
Д-р Дора Пачова е лекар-хомеопат с над 25 години стаж. Тя е директор на Център за здраве и 

образование „Едикта”, председател на Асоциация на лекарите хомеопати в България, 

координатор на Подкомитета по образование към Европейския комитет по хомеопатия, 

представител на България в Международната медицинска хомеопатична лига. 

Д-р Пачова е магистър по хомеопатична терапия и магистър по психология. Специализира 

хомеопатия в Гърция, Германия, Белгия, Индия, Русия, Швейцария, и др. Работата и в 

областта на хомеопатия включва ежедневни прегледи на пациенти с акцент върху 

индивидуалния подход и фамилната динамика преподаване, супервизии, превод и редкция на 

специализирани текстове, публикуване на специализирани издания и др. 

Задълбочените и познания за хомеопатията, съчетани с практически опит, правят д-р Пачова 

предпочитан лектор в курсове за следдипломна квалификация по хомеопатия за лекари  по 

хуманна, дентална и ветеринарна медицина. Като основен лектор в ЦЗО Едика, д-р Пачова е 

обучила повече от 200 български лекари в програми по хомеопатия и интегративна 

медицина. Тя провежда и самостоятелни семинари за повишаване на квалификацията на 

хомеопатите в България, Русия, Турция и Македония. От 2012 г. редовно преподава 

хомеопатия в Университета Медипол, Истанбул.  

По идея на д-р Пачова от 2004 г. ЦЗО Едикта и Института за изледване на хомеопатията в 

Пуна, Индия организират специализирано обучение за дипломирани хомеопати. Гост лектор 

е д-р Аджит Кулкарни. В рамките на тази програма са презентирани повече от 80 актуални  

теми и два пъти в годината се провежда практическо и теоретично обучение.  

Д-р Дора Пачова и Мария Джонгова от 2013 г. разработват научен проект към Катедрата по 

физиология на МФ на СУ “Св. Кл. Охридски” под ръководството на доц. д-р Палмена 

Ангелова. Темата е „Измерване непосредствения ефект на хомеопатичното лекарство върху 

автономната нервна система чрез вариабилност на сърдечната честота”. Резултатите от 

проекта са представени и получават висока оценка на престижните форуми: 11-ти 

Национален конгрес по физиология, II-ра научна конференция на Института за изследване на 

хомеопатията в Рим, VII-ми Европейски конгрес по интегративна медицина в Белград и др. 

 

 
 


