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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

Използвани съкращения на кирилица 

БД – база от данни. 

БМХО – Българска медицинска хомеопатична организация 

СУБД – Система за управление на базата данни. 

ХА – „Хомеопатичен асистент“, наименование на създадената информационна система. 

 

Използвани съкращения на латиница 

CSS (Cascading Style Sheets) – език за описание на стилове, използван основно за описване 

на представянето на документ 

CSV (Comma-Separated Value) – файлово разширение с универсална структура, използвано 

при файлове за прехвърляне на информация (Import/Export) от една база в друга. 

EPG (Embedded PL/SQL Gateway) – функция на Oracle Database 11g.  

HTML (HyperText Markup Language) – маркиращ език за описание и дизайн на уеб страници 

MySQL – многопоточна, многопотребителска SQL система за управление на бази от данни. 

Oracle DB (Oracle Database) – база данни с уеб сървър, както и необходимата 

инфраструктура за създаване на динамични приложения. 

Oracle (Oracle Corporation) – транснационална корпорация за компютърни технологии в САЩ. 

Oracle APEX (Oracle Application Express) – програмна среда на Oracle за разработка на уеб-

базирани приложения, използваща SQL и PL/SQL 

PL/SQL (Procedural Language/Structured Query Language) – процедурно разширение, прието 

от Oracle корпорация. 

SQL (Structured Query Language) – структуриран програмен език, предназначен за създаване, 

видоизменяне, извличане и обработване на данни от релационни системи за управление на 

бази данни. 

XML (eXtensible Markup Language) – разширяем маркиращ език (метаезик), указващ как да 

бъде структуриран даден документ 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Хомеопатията е нетрадиционен терапевтичен метод, създаден преди повече от 200 години. 

Различава се от други методи за укрепване на човешкото здраве по използването на 

динамизирани лекарства на принципа на подобието в “безкрайно малки дози”. Хомеопатичният 

метод на лечение е регламентиран от българското законодателство със Закон за лекарствените 

продукти в хуманната медицина (ДВ бр.31, 2007 г). Той се използва на много лекари и дентални 

медици, в ежедневната практика преминали двугодишно следдипломно обучение в медицинските 

университети по програма на Европейската школа по клинична хомеопатия. Независимо от 

продължителното обучение, пълноценното използване на метода се затруднява поради огромния 

масив от информация в Материя медика за около три хиляди хомеопатични медикамента. 

Въпреки големите възможности на човешкия мозък да запаметява, практически е невъзможно да 

се борави със стотици  симптоми, синдроми, усещания, съпътстващи признаци и модалности, 

описани за всеки хомеопатичен медикамент. През последните години нараства необходимостта от 

използване на съвременни информационни технологии за улесняване на обучението и на 

рационалното приложение на хомеопатията в ежедневната лекарска практика. Успешното им 

развитие и популяризиране сред лекари, практикуващи хомеопатия, допринесе за техния успех при 

бързо вземане на решение за избор на персонализирана хомеопатична терапия. В хомеопатичната 

практика информационните системи улесняват специалиста в етапа на подбор на медикамент за 

остра или хронична патология, при бременни, деца, възрастни или полиморбидни пациенти. 

Създадените понастоящем в хомеопатията информационни системи се базират на алгоритми за 

търсене на медикамент, като са използвани различни източници на информация. Въпреки това, те 

не покриват изцяло нуждите на лекарите-хомеопати в тяхната практика. Съществена остава 

необходимостта от създаване на нова система с усъвършенстван алгоритъм за 

индивидуализиране на лечението.  

Настоящият труд има за задача да анализира хомеопатичната концепция и на базата на 

придобития клиничен опит на практикуващите лекари да бъде изграден модел за създаване на уеб 

базирана хомеопатична информационна система. 
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2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

Цел на настоящия дисертационен труд е да се разработи модел и система за експертна 

информационна поддръжка на лечебно-диагностичния процес в работата на лекаря-хомеопат. 

За постигане на целта се поставиха следните основни задачи: 

 Да се проведе анкетно проучване сред лекари, практикуващи хомеопатия, като се 

анализират  нагласите и потребностите за използване на информационни системи, 

подпомагащи лечебно-диагностичния процес 

 Да се създаде релационен модел на БД, включващ взаимовръзките между клиничната 

находка на пациента и избора на хомеопатично лечение. 

 Да се изгради и нормализира SQL база от данни за ХА. 

 Да се осъществи дигитализиране и въвеждане на данните от хомеопатичен справочник „От 

симптома към медикамента и от медикамента към симптома“ в ХА.  

 Да се създаде  графичен потребителски интерфейс за лесен и бърз достъп до системата. 

 Да се осъществи тестване на създадената система за отстраняване на логически и 

технически грешки. 

 Да се разработят  демонстративни модели на системата при температурни състояния, 

травматизъм, латерализация на болестния процес, типизиране на пациенти – чувствителен 

тип. 
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3. МЕТОДИКА 

3.1. Анкетен метод 

За изпълнение на първата задача се проведе анкетно проучване сред 101 участващи в 3 нива на 

следдипломно обучение по хомеопатия към Европейската школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ) в 

София, Пловдив, Варна и Плевен през месец март 2014 г. Обучението е одобрено от 

Академичните съвети  на Медицинските университети у нас. Получените знания и умения се 

акредитират от Българския лекарски съюз, Съюза на фармацевтите и Българската медицинска 

хомеопатична организация (БМХО). 

За целите на проучването беше разработена и използвана анкетна  карта, съдържаща 16 

стандартизирани въпроса, групирани в 4 панела: 

- административен панел, включващ възраст, пол, професия, курс на обучение; 

- познавателен и образователен панел по хомеопатия – за набиране на информация 

относно източниците на информация за хомеопатията; къде е изучавана хомеопатията като 

медицински метод; умение за поставяне на хомеопатична диагноза и назначаване на 

хомеопатично лечение; 

- панел за проучване на необходимостта от компютризиране на диагностиката и лечението 

в хомеопатията – използване на компютър в лекарската практика; използване на хомеопатичен 

софтуер; 

- панел за проучване на мнението относно ползата  и риска от компютризация на 

хомеопатията.  

Анкетната карта е представена в Приложение №1 на дисертационния труд.  

 

3.2. Статистически методи  

Анализът на получените резултати беше извършен с помощта на статистически софтуерен 

продукт SPSS v.17.0. Използвани бяха следните методи: вариационен анализ (mean±SEM); 

алтернативен анализ – за оценка на относителен дял в (%); графичен анализ. 

 

3.3. Документален метод 

Анализирани бяха  данните от хомеопатичен справочник на издателство „Изток-Запад“, 

озаглавен „От симптома към медикамента и от медикамента към симптома“ с автори Л. Пейчев и  

Х. Бояджиян (ISBN 978-954-321-524-9). Изданието е одобрено от БМХО, използва се в обучението 

и в ежедневната практика на лекарите, практикуващи клинична хомеопатия у нас. 

 

3.4. Използван софтуер и езици за програмиране 

 Базата от данни създадохме чрез MySQL Server и софтуерен инструмент за управление на 

базата от данни dbForgeStudio v.7.1.13. При създаването ѝ използвахме основните 

функции на СУБД за създаване, актуализация, коригиране, достъп, търсене, четене, 

извикване, сортиране на БД.  
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 За създаването на базата от данни и релационните структури на ХА използвахме 

програмен език за разработка на бази от данни и неговото разширение в Oracle среда – 

SQL/PLSQL. Чрез него изпълнихме основни задачи, свързани с изграждането и 

управлението на данните. Формулирахме прости и сложни заявки, чрез които 

необработените данни бяха преобразувани в информация. Скрипт (сорс код) на базата от 

данни за ХА е представен в Приложение №2 на дисертационния труд. 

 Среда за разработка на графичния потребителски интерфейс – Oracle Application Express 

(Oracle APEX); среда за разработка на уеб-базирани приложения, предоставена от Oracle 

за осъществяване на интерактивен достъп до базата от данни чрез интернет или локалната 

мрежа. Oracle позволява отдалечен многопотребителски интерактивен достъп и 

манипулация на данните при необходимото ниво на защита и сигурност. Архитектурата му 

съставлава хранилище за метаданни, което съхранява дефинициите на заявки и обработва 

уеб страниците. Системата работи с големи количества SQL кодове в рамките на базата от 

данни със знания, представени чрез релационен модел. 

 Използвани софтуерни езици:  

Oracle APEX генерира HTML и XML код, използван заедно с CSS и javascript. HTML, XML – 

предоставя логически и организиран синтаксис с лесни функции, с които беше 

оптимизирана системата ХА. 
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4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

4.1. Резултати от анкетно проучване сред лекари, практикуващи хомеопатия за 

използване на информационни системи  

Анкетното проучване, проведено от нас, изследва необходимостта и нагласите за 

използване на специализирани софтуерни програми от лекари-хомеопати в диагностичния и 

лечебен процес. Анкетирани бяха 101 човека, участващи в 3 нива на следдипломно обучение по 

клинична хомеопатия, което съставлява 92% от обучаващите се за 1 година. 

 

4.1.1. Aдминистративен панел 

Относителният дял на медицинските специалисти, обхванати в анкетата, е както следва: 78 

(77.2%) лекари, 8 (7.9%) дентални медици и 15 (14.9%) фармацевти. Това съотношение отразява 

практическия интерес на трите категории медицински лица към изучаването на хомеопатия в 

ежедневната практика. Участниците в обучението по хомеопатия за 1-ви курс са 41 (40.6%), а за 2-

ри курс са 48 (47.5%). Първите две нива на обучение са задължителни, а третото ниво на обучение 

– 12 (11.9%) – е по избор за допълнително усъвършенстване. Обобщени резултати от 

административните данни на анкетираните участници са представени на Табл.1. Разпределението 

по пол на участниците в анкетата показва значителен превес на жените – 86 (85.1%), докато 

мъжете са 15 (14.9%) . Вероятна причина за диспропорцията между мъже и жени е, че лекарската 

професия у нас се практикува предимно от жени от една страна, а от друга в – традициите на 

българското семейство жената заема доминиращо положение по грижата за здравето на 

членовете му. Това определя и по-големия интерес на жените в сравнение с мъжете към 

изучаване на нетрадиционни методи, какъвто е хомеопатията. Възрастта на участниците варира от 

23 до 74 години (средната възраст е 46.6 ± 10.54). Анализът на разпределението по възраст 

показа, че  малко повече от половината от участниците – 59 (58.1%) са на възраст до 50 години, а 

над 50 години са 42 анкетирани (41.9%). Сравнително разпределение по възраст в нашата извадка 

дава възможност да се проучи мнението и на анкетираните от по-старшите възрастови групи по 

въпрос, за който традиционно младите хора са по-позитивно настроени.  

 

Табл. 1. Характеристика на анкетираната група. 

 Характеристика Брой % 

Общ брой участници в 

анкетното проучване 
101 100 

Пол 

Мъже 

Жени 

 

15 

86 

 

14.9 

85.1 

Възраст 

Под 50 години 

 

59 

 

58.4 
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Над 50 години 

Средна възраст (mean±SD) 

42 

46.6±10.5 

41.6 

 

Професия  

Лекар 

Дентален лекар 

Фармацевт 

 

78 

8 

15 

 

77.2 

7.9 

14,9 

Курс на обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

 

41 

48 

12 

 

41.6 

47.5 

11.9 

 

4.1.2. Познавателен панел 

На въпроса „От къде за първи път получихте представа за хомеопатия?“ най-голям е 

броят на участниците – 30 (29.7%) – които са посочили медицинските университети, следвани от 24 

(23.8%), които са посочили семейство и приятели. Мястото на медиите и интернет е определено от 

11 (10.9%) участници, а едва 4 (4%) са посочили личния лекар като източник на информация (Фиг. 

1). Вероятна причина за това съотношение на отговори е, че хомеопатията е нов метод на лечение 

в медицинската практика, който не е достатъчно застъпен в съвременното университетско 

обучение по медицина. През 1996 година започват курсове за следдипломно обучение на лекари, 

дентални медици и фармацевти от центъра за образование и развитие на хомеопатията в 

България, а по-късно и от Европейска школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ). До настоящия 

момент са обучени около 1900 лекари, 160 дентални медици и 1100 фармацевти. През 2007 година 

със Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина, хомеопатията се регламентира като 

нетрадиционен метод, според който право да практикуват хомеопатия имат само дипломирани 

лекари и лекари по дентална медицина.  

 

 

29.7 

23.8 

10.9 

4.0 

0 5 10 15 20 25 30 35

Медицинските 
университети 

Семейство и приятели 

Медии и интернет 

Личен лекар 

% 
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Фиг. 1. Първи източник на представата за хомеопатия 

 

4.1.3. Oбразователен панел по хомеопатия 

При 95 (94.1%) участници в анкетата е отбелязано, че използват компютър в ежедневната 

си практика, а само 6 (5.9%) посочват, че използват компютър много рядко. Това показва, че 

компютризацията в ежедневната лекарска практика е изключително необходима и приложима за 

подобряване на обслужването на пациентите.  

Хомеопатия не е изучавана от 47 (46.5%) анкетирани преди включването им в обучението 

от ЕШКХ. Около 1/3 от анкетираните 29 (28.7%) са преминали начален курс на обучение по 

хомеопатия като студенти. Друга част от анкетираните 16 (15.8%) са изучавали самостоятелно 

хомеопатия от научнопопулярна литература. При 6 (5.9%) от анкетираните е посочен интернет като 

дистанционен източник за обучение. 

Въпреки тази констатация, едва 3 (3.0%) от анкетираните са използвали компютърна 

програма за хомеопатия на английски език, базирана на реперторизацията на J. Kent. 

Съвременната медицина оспорва реперторизацията на болестите и счита, че има висок риск от 

допускане на грешка при този начин на лечение. Това налага необходимостта от разработване на 

компютърни програми, съответстващи на образованието в медицинските университети, базирано 

на диагностичния подход към болестите. 

Резултатите от анкетата показват, че проблемите при изучаване на хомеопатия са в две 

направления: първо, затруднения при поставяне на хомеопатична диагноза – 35 (34.7%) от 

анкетираните, и второ, затруднения при избора на персонализирана хомеопатична терапия – 22 

(21.8%). Тези проблеми биха могли да бъдат решени чрез създаване на подходящ компютърен 

софтуер, улесняващ работата на лекаря-хомеопат. 

 

4.1.4. Панел за необходимост от компютризиране на диагностиката и лечението 

в хомеопатията 

Диагностичният алгоритъм в хомеопатията включва няколко последователни момента: 

първо, определяне локализацията на болестта; второ, анализ на субективните симптоми на 

пациента, предизвикани от болестта; трето, определяне на  модалностите на подобрение и 

влошаване; и четвърто, получаване на информация за съпътстващи признаци. 75 (74.3%) от 

анкетираните са посочили, че всички горепосочени моменти от хомеопатичната диагностика се 

нуждаят от компютризация, а 18 (17.8%) от анкетираните не могат да преценят къде имат най-

големи затруднения. Болшинството от анкетираните, посочили това, са фармацевти и дентални 

медици. В подкрепа на тези данни са резултатите от следващия въпрос – колко време е 

необходимо за поставяне на хомеопатична диагноза (Фиг. 2). При остра патология средното време 

за поставяне на хомеопатична диагноза е 17.1 ±11.9 min, а при хронична патология – 40.0 ±23.3 

min. Тези показатели са по-големи от обичайно приетите стандарти за диагностика в 
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традиционната медицина. Това вероятно се дължи на холистичния подход към пациента и още 

веднъж потвърждава острата необходимост от компютризация на тази дейност. 

 

 

Фиг. 2. Време за обслужване на пациент (в min) 

 

Завършекът на прегледа се състои в назначаване на хомеопатичен медикамент, след 

поставяне на хомеопатичната диагноза, но и тук необходимостта от използване на компютърна 

програма е наложителна. В потвърждение на това са и получените резултати: средно време за 

предписване на хомеопатичен медикамент при остра патология е 14.5 ±11.1 min, а при хронична 

патология – 31.3 ±20.7 min (Фиг. 2). 

На базата на цитираните по-горе факти, средното време за обслужване на пациент при 

остра патология е 31.5 min, а при хронична патология 71.3 min. Така установените времена за 

лечебно-диагностичен процес в хомеопатията при нашата анкета са далече по-големи от 

съвременните стандарти за медицинско обслужване. Това важи особено за здравните проблеми на 

населението при остри състояния, към които наред с главоболие, температурни състояния, 

болкови синдроми, се включват още кръвоизливи, травми, различни видове рани, алергични 

реакции, изгаряния и много други, за които има хомеопатични медикаменти с доказана 

терапевтична ефикасност. Софтуерна програма, разработена за тези цели би могла за кратко 

време да подскаже на лекаря подходящи алтернативи. Това от своя страна ще повиши качеството 

и навременното обслужване на пациентите. Същите разсъждения са валидни и за хронични 

болестни състояния, но там диагностичният и терапевтичен процес е много по-усложнен, поради 

наслагването на множество допълнителни фактори върху водещия проблем като давност на 

болестта и предхождащи лечения, фамилна обремененост, минали заболявания, професионални 

вредности, употреба на лекарства, хранителни добавки и други. 

 

4.1.5. Панел за полза и риск от компютризация на хомеопатията 

Изключително впечатляващ е резултатът, отразяващ необходимостта от използване на 

компютърен софтуер в хомеопатията: 91 (90.1%) от анкетираните посочват, че това е необходимо 

0
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и полезно. Само 4 (4.0%) смятат, че не е  нужна компютризация, а 6 (5.9%) считат, че това е опасно 

(Фиг. 3). Най-голяма полза от специализиран софтуер по хомеопатия лекарите биха имали при 

типизиране на чувствителния тип пациент и определяне на теренното лечение.  

 

 

Фиг. 3. Отношение към възможността хомеопатията да се компютризира 

 

В съответствие с посочения резултат 32 (31.7%) участници  в анкетата биха имали пълно 

доверие на компютърен софтуер в хомеопатията, други 65 (64.4%) се доверяват частично на 

евентуална компютърна програма и само 4 (4.0%) обявяват, че нямат доверие на 

компютризацията.  

Резултатите от настоящото  пилотно проучване показват изключително висока 

необходимост на лекарите, практикуващи хомеопатия, от специализиран софтуер за 

диагностика и избор на хомеопатичен медикамент. Проектирането на специализирана 

компютърна система трябва да бъде насочено към критичните точки на диагностичния процес в 

хомеопатията. Да се използва научната информация в Материя медика за патогенезите на 

веществата при изграждане на базата данни в ИС. Софтуер с тези възможности трябва да 

отговаря на специфичните особености на хомеопатичния медикамент с неговите показания, 

хомеопатични разреждания, дозов интервал и продължителност на лечение. Разработването на 

компютърен софтуер изисква съвместна работа на екип от лекари с допълнителна квалификация 

по хомеопатия и експерти в областта на компютърните науки. 

Анкетата недвусмислено показва необходимостта в работата на лекаря да се въведат 

специализирани софтуерни програми, които да подобрят качеството на обслужване при конкретен 

клиничен случай, без да се измества творческата му инициатива. Компютърните програми могат да 

предоставят информация на специалиста в диагностичния и терапевтичен процес. Очакванията на 

анкетираните лекари са, че специализираният софтуер ще генерира информация, необходима при 

вземане на решение за рационален избор на хомеопатичен медикамент при трудни клинични 

ситуации и полиморбидни пациенти.  

Проучванията върху представите и нагласите за изучаване на хомеопатия у нас са малко. 

Те обхващат различни категории медицински лица, изучаващи хомеопатия – студенти, дентални 
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4.0% 
5.9% 
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медици и общопрактикуващи лекари. В тях ясно личи повишеният интерес към този метод и 

необходимостта от академични знания при усвояването му. Изводи, които се потвърждават и в 

нашето проучване. 

Със създаването на специализиран софтуер за нуждите на хомеопатията, опорните точки, 

въз основа на които лекарят поставя диагноза и предприема лечение, ще се обогатят с още един 

метод, наред с параклиничните, микробиологичните и инструменталните изследвания.  

 
4.2. Резултати от създаване на релационен модел на БД, включващ взаимовръзки 

между клинична находка на пациента и избор на хомеопатично лечение 

 

4.2.1. Общ модел на ХА 

Ръководен принцип при решаването на тази задача беше постигането на съответствие в 

РЛБД с възприетия модел на лекарска практика в хомеопатията.  

За изграждане на релационния модел на БД разработихме специфичен сценарий, по който 

ХА ще функционира. Анализирахме взаимоотношения между лекар-хомеопат, пациент и ИС. 

Резултатът е представен на Схема 1.: 

 

 

 

Схема 1. Начин на работа на ХА чрез провеждане на хомеопатично интервю и подаване на 

входни параметри към СУБД чрез Управляващ модул 

 

Хомеопатичното интервю генерира входящи данни към системата, а именно:  
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 Тропизъм –  Установяване локализацията на болестта от лекар-хомеопат (психика, ЦНС, 

дихателна система, храносмилателна система, отделителна система, съдова система, 

кожа, инфекциозна патология, обща патология) и въвеждане на данните в ХА 

 Ключови симптоми – лекарят-хомеопат въвежда в ХА ключови симптоми на пациента 

 Съпътстващи симптоми – лекарят-хомеопат въвежда в ХА съпътстващи симптоми на 

пациента 

 Показания – лекарят-хомеопат въвежда в ХА диагнозата или болестното състояние на 

пациента 

 Чувствителен тип – процес, при който лекарят-хомеопат въвежда в ХА информация за 

чувствителния тип на пациента 

 Реактивен тип – процес, при който лекарят хомеопат въвежда в ХА информация за 

реактивния тип на пациента 

 Конституционален тип – процес, при който лекарят хомеопат въвежда в ХА информация 

за конституционалния тип на пациента 

 Търсене на медикамент – процес, при който лекарят хомеопат търси подходящ 

медикамент за своят пациент от Материя медика 

След въвеждане на посочените по-горе данни, ХА дава своето предложение за поставяне 

на хомеопатична диагноза и назначаване на медикамент или извежда коментар за невъзможност 

да посъветва специалиста. 

Препоръката за назначаване на медикамент съдържа информация за хомеопатично 

разреждане, дозов режим и продължителност на лечението. Тази препоръка се съпоставя с данни 

от предишни клинични случаи и справки от литературни източници. 

 

4.2.2. Обекти на БД на ХА. 

В системата ХА е използван релационен модел на база от данни (вж. Схема 2), съдържаща 

информация за: пациента (пол; възраст; ключови симптоми; модалности; конституция; реактивен 

тип; чувствителен тип; латерализация на болестния процес) и за хомемеопатичния лекарствен 

продукт (международно наименование на медикамента; хомеопатични разреждания по Ханеман, 

регистрирани у нас; произход, тропизъм; патогенези; доза; индикации и други). 
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Схема 2. Релационен модел на БД за ХА 

 

 

4.3. Резултати от изграждане и нормализация на SQL БД за ХА 

4.3.1. Изграждане на БД за ХА 

За изграждането на базата от данни използвахме структурирания език за бази от данни 

SQL. БД е създадена чрез MySQL Server и софтуерен инструмент за управление на базата от 

данни dbForgeStudio v.7.1.13. Системата ХА съдържа 11 релации. Атрибутите на всяка от 

релациите са описани подробно  и могат да бъдат разгледани в дисертационния труд на таблиците 

от 5 до 15. 

 

4.3.2. Нормализация на БД за ХА 

Нормализацията, т.е. привеждането в нормална форма, включва набор от практики по 

отстраняването на повторения сред данните, което от една страна води до икономия на памет и 

повишено бързодействие, а от друга страна предпазва от аномалии при манипулирането с данните 

(вмъкване, актуализиране и изтриване) и от загуба на тяхната цялост. В процеса на нормализация 

при изграждането на БД постигнахме оптимална структура, основаваща се на взаимозависимостта 

между данните. Структурата на таблиците се трансформира, с цел да се оптимизират 

функционалните зависимости на съставните им атрибути.  
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Първа нормална форма се постигна чрез премахване на повтарящи се атрибути. Беше 

спазен принципът – таблица от първа нормална форма да има във всяка колона точно една 

стойност за всеки ред, а не списък от стойности. Всички въведени от нас стойности в ХА 

отговаряха на представата за атомарни данни, осъществи се принципът за неделимост. 

При изграждането на ХА се постигна и втора нормална форма на БД, свързана с 

премахване на частичните зависимости от ключа. Една таблица е във втора нормална форма, ако 

тя е в първа нормална форма и всяка колона, която не е част от ключа (т.е. не е ключова колона), 

зависи от първичния ключ (който може да е съставен).  

Трета нормална форма на БД не се осъществи, тъй като тя е свързана с премахване на 

зависимости между не-ключови атрибути. Една таблица е в трета нормална форма, ако тя е във 

втора нормална форма и всяка колона, която не е част от ключ, не зависи от нищо друго, а само от 

ключа. 

След нормализацията на  БД на ХА постигнахме следното: 

 в БД на ХА не се съдържат повтарящи се групи атрибути (колони) 

 данните за всички не-ключови колони напълно зависят от значенията на първичният 

ключ 

 всички колони зависят от значенията на първичните си ключове и са независими един 

от друг 

 всяка клетка (атрибут) може да съдържа само една стойност. 

От релационния модел показан на (Схема. 2), следва че БД е изпълнена във втора 

нормална форма за нормализация. 

Нормализацията доведе до : 

 изключване на повтаряща се информация в таблиците 

 разлагане на един типов обект на няколко 

 минимизиране на аномалиите при съхраняване, изтриване и промяна на данните 

 създаване на отворена към бъдещи промени структура 

 създаване на структура, свеждаща до минимум влиянието на структурни изменения 

върху вече създадени приложения. 

 

4.3.3. Отношения в БД на ХА 

При разработката на БД за ХА, осъществихме кардиналностите, съществуващи между 

таблиците: 

• „едно към едно“ (1:1),  

• „едно към много“ (1:N),  

• „много към много“ (M:N).  

 

При разработването на системата ХА използвахме следните релации: 
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1. Релация „пациент – тропизъм“ 

Връзката е от тип “едно към много”, тъй като един пациент може да има няколко различни 

заболявания. 

2. Релация „пациент – ключови симптоми“ 

Връзката е от тип “едно към много”, тъй като един пациент може да има няколко ключови 

симптома. 

3. Релация „пациент – съпътстващи симптоми“ 

Връзката е от тип “едно към много”, тъй като един пациент може да има няколко 

съпътстващи симптома. 

4. Релация „пациент – показания“ 

Връзката е от тип “едно към много”, тъй като един пациент може да даде няколко показания 

за болестта. 

5. Релация „пациент – чувствителен тип“ 

Връзката е от тип “едно към едно”, тъй като един пациент може да бъде определен с един 

конкретен чувствителен тип. 

6. Релация „пациент – реактивен тип“ 

Връзката е от тип “едно към едно”, тъй като един пациент може да бъде определен с един 

конкретен реактивен тип. 

7. Релация „пациент – конституционален тип“ 

Връзката е от тип “едно към едно”, тъй като един пациент може да бъде определен с един 

конкретен конституционален тип. 

8. Релация „лекар хомеопат – търсене на медикамент“ 

Връзката е от тип “едно към много”, тъй като един лекар хомеопат може да предпише 

няколко медикамента за конкретно заболяване 

9. Релация „лекар хомеопат – лечение“. 

Връзката е от тип “едно към едно”, тъй като един лекар хомеопат може да предпише едно 

лечение за конкретно заболяване на пациента. 

 

4.4. Резултати от създаване на графичен потребителски интерфейс за лесен и бърз 

достъп до системата.   

За създаване на графичния потребителски интерфейс на системата ХА използвахме Oracle 

Application Еxpress (Oracle APEX), който има вградени JavaScript и Java класове и ги използва при 

разработката на приложението. Генерираният SQL код на релациите от MySQL server-a беше 

пренесен в база от данни на Orcale. 

Използвана е най-новата версия на HTML(v.5). Всичко е вградено в базата от данни, като и 

SQL-service-ът се генерира вътре в нея. Уеб страниците, които са изградени (сорс-а) са записани в 

базата от данни, включително и цялостното софтуерно приложение също представлява компонент 

в базата от данни. 
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Основни модули, реализиращи функционалността на предложената система, са представени на 

фиг. 4 

 

 

Фиг. 4. Архитектура на системата ХА с основните модули, реализиращи нейната 

функционалност 

Създадената от нас ХА се състои от няколоко основни модула: управляващ модул; 

административен модул; модул за действия с Материя медика; модул за профил на пациента; 

модул за анализи; модул за определяне на чувствителен тип на пациента. 

4.4.1. Управляващ модул – това е основният модул, чрез който се управлява системата. 

Той е реализиран чрез  Oracle Application Express, като данните биват трансформирани в 

сорс код на java и html. Чрез него потребителите си взаимодействат със системата. Той е 

входната точка на програмата. За реализацията му е използван графичен компонент, 

предоставен от разработчиците на Oracle.  

Системата стартира с модул за автентификация показан на фиг. 5. Системата изисква 

потвърждение за самоличност като приканва потребителя да въведе потребителско име 

(Username) и парола (Password): 

 

Фиг. 5. Модул за автентификация на потребителя 
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След въвеждане и валидиране на данните, системата отвежда потребителя към началния си 

екран, т.е. управляващия модул. Създадените акаунти за автентификация в ХА са 3 вида: 

администраторски, лекарски и регистраторски. В настоящия дисертационен труд представените 

екранни снимки са само от администраторския акаунт, тъй като по този начин нагледно ще могат 

да бъдат описани всички модули на системата. На фиг. 6 е представен графичният изглед на 

управляващия модул: 

 

Фиг. 6. Графичен потребителски интерфейс на модула за управление 

4.4.2. Административен модул – регистър, предоставящ графични потребителски 

интерфейси, с които се дава възможност за добавяне, редакция и изтриване от БД на 

профили на лекуващи лекари и пациенти. Друга възможност, реализирана в модула е за 

създаване на графици за посещения на пациенти за хомеопатични прегледи. Като част от 

регистъра е създаден път към БД за импортиране на медикаменти.  

На фиг. 7 е представен графичният потребителски интерфейс на административния 

модул: 

 

Фиг. 7. Графичен потребителски интерфейс на административен модул 
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 Регистър за лекуващи лекари – съдържа информация за лекуващи лекари, използващи 

системата. Тук могат да бъдат добавяни нови потребители с права на лекар, както и 

промяна на личните им данни в системата. На фиг. 8 е представен графичният 

потребителски интерфейс на този елемент от административния модул: 

 

 

Фиг. 8. Графичен потребителски интерфейс на  регистрационен  

елемент „Лекуващи лекари“ 

 

 Регистър на пациенти – съдържа лична информация за пациентите: име, възраст, пол, 

телефон за връзка, лекуващ лекар  и дата на регистрация в системата. Графичният 

потребителски интерфейс на този елемент е представен на фиг. 9: 
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Фиг. 9. Графичен потребителски интерфейс на регистрационен елемент „Пациенти“ 

 

 Регистър за посещения – съдържа график с информация за посещенията на пациенти. 

От този елемент се заявява посещение по дата и час или се правят промени по вече 

създадени регистри. Графичният потребителски интерфейс на този елемент е 

представен на фиг. 10 

 

Фиг. 10. Графичен потребителски интерфейс на регистрационен елемент „Посещения“ 

 

 Календар – съдържа календарен график за посещенията на пациенти.  

 Импорт на медикаменти – Той е видим само за потребители с администраторски права 

над системата. Създаден е с цел бързо импортиране на информация за множество 

медикаменти от Материя медика в системата. Необходимост от използването му се 

явява при регистриране на нов медикамент на пазара, който следва да бъде отбелязан в 

базата от данни. Графичният потребителки интерфейс на този модул е представен на 

фиг. 11. 
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Фиг. 11. Графичен потребителски интерфейс на регистрационен елемент „Импорт 

на медикаменти“ 

 

4.4.3. Модул за действия с Материя медика –  този модул е зареден с информация за 

медикаменти за температурни състояния, състояния на травматизъм, латерализация на 

болестния процес, за медикаменти, необходими за извършване на справка за 

идентифициране на чувствителен тип пациенти и медикаменти, съдържащи фактори, които 

специфично влияят на пациента (модалности). Графичният потребителски интерфейс на 

този модул е представен на фиг. 12 : 

 

Фиг. 12. Графичен потребителски интерфейс на модул за действия с Материя медика. 

Модулът е изграден от търсеща машина, снабдена с филтър предоставящ широк спектър от 

възможности като групиране на отделни колони, търсене в базата от данни чрез логически 
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оператори. Чрез бутон Action, последван от Download, модулът позволява експортиране на 

заявките във формати (CSV, HTML,PDF) или изпращане на справката по e-mail, посредством 

Outlook. Панелът е представен на фиг.13: 

 

Фиг. 13. Панел за експортиране на данни от таблицата в модул за действия с Материя 

медика 

 

4.4.4. Модул за профил на пациента – Чрез него се добавя информация за 

заболяването на пациента (локализация на болестта, ключови симптоми, съпътстващи 

симптоми, влошаване, подобрение, чувствителен тип, реактивен тип, конституционален 

тип, диагноза и латерализация). Графичният потребителски интерфейс на модула е 

представен на фиг. 14: 

 

Фиг. 14. Графичен потребителски интерфейс на модул за профил на пациент 

 

Въвеждане на профил на заболяването на вече създаден в БД пациент се осъществява 

чрез бутона „Въвеждане нов пациент“. Натискането на бутона предизвиква стартиране на 

електронния формуляр на фиг. 15, който се попълва от лекуващия лекар: 
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Фиг. 15. Формуляр за профил на заболяване на пациента 

 

След попълване на бланката, лекуващият лекар решава дали да създаде нов запис чрез бутон 

„Създаване запис“ или да се откаже с бутон „Отказ“. 

 

4.4.5. Модул за анализи – това е един от основните модули в системата. Чрез него се 

анализират данните от профила на пациента с медикаментите от Материя медика. 

Неговият графичен потребителски интерфейс е представен на фиг. 16:  
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Фиг. 16. Графичен потребителски интерфейс на модул за анализи в системата ХА 

 

Модулът за анализи е разделен на три основни части: панел с профил на пациента; панел с две 

диаграми, именувани съответно – Индекс 1 и Индекс 2; панел с таблица. 

 Панел с профил на пациента, който ще бъде анализиран 

 Панел с две диаграми, отразяващи сбора от процентните съотношения на различни 

параметри. За диаграма Индекс 1 от фиг. 16 системата извежда процент на съвпадение в 

редовете на колоните „Локализация на болестта“ и „Ключови симптоми“ от таблицата под 

тях. За диаграма Индекс 2, системата извежда процент на съвпадение от Индекс 1 с 

редовете на колоните „Влошаване“ и „Подобряване“ от същата таблица. Извеждане на 

резултатите от Индекс 1 и Индекс 2 и съпоставката им е необходима поради факта, че те 

имат най-голяма тежест при избора на хомеопатичен медикамент. Синтаксисът на 

скриптовете за изчисление на резултатите от диаграми Индекс 1 и Индекс 2 от фиг. 16 са 

представени в дисертационния труд. 
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 Панел с таблица, в която са отразени медикаментите от Материя медика и съвпаденията по 

редове и колони в проценти от съпоставката с профила на пациента. Този списък от 

стойности е необходим при проследяването на съвпаденията за всеки един детайл на 

медикамента. Скриптът създаден за този релационен изглед, е представен в 

дисертационния труд. 

 

Подобно на модул материя медика, в таблицата е вградена търсеща машина, снабдена с 

филтър предоставящ широк спектър от възможности като групиране на отделни колони, търсене 

в базата от данни чрез логически оператори. Чрез бутон Action, последван от Download, модулът 

позволява експортиране на заявките във формати CSV, HTML,PDF и изпращане на справката по 

e-mail, посредством Outlook (виж фиг. 13). 

 

4.5. Резултати от дигитализиране и въвеждане на информация от хомеопатичен 

справочник „От симптома към медикамента и от медикамента към симптома“ в БД на ХА 

Преносът на данни от хомеопатичен справочник „От симптома към медикамента и от 

медикамента към симптома“ в ХА премина през следните етапи: 

 Създаване на нов файл в MS Excel с разширение *.CSV 

 Създаване на таблица със структура сходна на тази от хомеопатичния справочник с данните 

от раздел с описание на медикаменти от Материя медика 

 Пренасяне на данните от хомеопатичния справочник по съответните редове и колони. 

 Поставяне на *.CSV файла в модула за импортиране на медикаменти, създаден в системата 

ХА, представен на фиг. 7. 

Процесът на импортиране на данни продължава с асоцииране на стойностите на полетата от 

*CSV файла с тези от Oracle DB базата данни. Следва валидиране на данните от страна на 

системата и проверка на резултата от процеса в модул Материя медика. 

 

4.6. Приложение на ХА при различини клинични ситуации 

При разработката на демонстративните модели използвахме възможностите на 

създадената от нас ХА. Данните от клинични случаи бяха зададени в системата с цел получаване 

на информационна и експертна консултация. При въвеждането на информация за пациента в ХА 

следвахме заложения в програмата алгоритъм. Като източник на информация се използваха 

реални клинични случаи, описани от лекари-хомеопати. 

 

4.6.1. Клиничен случай 1 – използване на ХА при състояние на остър фебрилитет 

Мария И. е студентка на 23 г. в 3-ти лунарен месец на бремеността. По време на грипна 

епидемия търси лекар-хомеопат. Повод за посещението е остро повишена температура – 38,2 °С. 

Жената съобщава за сухота на лигавиците на устата, силна жажда, зачервяване на лицето, 
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студени тръпки по тялото, непоносимост към светлина. Пациентката се оплаква от пулсиращо 

главоболие. Температурата се колебае между 38 и 39 °С, като всяко нейно понижение е 

съпроводено от обилно изпотяване. При прегледа лекарят установява зачервяване и възпаление 

на лигавиците на носа и устната кухина, без патологични находки от други системи.  

Екранна снимка на резултата след задаване на параметрите в системата е представен на 

фиг. 17:  
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Фиг. 17. Екранна снимка на резултат от анализ на профил на пациент с остър фебрилитет в 

системата ХА 
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Индекс 1 представя резултат от търсене на подобие по I-ви и II-ри квадрант от Кръста на Херинг, 

съответно по „Локализация на болестта“ и по „Ключови симптоми“ с най-голяма степен на подобие 

са два медикамента – Belladonna (32%) и Aconitum napellus (30%). Индекс 2 осъществява търсене 

на подобие по първите три квадранта от Ккръста на Херинг, а именно – „Локализация на болестта“ 

(I-ви квадрант), „Ключови симптоми“ (II-ри квадрант)  и „Модалности – подобрение и влошаване на 

усещанията“ (III-ти квадрант). На преден план ХА извежда същите два медикамента с малка 

разлика между тях: Aconitum napellus (20%) и Belladonna (18%). Това дава възможност на лекаря по 

негова преценка да предпише на бременната жена един от двата медикамента или дори да ги 

комбинира, съпоставяйки информацията за тях, която е въведена в модула „Материя медика“. 

В представения клиничен случай, ХА търси подобие на данните, въведени в модула за 

профил на пациента с базата данни в модула за действия с Материя медика.  

 

 Как работи ХА при температурни състояния: 

В ХА са въведени патогенезите на 360 монопрепарата, регистрирани у нас. От тях за 

температурни състояния се обособят две групи хомеопатични лекарства. Първата група съдържа 5 

медикамента за остро начало на температурната крива до 39-40 °С, а втората съдържа други 5 

медикамента за температура с постепенно начало. Подробно описание на  тези групи медикаменти 

е представено в дисертационния труд. Модулът за анализи индивидуализира избора на P-drug най-

вече въз основа на субективните усещания на пациента за изпотяване, жажда, мускулна скованост, 

неврологични симптоми и гастроинтестинални оплаквания. Крайното решение за предписване на 

лечение се взема от лекар-хомеопат. 

 

4.6.2. Клиничен случай-2 – използване на ХА при травматизъм 

Камен П. на 18 г. навяхва дясното си стъпало по време на спорт. След консултация с 

ортопед и отхвърляне на фрактура се приема диагнозата „луксация на дясна глезенна става“. 

Препоръчано е обездвижване, поставяне на лед и пристягаща превръзка с еластичен бинт върху 

травмираната става. Поради алергия към обезболяващи средства (Analgin), пациентът търси 

помощ от лекар-хомеопат за облекчаване на болката. 

 

След въвеждане на данните за пациента, модулът за анализи представя резултат, показан на фиг. 

18: 
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Фиг. 18. Екранна снимка на резултат от анализ на профил на пациент с луксация на 

стъпалото в системата ХА 
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В Индекс 1, ХА извежда с много голям процент на подобие медикамента Ruta graveolens 

(59%). На второ и трето място съответно са представени Chelidonium majus (15%) и Zincum 

metallicum (14%). Те имат нискък процент на подобие поради липса на етиологично сходство с 

клинични ситуации на травматизъм, а освен това двата медикамента имат тропизъм към жлъчка и 

черен дроб, т.е липсва подобие на анатомично ниво. В конкретния случай пациентът има луксация 

и преразтягане на апоневрози и сухожилия на дясната глезенна става, поради което ХА представя 

в Индекс 2 отново Ruta graveolens (39%) като водещ медикамент, последван от Rhus toxicodendron 

(11%) и Symphytum officinale (11%). Медикаментите от втората и трета позиция могат да се 

комбинират с Ruta graveolens поради тропизъм към опорно-двигателния апарат (анатомично 

подобие) и използването им при луксации и травми на периоста. 

Необходимостта от бързо намиране на най-ефективно хомеопатично средство при остър 

травматизъм се налага от спешността на клиничните ситуации, в които попада лекарят-хомеопат. 

Анализът на информацията, въведена в модула за действия с Материя медика за медикаменти, 

използвани при травматизъм с различна етиология, е представен в дисертационния труд на 

таблици от 18 до 21 в зависимост от локализацията на травмата. 

Медикаментът Ruta graveolens е най-ефективният хомеопатичен лекарствен продукт, 

използван при всякакви локализации на травми в човешкото тяло, които предизвикват луксация 

или преразтягане на сухожилни връзки, апоневрози или фасции. Друга важна особеност в 

клиничното приложение на медикаментът е, че се използва в острата фаза на луксациите, а в 

хроничната фаза приоритет има медикаментът Rhus toxicodendron, който ХА посочва на втори 

избор. Като втори избор е изведен и медикамента Symphytum, защото неговото приложение има 

приоритет, ако луксациите са съчетани с фрактури на костите. В конкретния случай няма данни за 

фрактура. 

 

4.6.3. Клиничен случай-3 – използване на ХА при латерализация на болестния процес 

Информацията се отнася за медикаменти, използвани при латерализация на болестния 

процес, които са въведени в базата от данни на ХА и са представени на табл. 22 и табл. 23 в 

дисертационния труд. 

 

Клиничен случай-3 – пациент с дясна латерализация на болестния процес: 

Йорданка П. на 44 г желае лечение с хомеопатия по повод на дискинезия на жлъчните пътища от 

няколко години, съпроводена от системни болки под дясното подребрие. По назначение на 

гастроентеролог, пациентката е използвала спазмолитици и аналгетици (спазмалгон, аналгин, 

бусколизин, папаверин), но получила алергия към някои от тях. По време на криза се проявяват 

следните симптоми: болка в дясното подребрие, ирадиираща назад към долния ъгъл на дясната 

лопатка. Понякога болката е боцкаща в десния хипохондриум и се предхожда от лош дъх от устата 

и леко пожълтяване на кожата. Болката се успокоявала от прием на топли течности – чай, супа, 
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сокове и др. Гастроентеролог е установил увеличен черен дроб (хепатомегалия), ахолични 

изпражнения по време на кризите.  

Резултатът от въведените параметри в системата ХА е представен на фиг. 19: 

 

Фиг. 19. Екранна снимка на резултат от анализ на профил на пациент с дясна латерализация 

на болестния процес, въведен в системата ХА 
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Най-висок процент на подобие има за медикамента Chelidonium majus – Индекс 1 посочва 43%, а 

Индекс 2 – 35%. (Фиг. 19 ). Полученият резултат помага на лекаря да назначи този медикамент, тъй 

като останалите медикаменти имат ниска степен на подобие и отсъствие на тропизъм към 

жлъчните пътища.  

ХА посочва Chelidonium majus като медикамент на първи избор, защото той е дренажен 

медикамент, използван при дясна латерализация на болестния процес – чернодробни колики, 

холостаза с жълтеница, дискинезия на жлъчни пътища, хепатомегалия и холелитиаза. 

 

4.6.4. Клиничен случай-4 – използване на ХА при идентифициране на пациент 

чувствителен тип 

Жена на 51 г. в перименопауза съобщава за нередовен мензис през последната година. 

Зачестили пристъпи на топли вълни и колебания на кръвното налягане, нарушения в съня, 

сприхавост и нетърпимост към околните. Отказва да провежда хормонално заместителна 

терапия за проявите на климакса. Желае да използва хомеопатия, като безопасен терапевтичен 

метод за топлите вълни и проявите на климакса. 

За софтуерната реализация на модула за чувствителен тип и за разкриване на неговите белези 

разработихме електронна анкета, съдържаща 151 тестови въпроса, на които пациентът трябва 

да отговори с ДА или НЕ (Приложение 2). За внедряване на анкетата подготвихме данните за 

импортиране в табличен вид с помощта на MS Excel. Отговорът на въпросите дава информация 

на ХА за специфични морфологични белези, индивидуални поведенчески реакции и характерни 

болестни тенденции на чувствителния тип пациент. ХА извежда резултат, въз основа на който 

лекарят назначава медикамент за чувствителен тип, респ. предписва подходящо теренно 

лечение. 

 

Софтуерно-реализираният модел за определяне на чувствителен тип пациенти има следната 

архитектура, представена на фиг. 20: 

 

Фиг. 20. Модел за определяне на чувствителен тип пациенти. 
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Реализацията на електронната анкета, въведена в системата ХА, следва следния 

алгоритъм: 

Генерира се заявка към БД за избор на релация „анкета“ и релация „отговори на анкета“. 

Свързват се по номер и се отпечатва броят на въпросите, отговарящ за всеки медикамент: 

Скриптът на алгоритъма за идентифициране на пациенти чувствителен тип е представен 

в дисертационния труд. 

Тествахме модула за избор на медикамент за чувствителен тип пациент, като резултатът от 

теста за конкретната пациентка е представен на табл. 2. Екранни снимки от въвеждането на 

информацията в системата могат да бъдат разгледани в дисертационния труд на фиг. 26-29. 

 

Табл. 2. Резултат от положителни отговори на пациент за тест за чувствителен тип 

№ Въпрос Отговор 

6 Често получавам синини без да съм се блъскал в 

ръбове и мебели 

ДА 

15 В менопауза съм или почти съм на прага ДА 

46 Често ми е зле със закопчан колан при шофиране ДА 

79 Аз съм жена, която често се изпотява внезапно ДА 

93 Аз съм жена, която често сънува смърт ДА 

121 Много често ми е горещо ДА 

127 Аз съм жена, която трудно понася остаряването ДА 

137 Често сънувам змии ДА 

След обработка на входните параметри, ситемата извежда на екрана резултата от теста за 

определяне на чувствителен тип пациент чрез диаграма, представена на фиг. 21: 
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Фиг. 21. Резултат от теста за определяне на чувствителен тип на пациент 

 

ХА подрежда медикаментите в  низходящ ред според процента на положителните отговори в 

теста от Приложение 2. 

 

Като водещ медикамент системата посочва Lachesis mutus, защото пациентите чувствителен 

тип имат следните особености: 

1. Морфологични белези – жени в менопауза с характерна склонност към хиперемия и 

мраморираност на лицето, виолетово червен нос, тъмночервени или виолетови 

устни. 

2. Поведенчески реакции – жени склонни към ревнивост, недоверие, редуване на 

възбудена словоохотливост и депресия. Фобии със страх от смъртта, страх от 

заспиване, от отравяне, подозрение за заговор на околните. 

3. Болестни тенденции: крехкост на капилярите; подкожни кръвоизливи и 

мраморираност на кожата; хемороиди с пристягащи болки, които се облекчават при 

кървене; кръвоизливи с тъмна кръв с облекчаване на болките при проява на 

кръвоизлива; климактериум; натрапливи мисли за смърт; патологична ревност и 

въздишки; непоносимост към всичко, което стяга. 

На второ място ХА посочва Argentum nitricum (13%), поради болестните тенденции на 

чувствителния тип пациент да страда от язва на стомаха или дванадесетопръстника. 
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На трета позиция системата извежда медикамента Sulfur, въз основа на анамнестични 

данни за склонност към хиперемия и заболявания на сърдечно-съдовата система, опорно-

двигателения апарат и кожата. 

 

4.7. Тестване на създадената система за отстраняване на логически и технически 

грешки 

Модулите на ХА бяха тествани за грешки. Не бяха открити грешки в синтаксиса на 

приложението, поради коректно създадената база от данни и правилния избор на среда за 

разработка – Embedded PL/SQL Gateway (EPG).  

Преди импортиране на данните от хомеопатичен справочник „От симптома към 

медикамента и от медикамента към симптома“ в базата от данни, детайлно бяха прегледани 

съответствията между стойностите от двата дяла на справочника. След направената проверка 

бяха отстранени няколко несъответствия за медикаменти и симптоми от разделите „Температурни 

състояния“ и „Травматизъм“. Несъответствията се състояха в това, че стойностите за 

медикаментите и множеството от симптоми, принадлежащи към тях и обратно се разминаваха в 

двата дяла на хомеопатичния справочник. Осъществихме изравняване на данните за няколко 

медикамента чрез допълване на липсващите детайли с информация от Материя медика. 

След импортиране на данните в базата от данни възникна проблем с декодирането им на 

кирилица. Преодоляхме го чрез промяна на кодировката на полетата в базата от данни oт UTF-8 

към cp-1251. Последва повторно импортиране на данните, при което проблемът беше успешно 

преодолян. 

Възникна проблем при въвеждане на стойности в полетата за справка при температурно 

състояние. ХА изведе като резултат медикамент, който по мнение на специалистите по хомеопатия 

не отговаря на критериите за P-drug. Последва подробно проследяване на полетата в базата от 

данни за изведените медикаменти. Установи се необходимост от въвеждане на всички синоними 

на ключови и съпътстващи симптоми в базата от данни. След импортирането им беше извършена 

нова справка със същите входни данни, при което системата изведе правилния медикамент с най-

голяма точност. 

Интерфейсът на системата претърпя някои настройки за четене на входните данни, 

например разчитане на отделни думи, а не цели фрази, разчитане на препинателни знаци като 

интервали, което допринесе за още по-точната работа. Тази функционалност реализирахме в 

системата ХА с помощта на вградената в Oracle функция „translate”. Подробна информация за 

синтаксиса на тази поправка е представена в дисертационния труд.  
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5. ИЗВОДИ 

 

1. Холистичният подход към пациента е причина за удължаване времето, необходимо за 

поставяне на хомеопатична диагноза и назначаване на хомеопатичен медикамент в 

сравнение с обичайно приетите стандарти в традиционната медицина. 

2. Необходимостта и нагласата за използване на специализиран софтуер от лекари-хомеопати 

в диагностичния и лечебен процес са високи. Приоритетна е потребността от специализиран 

софуер за разкриване на чувствителен тип пациент и определяне на теренното лечение. 

3. Разработеното в Oracle Application Express (Oracle Apex) уеб-базирано приложение 

позволява отдалечен многопотребителски интерактивен достъп и манипулация на данни при 

необходимото ниво на защита и сигурност.  

4. ХА има лесно и удобно администриране при минимален риск от грешки и съвместимост със 

съвременните  уеб браузъри. 

5. Системата за експертна информационна поддръжка на хомеопатичната практика осигурява 

ефективно използване на ресурсите от Материя медика при диагностичния и лечебен 

процес в практиката на лекаря-хомеопат.  
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6. ПРИНОСИ 

 

Настоящият дисертационен труд има следните практико-приложни приноси: 

 

1. Разработен е нов авангарден модел за екпертна информационна поддръжка на 

хомеопатичната практика, основан на хомеопатичната Материя медика, и практически 

алгоритми за диагностика и лечение в клиничната хомеопатия. 

2. Разработена е качествено нова уеб-базирана система с удобен и лесен за използване 

потребителски интерфейс, осигуряваща справочна и експертна помощ на лекаря-хомеопат при 

диагностиката и лечението на пациенти с остри температурни състояния, травматизъм, патология 

с латерализация на болестния процес. 

3. Създадена е иноваторска уеб-базирана система за разкриване белезите на чувствителен тип 

пациент, осигуряваща информация на лекаря хомеопат за адекватно теренно лечение при 

хронична патология. 
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