Българското Биохимично Общество
и
Асоциацията на Лекарите Хомеопати
в България

организират
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Научно – практична конференция
по ХОМЕОПАТИЯ и ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
посветена на 50 години DHU

дата и място на провеждане:

25.11. – 27.11.2011 г.
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Бул. „Александър Малинов”111
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www.dhu-bg.com
www.alpenpharma.bg
www.edicta-bg.com
www.homeopathybulgaria.org

www.schusslersalts.com
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25.11.2011 г.

Програма

9.30 ч – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. – Откриване на научната конференция
10.15 ч. – 12.00 ч. I научна сесия
1. „Нормативни изисквания относно приложението на растенията като хранителни растителни добавки; традиционни лекарствени продукти и хомеопатични продукти”
Лектор: Гл. ас. д-р Илияна Янева, PhD, Национален център по
обществено здраве и анализи към МЗ
2. „Актуални аспекти на утвърдени и нови хомеопатични,
цветотерапевтични и минерални продукти, под формата на
тинктури и ниски разреждания”
Лектор: Д-р Димитър Пашкулев, фитотерапевт, диетолог,
хомеопат, автор на повече от 20 книги диетология, фитотера
пия и комплексно природолечение и на над 50 оригинални разработки за фитопродукти с вътрешно и външно приложение
3. „Новости в областта на хомеопатията”
Лектор: Д-р Мария Урумова - Кабинет „Холимед”; лекар хомеопат,
магистър - психотерапевт на лица с увреждания, председател на
Сдружение «Приятели на хомеопатията»
4. „Стресови въздействия по време на бремеността и раждането и нарушения в адаптацията и развитието на детето.
Приложение на хомеопатичните лекарствата Fenoterol
ydrobromide (Partusistеn) и Placenta humana”
Лектор: Гл. ас. д-р Палмена Ангелова, PhD, Медицински факултет
на Софийски Университет, катедра Физиология на човека
5. „Ключовите думи - ключ към конституционалното лекарство.
Клинични случаи, онагледяващи тази теза“
Лектор: : Д-р Милка Пенчева Михайлова - главен асистент по
Биохимия МУ-Плевен; лекар - хомеопат; преподавател към ЦЗО
„Едикта“. Д-р Марийка Асенова Гарева - общопрактикуващ лекар
гр. Славяново, област Плевен; лекар - хомеопат
6. „Дисхисротична екзема“
Лектор: д-р Деница Пунева, лекар - хомеопат, МЦ „Хирон“
7. „Европейски конгрес по хомеопатия - Рига 2011” – акценти
Лектор: Д- р Дора Пачова - ЦЗО „Едикта”, магистър по хомеопатична терапия, магистър - психотерапевт на лица с увреждания,
председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България,
член на подкомитетите по образование и политика към Европейски комитет по хомеопатия, представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига

12.00 ч. – 13.00 ч.

Обяд

13.00 ч. – 15.00 ч.

II научна сесия „Хомеопатия и психология”
1. ”Приложение на хомеопатичната психотерапия в процеса на
конституционалното лечение”
Лектор: Доц. Станка Михалкова, PhD, доктор по психология;
Председател на Хомеопатично общество в България
2. „Фамилна динамика и хомеопатия” – темата е представена на
Европейски конгрес по хомеопатия в Рига; Май 2011
Лектори: Д-р Дора Пачова – ЦЗО „Едикта” преподавател; магистър по хомеопатична терапия, Мария Джонгова, ЦЗО „Едикта”
преподавател; магистър по клинична и консултативна психология,
Д-р Мария Грозева – педиатър МЦ „III поликлиника”, гр. Хасково; лекар
хомеопат, регионален представител на ЦЗО „Едикта”
3. “Карцинозинум – лекарство за българския народ”
Лектор: Д-р Елеонора Рогелова – лекар - хомеопат, член на УС на АЛХБ
4. Клиничен случай „Алиса в страната на чудесата”
Лектор: Д-р Ирена Маждракова – КЦХЗ „Хела” - лекар - хомеопат,
специалист по клинична лаборатория, магистър-психотерапевт на
лица с увреждания; преподавател към ЦЗО „Едикта”

15.00 ч. – 15.30 ч.

Кафе – пауза

15.30 ч. – 17.00 ч.

III научна сесия - Представяне на клинични случаи
1. Хомеопатия – възможности при неврологични случаи : пареза и
остро възпаление на нервус фациалис; невралгия на нервус тригеминус – хронична фаза; ишиас – рецидив и хронична фаза; невротичен
тик на главата
Лектор: Д-р Георги Хаджиев – лекар хомеопат, ЗЦ „ Холистика”
Велико Търново, преподавател към ЦЗО „Едикта”
2. Съчетаване на конституционална и Шуслерова терапия при
венозна недостатъчност
Лектор: Д-р Калина Деветакова – ОПЛ София, лекар - хомеопат;
секретар на АЛХБ
3. Хомеопатично лечение на екземи в детска възраст
Лектор: Д-р Маринела Корнел – лекар - хомеопат, ХЦ «Адита Рея »,
Бургас; супервайзор към ЦЗО «Едикта»
4. Повлияване на психиатричен случай с хомеопатична терапия.
Лектор: Д-р Светла Стоева – психиатър, гр. Шумен; фамилен
психотерапевт, лекар - хомеопат, преподавател към ЦЗО „Едикта”

26.11.2011 г.
10.00 ч. – 10.30 ч.

Програма

Откриване на Конференцията по Шуслерова терапия
д-р Нонна Петрова – Директор на Алпен Фарма ООД
проф. Ваньо Митев – почетен председател на ББО
д-р Анастасия Миланова – председател на ББО

10.30 ч. – 13.00 ч.
13.00 ч. – 14.00 ч.
14.00 ч. – 14.20 ч.

14.20 ч. – 14.40 ч.
14.40 ч. – 15.00 ч.

15.00 ч. – 15.20 ч.

„Хронични заболявания – лечение с Шуслерови соли”
Лектор: Анжелика Грефин Волфскил – хомеопат, натуропат, Шуслеров терапевт – Германия, автор на книги по Шуслерова терапия

Обяд
„Съвременни представи за памет, вода и хомеопатия”

Лектор: доц. д-р Василка Илиева, PhD, специалист по фармакология, гл. асистент; преподавател в Медицински колеж и в Катедра
по фармакология към Медицински университет, гр. Пловдив

„Шуслерови соли в дерматологията“.

Лектор: д-р Анастасия Миланова, дерматолог

„Клинични случаи с използване на Шуслерови соли - супуративен
тонзилит, остър вирусен ентерит, болезнена менструация“

Лектор: д-р Георги Хаджиев – лекар - хомеопат, ЗЦ „ Холистика”
гр.Велико Търново, преподавател към ЦЗО „Едикта”.

„Възстановяване след фрактура в ЛЧО – приложение на
Шуслерови соли”

Лектор: Лектор: д-р Русинова – стоматолог - хомеопат, гр. Варна

„Болест на Хиршпрунг - класическа хомеопатия и
Шуслерови соли”
Лектор: д-р Михаил Костадинов, хомеопат, педиатър, гр. Варна

15.20 ч. – 15.30 ч.
15.30 ч. – 16.00 ч.
16.00 ч. – 17.30 ч.

17.30 ч. – 17.50 ч.
17.50 ч. – 18.00 ч.
18.00 ч. – 18.30 ч.
18.30 ч. – 19.30 ч.
19.30 ч. – 23.30 ч.

Въпроси към всички лектори относно клиничните случаи
Кафе – пауза
Представяне на клинични случаи, решени с приложението
на Шуслерови соли

Лектори: д-р Димитър Янев – УНГ специалист, хомеопат, гр. Бургас
д-р Искра Капинчева – лекар - хомеопат, гр. Варна ; преподавател
към ЦЗО „Едикта”; д-р Ирена Маждракова – КЦХЗ „Хела” - лекар хомеопат, специалист по клинична лаборатория, магистър-психо
терапевт на лица с увреждания; преподавател към ЦЗО „Едикта”

д-р Дора Пачова – Образователни програми по хомеопатия
Въпроси към всички лектори и клиничните случаи
д-р Нонна Петрова – 50 години DHU
Лоби бар – въпроси и свободна дискусия с участниците на
чаша вино
Гала - вечеря

Програма

27.11.2011г.
9.00 ч. – 16.30 ч.

Практически семинар по хомеопатия на ЦЗО „ЕДИКТА”
Клинични случаи – анализ, реперторизация, позология,
проследяване
Преподаватели и супервайзори от ЦЗО” ЕДИКТА” ще споделят своя опит така, че да разберете, запомните и приложите във вашата практика хомеопатичното изкуство
наравно с хомеопатичната наука.
Участват:
д-р Дора Пачова
д-р Искра Капинчева
д-р Светла Стоева
д-р Георги Хаджиев
д-р Валентин Вълков
д-р Ирена Маждракова

Среща – разговор с Д-р Райна Сивова –

кардиолог с дългогодишен опит и в хомеопатичното лечение

13.00 ч. – 13.30 ч.

Обяд

Предварително записване на e-mail:
edicta@abv.bg до 15 ноември 2011г.

25.11.2011г.
26.11.2011г.

Без такса участие

27.11.2011г.

Цена – 60 лв.

Семинарът ще се признава за 7 часа групови супервизии за
студенти по хомеопатия.

