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Българка
18. 08.1962
25 години лекарски стаж;

1990 – настояще

Частна лекарска практика – алтернативна и комплементарна медицина; хомеопатия

2001 – настояще

Директор на Център за здраве и образование „Едикта“
Преподавател по хомеопатия в програма за следдипломна квалификация на лекари на
„Edicta School of Homeopathy” - лицензирано училище по хомеопатия от Европейския
Комитет по хомеопатия.

1994 - 1998

Съосновател и управител на холистичен център „Анхира“,
Преподавател по хомеопатия, редактор на специализирани хомеопатични издания, издател.

1991 - 1993

Преподавател в курсове по аюрведа и други холистични методи на лечение към Висша
школа по методи и техники в комплементарната медицина (ВШКМ) към Технически
Университет Пловдив,
Иглотерапевт в Център по комплементарна медицина, Пловдив

1989 – 1990

Научен сътрудник в „Институт по обща и сравнителна патология“, БАН, София

1987 – 1989

Лекар в Селска здравна служба – с.Старосел, община Хисар, и с.Тополово,
община Асеновград, Пловдивска област

Образование и
обучение
2008

Европейска диплома по хомеопатия от Европейския комитет по хомеопатия (ЕСН)

2005 - 2009

Магистър по семейна терапия и консултиране на лица с увреждания
СУ „Св.Климент Охридски“ , София;

2002 - 2005

Магистър по хомеопатична терапия
НСА „Васил Левски“ София - Магистърска програма по хомеопатична терапия

1981 – 1987

специалност „Медицина“
ВМИ „И.П.Павлов“ – гр.Пловдив;

1981

Допълнителна
квалификация
2005 – настояще

Завършено средно образование
Немска езикова гимназия „Бертолд Брехт“ – гр. Пазарджик

Homeopathic Research Institute, Satara, India – 5 клинични стажа

Cтр 1/3 - Europass aвтобиография
Дора Георгиева Пачова

1993 - настояще
2007
2003 – 2007
1999
1996
1995
1992
1991

Международни семинари и клинични стажове по хомеопатия - над 30 участия
Pareek Homeopathic Hospital & Research cеnter, Agra, India – workshop and clinical training
Faculty Predictive Homeopathy,Mumbai, India – International workshop and clinical training – 3
modules 2003, 2005, 2007
 Диплома от курс по хомеопатия към Австрийско общество за хомеопатична медицина
 Сертификат от курс „Хомеопатичните лекарства в практика“, Руска медицинска
академия за следдипломна квалификация
Диплома от курс „Комплексна хомеотерапия“, МУ - София
Диплома - курс „Акупунктура“, ВМИ- София
Диплома - курс по ирисова диагностика – ВШКМ - Пловдив
Диплома - курс „Рефлексотерапия (Акупунктура) “ - ВШКМ - Пловдив

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)
Чужд (и) език (езици)
Самооценяване

Български
Разбиране

Европейско ниво (*)

Английски Език
Немски език
Руски Език
Социални умения и
компетенции
Организационни умения и
компетенции

Слушане

Четене

Разговор

Участие в
разговор

С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
С2
(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Самостоятелно
устно
изложение
С2
С2
С2

Писане

С2
С1
С1

Комуникативни умения. Работа в ситуация на стрес . Работа в екип)
Добри организаторски умения – организатор на 19 международни семинара и 12 клинични
стажа по хомеопатия и на ежегодната Международна седмица на хомеопатията
Преподавател по хомеопатия с над 18 годишен опит.
Мениджмънт на 3 годишни основни курсове по хомеопатия.
19 годишен опит в комуникацията и ръководенето на проекти - международни семинари,
стажове и ежегодни конференции на Асоциация на лекарите хомеопати в България.
Опит в издаване на специализирани издания – книги и списания.
Превод на специализирани текстове от английски, немски и руски езици.
Редактиране на текстове.

Технически умения и
компетенции
Компютърни умения и
компетенции
Свидетелство за
управление на МПС

Работа с офис техника – копирна техника, скенер, факс
Компютърна грамотност: Windows, Excel, Internet
Да

Допълнителна
информация
2006 - настояще

Член на World Homeopathy Awareness Committee (Международна седмица на хомеопатията)

2002 – настояще

Национален вицепрезидент за България в Liga Medicorum Homeopathica Internationalis (LMHI)

2000 - настояще

Председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България
Член на Подкомитет по образованието и на Политическия подкомитет на Европейския
комитет по Хомеопатия (ЕСН).

1995 – настояще

Съучредител и член на Асоциация на лекарите хомеопати в България

1987 - настояще

Член на БЛС
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2012, март
2012, февруари
2011, май

Участие като лектор в тренинг „Емпатия и емоционална интелигентност в бизнес среда“ към
Communication Academy
Лекция върху фамилна динамика и хомеопатия - Научно-изследователски институт по
хомеопатия Пуна, Индия
Участие с доклад „Фамилна динамика и хомеопатия”, съавтор, Европейски конгрес по
хомеопатия, Рига, Латвия

2011, януари

Участие с доклад за „Фамилната динамика в съвременните български семейства и
хомеопатично леченние” в клинина среща на лекари хомеопапти, Коломбо, Шри Ланка

2010 , септември

Участие в международна конференция на COFACE по европейски проект DAPHNE – с
доклад „Комуникацията между институциите, НПО и жертвите на домашно насилие“

2010, януари

Участие с доклад за „Фамилната динамика в съвременните български семейства и
хомеопатично леченние” в клинина среща на лекари хомеопапти, Бангалор, Индия

Приложения

ПУБЛИКАЦИИ:
1. “Pregnant women assisted with homeopathy”, 56th Congress of Liga Medicorum Homeopathica
Internationalis, 2001
3. „Homeopathy in Bulgaria”, Journal “Similitude”, India, 2004
4. “Знанието притежава реална оздравителна сила”, списание Libra Actual, 2005
5. Множество публикации в списания и вестници на тема хомеопатия 1993 – настояще
6. Pregnant Women Assisted with Homeopathy, The Homeopathic Heritage International Journal,
July 2008
7. Homeopathy, Children and Family Dynamics – Dr Dora Pachova, the Homeopathic Heritage
International Journal, November 2008
8. . The Family Dynamics and its Importance in Homeopathic Interview and management of Cases
- Dr. Dora Pachova, Maria Djongova, Dr. Maria Grozeva, 2012, January ; National Journal of
Homeopathy, India

Cтр 3/3 - Europass aвтобиография
Дора Георгиева Пачова

