стартиращи клинични изследвания.

Примери за проблеми, които биха могли да бъдат разгледани:

-  Какъв е въпросът, на който искате да намерите отговор? Какво искате да знаете? 
Какво е необходимо, за да се осъществи клинично проучване в хомеопатията? Къде са 
пропуските в доказателствата? Значението на търсене на източници, събиране на данни, 
консултиращи експерти и др.

-  Запознайте се с основните принципи в епидемиологията.

-  Какъв дизайн на изследването е най-подходящ? Примери за видове дизайни: докладване 
на случай, серии от случаи, събиране на данни от практики, изследване на прогнозен 
фактор, наблюдения, прагматични проучвания, плацебо-контролирани проучвания и т.н.

-  Какъв тип хомеопатично лечение искате да изследвате? Помислете за валидността и 
възпроизводимостта на приложения модел.

-   Как съставихте изследователския екип? Включен ли е специалист по статистика в него?

- Необходими са търпение и издръжливост, защото ще срещнете недостатъци на 
предварителния план, проблеми с подбора, противопоставяне, неочаквани събития и т.н.

-  Финансиране – трудно е да се намери, как и откъде?

-  Етични аспекти, правни въпроси, различна законова рамка в различни държави.

-  Публикуване на изследването. В кои списания? Насоки за докладване на проучвания.

-  Приложение в практиката.

Презентацията на работната среща няма да изчерпи всички теми и да коментира всички 
проблеми, а ще бъде просто дискусия и споделяне на опит, в зависимост от предпочитанията 
на участниците. Водещата ще даде примери от проекта, по който тя и екипът ѝ са 
работили през последните 11 години: хомеопатично лечение на жени с предменструален 
синдром. Поетапният подход с последващи клинични проучвания доведоха до валидиран 
полуиндивидуализиран лечебен план с 11 хомеопатични лекарства. 

СТАРТИРАНЕ НА КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ – 
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ

д-р КРИСТИЕН КЛАЙН-ЛАНСМА
Нидерландия
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In general, clinical research requires elaborate, detailed preparation. For research in home-
opathy additional, specific issues have to be addressed. In an interactive presentation with 
full attention for the participants’ questions, some basics of starting clinical research will be 
discussed.

Examples of issues that could be addressed:

-  What is the question you want to answer? What do you want to know? What is needed in 
clinical research in homeopathy? Where are ‘evidence-gaps’? The importance of literature 
search, data-collection search, consulting experts, etc.

-  Make yourself familiar with the basic principles of epidemiology.

-  Which research designs are appropriate? Examples of research designs: case reports, case 
series, data collection in daily practice, prognostic factor research, observational research, 
pragmatic trials, placebo-controlled trials.

-  What type of homeopathic treatment do you want to investigate? Think about model validity 
and reproducibility.

-  How do you compose a research team? Include input from a statistician.

-  Patience and endurance are unmissable, because you will meet with drawbacks, recruitment 
problems, opposition, unexpected events, etc.

-  Funding: hard to get, but how and where?

-  Ethical aspects, legal issues, different legislation in different countries.

-  Publication of your research. Which journals? Guidelines for reporting of trials.

-  Implementation in daily practice.

The presentation at the workshop will not be a complete overview, but merely a discussion 
and sharing of experiences, depending on the preferences of the participants. The presenter 
will also give examples from the project she and her team have been working on for the last 
11 years: homeopathic treatment of women with premenstrual disorders. A stepwise approach 
with subsequent clinical studies resulted in a ‘validated’ semi-individualised treatment plan with 
11 homeopathic medicines.

STARTING CLINICAL RESEARCH - 
PRACTICAL ASPECTS

CHRISTIEN KLEIN-LAANSMA, MD 
The Netherlands
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Изследването на прогностичния фактор (PFR) има за цел да се идентифицират факторите, 
които са свързани с клиничните резултати при хора с определено заболяване. Тази дефиниция 
отразява новите направления в конвенционалната медицина като фармакогеномиката, но 
личните характеристики и симптоми са изрично включени в тази дефиниция. Хомеопатите 
са запознати с тези прогностични фактори от два века.

Защо те биха правили изследвания на прогностичния фактор?

- Рандомизираното контролирано проучване (RCT) губи приоритет:

 ● не е толкова обективен метод, колкото се предполагаше;

 ● не отразява реалната практика;

 ● пренебрегва множествената патология при един пациент.

- Ефикасното рандомизирано контролирано проучване не е гаранция за благоприятен 
ефект.

-  Налице е нарастваща нужда от персонализирана медицина, а оттам и от изследване на 
прогностичния фактор в конвенционалната медицина.

- Въпреки сравняването на 110 хомеопатични проучвания с конвенционални проучвания, 
при сходна ефективност и по-добро качество, все още няма достатъчно признание за 
хомеопатията. 

- Необходимо е подобрение на хомеопатичните инструменти, Реперториума и Материя 
Медика:

 ●  надеждността на много данни не е доказана;

 ● вписванията в Реперториума са основани на абсолютен принцип, вместо на 
преобладаващ.

-  Оценяването на съотношението на вероятностите и прилагането на теоремата на Бейс 
осигурява на хомеопатията съвременна научна идентичност.

При изследване на прогностичния фактор могат да се използват хомеопатични анамнези, 
ретроспективни анализи на серии от случаи и проспективни изследвания. Те взаимно се 
допълват, но всяка модалност трябва да се впише в цялостната картина. Тази презентация 
показва как точно това да се случи.

РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ 
НА ПРОГНОСТИЧНИЯ ФАКТОР; КАК 
ХОМЕОПАТИТЕ ДА УЧАСТВАТ?

д-р ЛЕКС РУТЕН
Нидерландия
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Prognostic factor research aims to identify factors associated with subsequent clinical 
outcome in people with a particular disease or health condition. This definition reflects new 
developments in conventional medicine, like pharmacogenomics, but personal characteristics 
and symptoms are explicitly included in this definition. Homeopathic practitioners are familiar 
with prognostic factors for two centuries.

Why should homeopathic practitioners do prognostic factor research (PFR)?

-  Randomised controlled trial (RCT) is losing priority:

 ● It is not as objective as supposed

 ● It does not reflect real practice

 ● It ignores multimorbidity

-  RCT proof of efficacy is no guarantee for a beneficial effect

-  There is growing need for personalised medicine, and hence for PFR, in conventional 
medicine

-  Despite a comparison of 110 homeopathy trials with conventional trials, with similar efficacy 
and better quality, RCT proof renders no recognition for homeopathy

-  The homeopathic instruments, repertory and materia medica, need to be improved:

 ● The reliability of many data is unknown

 ● Repertory-entries are based on absolute occurrence instead of prevalence

-  Assessing likelihood ratio (LR) and applying Bayes’ theorem provides homeopathy with a 
modern scientific identity

Case histories, retrospective analysis of case series and prospective research can all be used 
in PFR. They complement each other, but each modality of research should fit in the whole 
picture. This presentation shows how.

DIFFERENT MODALITIES OF PROGNOSTIC 
FACTOR RESEARCH; HOW CAN 
HOMEOPATHIC PRACTITIONERS 
PARTICIPATE?

LEX RUTTEN, MD
The Netherlands
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През последните 15 години организирахме няколко опита и рандомизирани контролирани 
проучвания (RCT) за употребата на хомеопатични лекарства при стопански животни. 
Срещнахме предизвикателства в избора на подходящи заболявания, както и на фермери, 
които да ни сътрудничат. По време на опитите преживяхме провали. В тази презентация 
споделяме опита си, за да може други изследователи да не повтарят същите грешки. 
Темите:
Предотвратяване на „млечна треска“ при крави
- Добри резултати в практиката
- Трудности при изследването: фермерите забравят да лекуват превантивно кравата, която 
може да развие млечна треска
- Недостатъчно пациенти в проучваната ферма
Трудно раждане  при крави 
- Добри резултати в практиката
- Фермерите отказват да дадат плацебо поради нежелание да поемат излишен риск
Трудно раждане при овце
- Лесно се лекува цялото стадо: групите вземат плацебо или хомеопатично лекарство чрез 
питейната вода
- Поради синхронизираната разгоненост има голяма група, която ражда агънца за кратък 
период от време
Диария при телета
- Добри резултати, лесна индивидуализация, включително при клинични проучвания
Диария при прасенца 
- Големи групи, превенция чрез свинете майки
- Не е възможна индивидуализация
Отбиване от кърмене и диетични методики при прасета
- Изследователят е зависим от съдействието на фермера
- Хигиената и мениджмънта са съществени съпътстващи фактори за постигане на резултат
Сравняване на ефекта и цената на конвенционалното и хомеопатичното лечение 
- Лесно е да се създаде от човек с икономическо образование или студент 

ХОМЕОПАТИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ ПРИ 
(СТОПАНСКИ) ЖИВОТНИ: КАКВО ТРЯБВА 
И КАКВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРАВИ

д-р ЛИСБЕТ ЕЛИНГЕР
Нидерландия
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In the past 15 years we organized several trials and RCT’s about the use of homeopathic reme-
dies in farmanimals. We met challenges how to choose appropriate diseases and how to choose 
appropriate farmers. And during the trials we experienced other pitfalls. In this presentation 
our experiences are shared, so that other researchers need not make the same mistakes.
The topics:
Prevention of milkfever in cows
- Good results in practise
- Difficult  for research as farmers tend to forget to treat the expected milkfever-cow
- Not enough patients per farm
Slow parturition in cows
- Good results in practise
- The farmers refuse to give a placebo because they don’t want to take the risk
Slow parturition in sheep
- Easy to treat the whole flock: groups get placebo or homeopathic remedy in the drinking 
water
- Because of synchronized heat there is a large group lambing in a short period of time
Diarrhea in calves
- Good results, individualisation is possible, also in trials
Diarrhea in piglets
- Large groups, prevention via the sows
- Individualization is not possible
Weaning and dietchanges in pigs
- Researcher is dependent on cooperation of farmer
- Hygiene and management are co-factors in the outcome
Comparison of effect and costs of conventional and homeopathic treatment
- Easy to do by a businessschool-student

HOMEOPATHIC RESEARCH IN (FARM)
ANIMALS: DO’S AND DON’TS

LIESBETH ELLINGER, DVM
The Netherlands
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Обяснителните клинични проучвания разглеждат ефективността на конкретна намеса 
за оценка на ефективността ѝ върху здравето в контролирана среда. За разлика от тях 
прагматичните проучвания изследват ефекта от същия стимул в реалните условия на 
клиничната практика с пациенти и квалифицирани експерти. Тези експерти може да 
нямат опит в провеждането на изследвания. Проблем възниква, когато резултатите от 
обяснителното проучване не се потвърждават в практиката, тъй като в контролираната 
среда са липсвали някои от определящите фактори и това променя резултатите. 
В популации с възрастни хора често е невъзможно да се набере необходимият брой 
участници, които да отговарят на изискванията на проучването. Добре известно е, че по-
възрастните хора често страдат от проблеми като високо кръвно налягане или сърдечни 
заболявания, поради което не могат да участват в обяснителни проучвания. В противовес на 
това в прагматичните проучвания изискванията не са толкова рестриктивни и затова могат 
да бъдат приети участници с подобни състояния. 
Друг елемент от прагматичните проучвания съдържа рандомизацията на участниците 
спрямо тяхното лечение и контролни групи. В обяснителните проучвания участниците са 
рандомизирани спрямо реда, в който са избрани. В прагматичните проучвания участниците 
често са рандомизирани на ниво група. Едната група участници е лекувана в болнично или 
доболнично заведение; хора с подобно състояние могат да служат за контролна група. 
Прагматичните проучвания получават все по-голямо признание, тъй като предоставят 
възможност за по-широко приложение. Те чудесно илюстрират разликата в ефективността 
на терапевтичната интервенция в различни здравни заведения като болници, клиники или 
кабинети. При прагматичните проучвания се улеснява участието на по-възрастни пациенти.
Тъй като здравното обслужване придобива все по-голямо значение в съвременния свят, 
системата му се влияе все повече от самите здравни грижи. В прагматичните проучвания 
се вземат под внимание точно тези ситуации и се правят изводи, които са специфични за 
практици и пациенти, участващи в тези сложни системи. 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРАГМАТИЧНИТЕ 
КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И ЗАЩО СЕ 
НУЖДАЕМ ОТ ТЯХ? 

ПРОФ. Д-Р МИХАЕЛ ФРАС, ДМ
Австрия
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Explanatory clinical trials look at the effectiveness of a particular intervention to evalaute 
its effectiveness on health in a controlled setting. In contrast, pragmatic trials may test the 
same intervention as an explanatory trial, but they are performed in real-world clinical practice 
settings, with typical patients and by qualified clinical experts. Those experts may not have a 
research background. The problem arises that the results from explanatory trials reveal to be 
less effective in practice than they were in the lab, because several confounding factors not 
present in the controlled setting may affect the eventual outcomes.
In populations with older people, it is often impossible to recruit the required number of 
participants fitting strict eligibility requirements. As well known, older people often suffer from 
conditions such as high blood pressure or heart disease excluding them from explanatory 
trials. In contrast, in pragmatic trials, the eligibility requirements are softer thereby accepting 
participants with these conditions.
Another feature of pragmatic trials comprises randomization of participants to treatment and 
control groups. In an explanatory trial, participants are randomized in the order that they are 
recruited. In pragmatic trials, participants are often randomized at the group level. One group 
of study participants is treated in a setting such as a hospital, or physician’s practice, receiving 
the intervention, while people in a similar setting might serve as the control group. 
Pragmatic trials are becoming increasingly accepted since they fit well for studies of how to 
get health services out into wider practice and since they illustrate the differences in how 
the intervention works in different health care settings, such as hospitals, clinics, or physician 
practices. Pragmatic trials also alleviate participation of older patients.
As health care has become more important, the system itself exhibits an increasing influence 
on care. Pragmatic trials are taking care of these settings and performing research that is 
specific to the practitioners and patients involved in these complex systems. 

WHAT ARE PRAGMATIC CLINICAL TRIALS, 
AND WHY DO WE NEED MORE OF THEM?

PROD. DR. MICHAEL FRASS, MD
Austria
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Индивидуално насочената хомеопатична медицина е 
„медицина, ориентирана към индивидуалността на пациента”: неговите характеристики 
(ключови симптоми) са основа за подбор на хомеопатично лекарство. Голяма част от 
познанието за ключови симптоми, съответстващи хомеопатични лекарства и успешни 
предписвания е скрито в пациентските файлове на всеки практикуващ хомеопат. Тези 
съкровища трябва да бъдат събрани и същевременно да бъде отделено „зърното от 
плявата”. За постигането на тази цел са необходими основни умения по критично мислене. 
Систематизираното събиране и анализ на висококачествени данни от клинични случаи, 
получени от терапевтите в рутинната си практика, би улеснило разбирането за това кои 
характеристики на пациентите са спомогнали за успешното предписание на съответстващи 
хомеопатични лекарства. За създаването на таргетирано проучване за подобряване на 
клиничната практика, са нужни изследвания на клинични случаи и анализ на прогностичните 
фактори. Някои от резултатите, които ще бъдат представени, са от регистрирана холандска 
програма на медицински практики с анализ на ”най-успешните хомеопатични случаи”.

ЗАЩО СЕ НУЖДАЕМ ОТ УЧАСТИЕТО 
НА ПРАКТИКУВАЩ В ИЗСЛЕДВАНЕТО, 
ОСОБЕНО ПРИ ДОКАЗВАНЕТО НА СЛУЧАИ 
И КАК ТОВА Е СВЪРЗАНО С БЪДЕЩОТО 
РАЗВИТИЕ НА ХОМЕОПАТИЯТА? 

д-р КРИСТИЕН КЛАЙН-ЛАНСМА
Нидерландия
РОБЪРТ ВАН ХАСЕЛЕН
Великобритания
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Individualized homeopathic medicine prescription is ‘personalised medicine’: patient 
characteristics (keynote symptoms) are the basis for the choice of the homeopathic medicine. A 
lot of practical knowledge about homeopathic keynote symptoms, corresponding homeopathic 
medicines and successful prescriptions, is hidden in patient files of homeopathic practitioners. 
These treasures must be harvested, and at the same time “the wheat needs to be separated 
from the chaff”. For the latter purpose, basic ‘critical thinking’ skills are required.

Systematic collection and analysis of high quality clinical case data obtained by doctors in 
routine practice, would facilitate understanding what patient characteristics are associated 
with the successful prescription of which homeopathic medicines.. 

Practice-based research, such as case-reporting and prognostic factor analysis, is essential for 
targeted research on how to improve homeopathic practice. Some results of a Dutch practice-
based registration program, with identification of ‘best homeopathic cases’, will be presented.

WHY DO WE NEED PRACTITIONER 
INVOLVEMENT IN RESEARCH, ESPECIALLY 
IN CASE REPORTING AND HOW CAN 
THIS HELP SAFEGUARDING THE FUTURE 
GROWTH OF HOMEOPATHY? 

CHRISTIEN KLEIN-LAANSMA MD
The Netherlands
ROBBERT VAN HASELEN
UNITED KINGDOM
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Доказването на нови лекарства (ДНЛ) е най-малко изследваната област в хомеопатията в 
последните сто години. В последните десетилетия почти не са въведени в употреба нови полихрести, 
конституционални лекарства и нозоди. Изискванията за ДНЛ са лошо дефинирани и неточни. Авторът 
работи от 1998 г. в тази област и има опит в предклинични, клинични и основни научни проучвания. 
Най-същественото от клиничните изследвания ще бъде споделено на срещата.

Методи и източници

Процесът на ДНЛ започва с идентификация на вероятна лекарствена субстанция, която има определени 
патогенни (предизвикващи заболяване) свойства, които могат да се използват срещу подобно 
заболяване в свръхразредена и потенцирана доза. Другите главни стъпки включват етични въпроси, 
стандартизация, подготовка, доказване, проучване in vitro, тестване върху животни и върху хора, 
мерки за безопасност. За представяне на резултатите е необходимо фокусиране върху клиничните 
изследвания в хомеопатията и приложимите указания като ICH_GCP и CARE насоки.

Ето някои от новите лекарства и проучвания:

HIV нозод (Клинично наблюдение върху 27 HIV позитивни случая)

Хепатит C нозод (Клинично наблюдение на24 HCV позитивни случая)

Mycobacterium Tuberculosis нозод (Клинично плацебо контролирано проучване на148 пациенти с 
инфекция на горните/долните дихателни пътища)

Нозод на рака

Хидроквинон

Капсаицин и Дихидрокапсаицин (Сравнително клинично проучване на 116 пациенти с болков 
синдром)

Малария нозод

Резултати

През годините бяха постигнати различни резултати в процеса на разработване на нови лекарства. 
Ще бъдат споделени някои акценти по отношение на валидирането на Закона за подобие, лечебното 
действие на хомеопатичните лекарства, начинът им на действие и адекватното доказателство за 
ефектите на високо потенцираните лекарства в човешки, животински и растителни клетъчни култури.

ДОКАЗВАНЕ НА НОВИ ЛЕКАРСТВА: 
КЛИНИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ВЪЗМОЖНОСТИ

Д-Р РАДЖЕШ ШАХ
Индия

74



Introduction

New Drug Development (NDD) has been a least-addressed area in homeopathy in last one hundred years. 
Hardly any major new Polychrest, Constitutional drug or Nosode has been introduced in homeopathy since 
decades. Even the regulations for NDD are ill-defined and un-inviting. The researcher (speaker) has been 
working with NDD since 1998 and has gained certain experience in pre-clinical, clinical and fundamental 
research. More of the Clinical Research highlights will be shared at the meeting. 

Methods and material

The process of New Drug Discovery entails Identification of prospective drug substances having definite 
pathogenic (disease-causing) properties, which could be used against similar diseases when administered 
in ultra-dilute, potentized doses.  Major further steps include Ethical issues, Standardization, Preparation, 
Proving, In-vitro study, Animal study, Human trial, and safety measures.  Focusing on clinical research 
in Homeopathy as per the applicable guidelines such as ICH_GCP and CARE guidelines for reporting the 
results. Some of the New Drugs developed and various forms of research conducted, were:

1. HIV Nosode (Observational clinical trial on 27 HIV positive cases)

2. Hepatitis C Nosode (Observational clinical trial on 24 HCV positive cases)

3. Mycobacterium Tuberculosis Nosode (Placebo-controlled clinical trial on 148 URTI/LRTI cases)

4. Cancer Nosode

5. Hydroquinone

6. Capsaicin and Dihydrocapsaicin (Comparative clinical trial on 116 pain management cases)

7. Malaria Nosode

Results 

Various results were achieved in the process of the developing of New Drugs over years. Some highlights 
will be shared in relation with the validation of the Law of Similars, efficacy of anti-disease activities, mode 
of action, and adequate proof of the effects of high-dilution medicines was established in cell-line, animal, 
human and plant models.

References: 

Fifteen peer-reviewed publications based on the above research.

NEW DRUG DEVELOPMENT: CLINICAL 
RESEARCH OPPORTUNITIES

DR RAJESH SHAH, MD
India
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ИНИЦИАТИВИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО НАУЧНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ИНДИЯ

Централният съвет за изследвания в хомеопатията (CCRH) е организация към Министерството 
по аюрведа, йога и натуропатия, унани, сидха и хомеопатия (AYUSH), която работи от 40 
година с цел насърчаване на научните изследвания, които допринасят за подобряване 
на общественото здравеопазване в страната и развиват и утвърждават хомеопатията в 
световен мащаб. Мисията на CCRH е да провежда научни и етични изследвания, като по 
този начин допринася за по-добра клинична практика, насърчава безопасно, качествено 
гарантирано и ефективно лечение и работи за глобално приемане на хомеопатията. 
CCRH създава мрежа от 26 института, разположени в различни области на страната, 
с екип от около 250 изследователи по хомеопатия, учени от различни научни области, 
научни изследователи в базови области, включително физика, молекулярна биология и др. 
Изследователската дейност на Съвета през последните 40 години включва 168 клинични, 40 
фундаментални изследвания, стандартизационни проучвания на 625 лекарства, доказване 
на 112 лекарства, клинична проверка на 106 лекарства. Други области на нашата дейност 
са епидемични и превантивни изследвания, интеграция в националните програми за 
здравеопазване и инициативи за обществено здравеопазване, и др. CCRH разработи 
стандартни насоки за хомеопатична практика въз основа на научните данни, прегледа 
на източниците, стандартните изисквания за клинични условия, експертни срещи. Досега 
около 360 изследвания са публикувани в научни издания, от които 32 статии са посветени на 
фундаментални изследвания, включително 14 в международно признати списания.
За глобализацията на лечебните системи AYUSH, включително хомеопатия, Министерството на 
AYUSH има схема за международно сътрудничество, в която са създадени 28 информационни 
клетки AYUSH и 11 академични кабинета в различни страни. Също така бяха подписани 
меморандуми за разбирателство с различни международни институти и организации в 
Канада, Армения, САЩ, Мексико, Аржентина, Германия, Бразилия, Израел и Куба за участие 
в съвместни изследователски проекти. Първият световен форум за интегративна медицина 
(WIMF) бе организиран през 2017 г., за да обсъди текущото състояние на регулиране на 
хомеопатичните лекарствени продукти (HMPs) в света. На нея присъстваха политици, 
регулатори на лекарства, производители и доставчици на здравни услуги от 25 държави. 
Няколко ключови препоръки бяха направени по време на форума. Следващият подобен 
форум вероятно ще се проведе през януари 2019 г. в Гоа, Индия.
Всички ние трябва да подкрепяме хомеопатията на световната сцена с активно и 
всеотдайно сътрудничество помежду си, като по този начин се проектира истинският образ 
на хомеопатията.

Д-Р РАЖ. К. МАНЧАНДА
Индия
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INDIA’S INITIATIVES FOR INTERNATIONAL 
COLLABORATION IN RESEARCH

Central Council for Research in Homoeopathy (CCRH) is a research organization under Ministry 
of Ayurveda, Yoga& naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH), Govt. of India working 
since forty years with vision to promote research that contributes towards improving public 
healthcare in the country and contributes to development and acceptability of Homoeopathy 
globally. The mission of CCRH is to conduct scientific and ethical research, thereby enhancing 
success rate of clinical practice, promoting safe, quality-assured and effective treatment in 
health care delivery and ensuring global acceptance of Homoeopathy.

CCRH has established a network of 26 institutes located in different parts of the country 
with team of around 250 homoeopathy researchers, multidisciplinary scientists, basic and 
fundamental researcher including physicist, molecular scientist etc. Council’s research activities 
of last 40 years includes 168 clinical researches, 40 basic researches, standardization studies of 
625 drugs, proving of 112 drugs, clinical verification of 106 drugs. Other areas of activities include 
epidemic & preventive research, integration in National health programmes and public health 
initiatives etc. CCRH developed standard treatment guidelines (STG) in Homoeopathy based on 
the research evidence, review of literature, standard guidelines of clinical conditions, expert 
review meetings. So far, around 360 researches have been published in peer-reviewed journals, 
of these 32 papers are in basic research, including 14 in internationally acclaimed journals. 

For globalisation of AYUSH systems including Homoeopathy, Ministry of AYUSH has an 
International collaboration scheme under which 28 AYUSH information cells and 11 academic 
chairs have been established in different countries. Also, Memorandum of understanding 
(MOUs) with different international institutes and organisations in Canada, Armenia, USA, 
Mexico, Argentina, Germany, Brazil, Israel and Cuba have been signed for participation in joint 
research projects. First ever World Integrated Medicine forum (WIMF) was organised in 2017, to 
discuss the current state of regulation of homeopathic medicinal products (HMPs) in the world. 
It was attended by policy makers, drug regulators, manufacturers and healthcare providers 
from 25 countries. Several key recommendations were made during the forum. Next WIMF is 
likely to be held in Jan 2019 in Goa, India. 

We all need to support Homoeopathy at global stage, with active and generous collaborations 
amongst each other, thus projecting the accurate image of Homeopathy.

DR. RAJ. K. MANCHANDA
India
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При C4 тритурация всеки участник стрива препарата и докато 
тритурира доказва лекарството. Разбирането на картината 
на доказването понякога е свързано с интерпретации без 
ясно установени рамки и зависи от различните стъпки на 
тритуриране. Методът е приложен за първи път от Jürgen Beck-

er † около 1992 г.

Форматът на C4 доказването е атрактивен за училищата по хомеопатия и техните студенти, 
защото на практика се разясняват много от принципите на хомеопатията и се счита за по-
малко времеемък от традиционното доказване на Ханеман.

Поради относителната новост на C4 тритурациите за хомеопатичната общност е необходимо 
съгласуване на концепции, процедури, употреби и теоретични съображения. Това би могло 
да подпомогне сътрудничеството между училищата и по-широко прилагане на този метод. 
Подкомитетът по доказванията към Европейския комитет по хомеопатия иска да проучи 
мнения и опит, за да бъде определена ролята на С4 тритурациите в преподаването по 
хомеопатия в бъдеще.

По време на семинара ще очертаем основните проблеми и всички участници ще могат да 
обменят опит, съображения и мнения. 

Въпроси, които ще бъдат разгледани са: различията в тълкуването по време на всяка стъпка 
от доказването; възможните начини на контакт на доказващия с доказваното вещество; 
кои са общите елементи и причините за различия между отделните C4 тритурации; колко 
спешна е необходимостта от насоки и т.н.

C4 ДОКАЗВАНИЯ: ОТ ВЪЗМОЖНОСТ КЪМ 
ОСНОВНО НАПРАВЛЕНИЕ

Д-Р ЖАН ПИЕР ЯНСЕН
Нидерландия 
Д-Р СУЗАНЕ ДИЙЦ
Австрия
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In C4 trituration provings each prover performs the preparation 
and and while preparing (triturating) proves simultaneously the 
remedy. The understanding of the symptom picture is sometimes 
embedded in a relatively unknown framework of interpretation 
which connects with the different potency steps. The method 

was initiated by Jürgen Becker† around 1992.

For homeopathic schools and their students the format of C4 proving is attractive because it 
integrates into homeopathic training many elements of homeopathy in a practical way, and is 
considered more time-efficient than the traditional Hahnemannian proving.

Due to the relative novelty of C4 provings for the homeopathic community as a whole, there 
may be a need to align concepts, procedures, uses and theoretical considerations existing 
within various  groups of colleagues interested in C4 provings. This could support cooperation 
of schools and wider application of C4 provings.

ECH’s Subcommittee for Provings wishes to acquire an overview in order to see what role it 
could play for the further dissemination of C4 provings.

During the workshop we will work with a starting presentations outling the main issues. 
Following on each presentation all participants of the workshop will exchange their experiences, 
considerations and opinions.

Among the questions of interest one can think of the differences of interpretation in connection 
to the potency step, possibilities about the way how the prover is in contact with the proving 
remedy, which procedural elements are more common, and reasons for procedural differences 
between various C4 proving procedures that are in use, the urgency of the need for guidelines, 
etc.

C4 PROVINGS: FROM NICHE TO 
MAINSTREAM

DR. JEAN PIERRE JANSEN
The Netherlands 
DR. SUSANNE DIEZ
Austria
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При конвенционалните медицински изследвания неблагоприятните симптоми са странични 
ефекти, наблюдавани при ново лекарство от доброволци, считат се за нежелани. При 
хомеопатичното доказване ситуацията е друга:

Симптомите наистина водят до малко неудобства, но са желателни, защото доброволците 
искат да изпитат влиянието на хомеопатичното лекарство и се надяват да допринесат по 
този начин за хомеопатичната Materia Medica. Това е още една възможност за обучение на 
студентите.

За разбиране на процеса е важно предварително да се дефинират определенията и 
процедурите по отношение на нежеланите ефекти, законово и етично обосноваване, без да 
се компрометира доказването на симптоми.

Този семинар е посветен на разбирането, процедурите и материалите, които могат да 
подпомогнат дизайна и провеждането на доказване. Могат да бъдат приложени различни 
подходи за училищата и за практикуващите хомеопати.

СИМПТОМИ НА ДОКАЗВАНЕ И 
СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ: ПРАКТИЧЕСКА 
ИНФОРМАЦИЯ И ОБМЯНА НА ОПИТ

Д-Р ПИТЪР СМИТ
Германия 
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In conventional medical research, adverse events are side effects experienced from a new 
drug by trial volunteers, and they are considered undesirable. However, in a proving, there is a 
situation in reverse: Symptoms bring indeed a small burden, but are desirable because the vol-
unteers wish to experience the influence of a homeopathic remedy and and hope to contribute 
in this way to the homeopathic Materia Medica. In addition, there is a considerable learning 
opportunity for students.

For regulatory purposes it is important to design in advance definitions and procedures with 
regard to adverse events, a legal and ethical requirement, without compromising the experi-
ence of proving symptoms.

This workshop is dedicated to provide understanding of and procedures and materials that can 
support the design and conduction of a proving. Different approaches may exist for schools and 
for practicing homeopathic colleagues respectively.

PROVING SYMPTOMS AND ADVERSE 
EVENTS: PRACTICAL INFORMATION AND 
EXCHANGE

DR. PETER SMITH
Germany 
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ДОКАЗВАНЕТО КАТО ОБРАЗОВАТЕЛЕН 
ИНСТРУМЕНТ

От самото начало доказванията на хомеопатични лекарства се извършват хомеопатите 
и техните ученици с имат за цел от една страна да обогатят познанията за картините на 
лечебните средства и от друга да преподават практически методологията на хомеопатичното 
наблюдение.

Обучителните доказвания са в същото време практически упражнения, самостоятелни 
експерименти и истински опити. По този начин те трябва да отговарят на няколко изисквания, 
за да бъдат педагогически, безопасни и етично безупречни.

Няколко хомеопатични училища са въвели образователни доказвания в своите програми 
за обучение и техният опит и похвати могат да бъдат използвани от другите училища, за да 
следват същия процес.

Този семинар има следните задачи: да очертае различните стъпки; да посочи методологични 
и етични изисквания на образователните доказвания. С много примери и упражнения ще 
покажем предизвикателствата и въпросите, които възникнат по време на тези експерименти. 
Тази работна среща има за задача също да подчертае добавената стойност на упражненията 
за по-дълбокото вникване и осъзнаване на хомеопатичната философия.

Историите и опита, споделяни от участниците, ще помогнат да се обхванат широко 
различните възможни ситуации.

Д-Р ЕЛЕН РЕНУ
Франция
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PROVINGS AS EDUCATIONAL TOOL

Since the very beginning provings have been performed by homeopaths and their students with 
the double purpose to enrich the knowledge of the remedies’ pictures and to teach practically 
the homeopathic observation methodology.

Educational provings are at the same time practical classes, self-experimentations and 
real trials. Thus they must fulfill several requirements to be pedagogical, safe and ethically 
impeccable.

Several homeopathic schools have implemented educational provings in their training 
programmes, and their experiences and know-how can be used by the other schools to follow 
the same process.

This workshop aims at outlining the different steps and methodological and ethical requirements 
of educational provings, with many examples and exercises showing the challenges and 
questionings more likely to occur during these experimentations. It also aims at emphasising 
on the added value of the exercise for the students’ awareness of the homeopathic philosophy.

Stories and experiences shared by the participants should help cover widely the various 
possible situations.

DR. HÉLÈNE RENOUX
France


