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Среща в 
       “Споменът”
Най-новият спектакъл на 
танцова формация Нешанъл Арт – 
трупата на Нешка Робева.

Очакваме Ви! 

Асоциацията на лекарите хомеопати в България 
Екипът на Алпен Фарма България
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Телата и душите са в хармония, 
когато танцуват.

Танцът е 
най-нежната терапия.

Нека се отпуснем и се насладим 
на един невероятен танцов 

спектакъл.
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Годишна научно-практическа 
конференция по Хомеопатия 

и Шуслерова терапия



23.11.2012 г. петък 

9.30 - 10.00 ч.    РЕГиСТРАция

10.00 - 10.30 ч.  Откриване на Конференцията

10.30 - 12.45 ч.  Първа научна сесия

10.30 - 11.00 ч. „Някои билки, прилагани в българската народна медицина,   
 при туморни заболявания”
 Лектор: доц. д-р илияна янева, PhD,
 Национален център по обществено здраве и анализи към МЗ

11.00 - 11.30 ч.  „Четирите елемента на живата материя – 
 водород, кислород, азот, въглерод”
 Лектор: гл. ас. д-р Палмена Ангелова, PhD,     
 Софийски университет, Медицински факултет, Катедра „Физиология на човека”

11.30 - 12.15 ч.  „Вирусология и хомеопатия”
 Лектор: д-р Ерма Миронова, вирусолог и хомеопат, Център 15, София

12.15 - 12.45 ч.  „Ваксини. Постваксинален синдром и лечение с хомеопатия” 
 Лектор: д-р Елеонора Рогелова, лекар хомеопат, член на АЛХБ

12.45 - 13.15 ч.  Въпроси към лекторите
13.15 - 14.15 ч.  Обяд

14.30 - 18.00 ч.  Втора научна сесия

14.30 - 15.15 ч.  „Лаймска болест и други трансмисивни инфекции.    
 Възможности на хомеопатичната терапия”
 Лектори: доц. д-р ива Христова, д.м.н.,
 Национален център по заразни и паразитни болести;

  д-р Дора Пачова, ЦЗО „Едикта”, магистър по хомеопатична терапия, 
магистър психотерапевт на лица с увреждания, председател на АЛХБ, член на Подко-
митетите по образование и политика към Европейския комитет по хомеопатия, 
представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига

15.15 - 15.45 ч.  „Остри клинични случаи на Уртикария фактиция и медикаментоз- 
 на хепаталгия, решени с методите на класическата хомеопатия”
 Лектор: гл. ас. д-р Милка Михайлова, лекар хомеопат; Медицински универси- 
 тет, Плевен, Катедра „Биохимия”; преподавател към ЦЗО „Едикта”

15.45 - 16.15 ч.  „Социална адаптация на деца, лишени от родителски грижи”
 Лектор: гл. ас. д-р Марияна Ангелчева, 
 НСА, Катедра „Кинезитерапия и рехабилитация”

16.15 - 16.45 ч.  Кафе пауза
16.45 - 17.30 ч.  „Новости в медицината. Епигенетика и хомеопатия”
 Лектор: д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма България; член на АЛХБ

17.30 - 18.00 ч.  Въпроси и закриване на първия ден от Конференцията

Зала 3.2  НДК 24.11.2012 г. събота 
зала 11 
Кино „Люмиер” НДК

9.30 - 10.00 ч.  РЕГиСТРАция

10.00 - 10.30 ч.  Откриване на Конференцията по Шуслерова терапия.  
 Приветствие от: д-р Дора Пачова, председател на АЛХБ    
                            д-р Нонна Петрова, директор на Алпен Фарма България 

10.30 - 12.15 ч.  Първа научна сесия

10.30 - 11.30 ч.  „Приложение на Шуслеровите соли при чести респираторни   
 заболявания. Програми за укрепване на имунитета”
 Лектор: Анжелика Грефин Волфскийл, хомеопат; натуропат;   
 Шуслеров терапевт, Германия; автор на книги за Шуслеровата терапия

11.30 - 12.15 ч.  „Приложение на Шуслеровата терапия в     
 оториноларингологията. Клинични случаи”
 Лектор: д-р Димитър янев, УНГ специалист, хомеопат, Бургас

12.15 - 13.30 ч.  Обяд

13.30 - 18.00 ч.  Втора научна сесия

13.30 - 15.00 ч. „Съвременно холистично познание за рака. Ролята на Шуслеровите  
 соли в превенцията и комплексното лечение на тази патология” 
 Лектор: Анжелика Грефин Волфскийл, хомеопат; натуропат;   
 Шуслеров терапевт, Германия; автор на книги за Шуслеровата терапия

15.00 - 16.00 ч.  „Шуслеровите соли като епигенетичен фактор    
 в профилактиката на злокачествените заболявания”
 Лектор: Ст. н. с. II ст. д-р Мария Генкова-Папазова, д.м., 
 холистичен лекар, Институт по невробиология към БАН

16.00 - 16.30 ч.  Кафе пауза

16.30 - 16.50 ч.   „Шуслеровите соли в подкрепа на човечеството” 
 Лектор: д-р Георги Хаджиев, лекар хомеопат, 
 ЦЗ „Холистика”, Велико Търново, преподавател към ЦЗО „Едикта”

16.50 - 17.10 ч.  „Аюрведа и Шуслеровата терапия.      
 Практически насоки в съвременното холистично лечение”
 Лектор: д-р Антонина Вичева,       
 пулмолог, педиатър и йога терапевт, МЦ „Кристал”, София

17.10 - 17.50 ч.  „Времето и ритъмът в живота и в хомеопатията”
 Лектори: гл. ас. доц. д-р Василка илиева, PhD; специалист по фармакология;  
 преподавател в Медицински колеж и Катедра „Фармакология”, МУ Пловдив;  
 д-р Дора Пачова, ЦЗО „Едикта”, магистър по хомеопатична терапия, магистър 
психотерапевт на лица с увреждания, председател на АЛХБ, член на Подкомитети-
те по образование и политика към ЕКХ, представител на България в ММХЛ

17.50 - 18.00 ч.  Закриване на Конференцията по Хомеопатия и Шуслерова терапия


