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 Запази  Отпечатай  Изпрати
По нов биологичен метод - без медикаменти, 
у нас ще се лекуват различни заболявания
Нов медицински метод - наречен 
биофийдбек, помага да се контролират 
физиологичните процеси в човешкото тяло и 
да се лекуват болести без употребата на 
медикаменти. У нас алтернативното лечение 
ще бъде популяризирано от Българската 
асоциация по биофийдбек, съобщи на 
пресконференция в Националния пресклуб 
на БТА Станни Ненхоф - биофийдбек 
терапевт и председател на новата 
организация. Асоциацията ще 
разпространява новия терапевтичен метод у 
нас, ще извършва изследвания и научна 
работа в тази област. При алтернативния 
метод на лечение се използва модерна 
техника, която се свързва с различни 
сензори по човешкото тяло. Може да бъде 
"анализирана" дейността на мускулите, 
сърдечната честота, кръвното налягане, 
телесната температура, електрофизичните 
процеси в мозъка, дихателната функция. На 
базата на получените данни терапевт 
подготвя индивидуална програма за 
пациента, който съзнателно трябва да 
контролира състоянието на тялото си. 
Методът е широко разпространен на Запад и 
се използва като съпътстващ за лечението на 
хипертония, проблеми с дишането, 
депресия, страхове и фобии, зависимости, 
тикове. На тренинг се подлагат и хора, които 
често са изложени на стрес. Десет сеанса с 
невротерапевт биха повишили значително 
концентрацията и подобрили 
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Постоянният представител
Световната банка у нас ще
утре с новото ръководство
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Дебат в Народното събран
седмия вот на недоверие к
правителството на Станиш
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Държавно посещение в Ит
президента Георги Първан
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Прогноза за времето 

Публикувано на 25 Февру
15:36 BG 

Бележитият български циг
диригент проф. Ангел Ста
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Хоризонт

интелектуалния потенциал на всеки човек, 
каза на пресконференцията полският 
невролог д-р Алиция Кубик. Клиничният и 
здравен психолог д-р Йорг Прилер - гост от 
Австрия, посочи, че биофийдбекът се 
използва в родината му при лечение на 
алкохолизъм и други зависимости, както и 
при натоварване на спортисти. Българската 
асоциация по биофийдбек организира на 28 
февруари информационни кампании за 
приложението на новия метод, които ще се 
състоят в кабинетите на организацията в 
София.
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получава почетния орден 
Британската империя" 
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Иновативните фирми у на
подпомагане тази година с
млн. евро и с около 250 мл
2010 г. по европейски про
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КТ "Подкрепа" не одобряв
програмата на правителст
справяне с икономическат
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Представителите на комис
вътрешен пазар и защита н
потребителите са разговар
и потребителски организа
България за проблемите и
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Работна среща на тема 
"Предизвикателствата пре
икономика вследствие на 
финансовите пазари"се ор
посолството на Германия
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