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Хомеопатия и гериатрия –
за дълголетие с високо качество на
живот
Авторът разглежда стареенето като етап в биологичния цикъл на всеки човек. Независимо от
сходните патогенетични промени в процесите
на стареене, точният анализ дава данни за специфична при всеки човек и индивидуална характеристика. Това позволява и хомеопатичен подход за повлияване на реактивния отговор към
този процес.
В темата този подход се разглежда в две насоки: 1. Стареенето е индивидуално протичащ
процес зависещ от ЧТ на човека и неговия ХРТ
на боледуване и еволюцията му 2. Стареенето е
биологичен процес, а болестите на тази възраст
са патология (често полиморбидна), изискваща
лечение без полипрагмазия и ятрогения.
Хомеопатичният подход се разглежда като една
от възможностите в този процес на стареене, да
се постигне дълголетие с високо качество на живот. Този подход е насочен и към процесите на
стареене и към болестната патология свързана с
тях. Голямата гама от разглежданите поликрести и „малки“ медикаменти представят възможности за индивидуален подход. Разглеждането
на клинични случаи по темата дава възможност
всеки да открие нещо за себе си и своите болни.

Лекарствени взаимодействия на
детските медикаменти

На практика лечението на множеството чести патологии за детската възраст лекуваме с медикаменти, чиято патогенеза е изготвена изключително на базата на патогенетични експерименти при
възрастни. На практика, оскъдната теоретична и
експериментална информация принуждава лекарят хомеопат да екстраполира симптомите на
медикамента при възрастния към същия медикамент при детето.
Ето защо, позовавайки се на собствения си опит,
авторът анализира взаимодействията на редица често предписвани при децата медикаменти
в контекста на богатата нозологична палитра,
характерна за тази възрастова група. Медикаментите Pulsatilla, Lycopodium clavatum, Calcarea
phosphorica, Calcarea carbonica, Tuberculinum са
част от акцентите в презентацията.
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Хомеопатията за по-добро качество
на живот на жената

Чувствителните типове Lachesis
mutus и Nux vomica,
като теренно лечение при хронична
и често рецидивираща патология

В живота на жената има множество състояния,
които не се възприемат като болест, но носят
значителен дискомфорт – предменструален
синдром, първична дисменорея, бременност,
перинатален период, менопауза. Рядко при тези
състояния се прилага конвенционално лечение,
било поради неблагоприятното съотношение
полза/риск, било поради възприемането на тези
състояния като вариант на нормата, който няма
нужда да бъде третиран. Годините, които жената
прекарват в дискомфорт, в контекста на изброените състояния, не са никак малко – например
само предменструалният синдром в живота на
една средно статистическа жена трае 8 години!
Хомеопатията дава възможност успешно да се
облекчат или дори напълно да се преодолеят оплакванията при тези състояния, което връща на
жената немалко години живот с добро качество.
Целта на семинара ще бъде да припомни, систематизира и надгради познанията за възможностите на хомеопатията в тази насока.

В своята презентация авторът ще обърне внимание на изключително важната роля за практиката на лекаря хомеопат на Nux vomica и Lachesis
mutus като медикаменти, съответстващи на
чувствителния тип в профилактиката и лечението на често рецидивиращите и на хроничните заболявания. Както обичайно, тази роля ще бъде
илюстрирана с помощта на множество клинични
случаи. Техният анализ още веднъж ще докаже
правотата на Ханеман, че симптоматичното лечение не е достатъчно ефективно, когато се касае
за често повтаряща се или хронична патология.
И още, че благодарение на правилно подбрания
медикамент за чувствителен тип (от четвърти
квадрант, според Техниката за подбор на хомеопатичните медикаменти), можем да повлияем
едновременно на няколко болестни тенденции
при един и същи човек, без това да е свързано с
каквито и да било странични действия. В съвременния свят на полиморбидност, коморбидност
и ятрогенни заболявания това прави хомеопатията още по актуална и на практика – уникална.

4 ACTA HOMEOPATHICA|1/2021

ОБУЧЕНИЕ

Д-р Зорка Угринова

Д-р Иван Енев

Малките медикаменти в Материя
медика – нови възможности и
терапевтични решения

Фунционални разстройства в
гастроентерологията –
възможности на хомеопатията

В ежедневната ни хомеопатична практика с лекота боравим с “големите” медикаменти, особено при сезонната патология. Лесно ги откриваме
в симптоматиката при пациента, бързо ги отдиференцираме, предписваме и… действат безотказно. Има обаче случаи, в които е налице нещо
по-различно, нещо любопитно, рядко срещано.
И то си изисква “малкото” точно лекарство. Понякога това се крие в точно зададения въпрос,
снемайки анамнезата и свързано с локализацията, усещанията, за модалностите и индивидуалните съпътстващи признаци при пациента.
Как да откриваме „малкия медикамент“ и как
да го прилагаме? И има ли констелации между
определени поликрести и съответни по-малки
медикаменти? Как да правим точна диференциална диагноза и да ги съчетаваме, спамвайки
Принципа на подобие? Отговорите ще търсим в
дискусия на любопитни клинични случаи от областта на педиатрията, УНГ, пикочо-половата система, дерматологията, психосоматиката и др.

Функционалните стомашно-чревни нарушения
са комплекс от състояния, засягащи всяка част от
стомашно-чревния тракт, като имат следните характеристики:
• Основните патофизиологични механизми са до
голяма степен неизвестни
• Няма анатомичен или травматичен дефект,
който би могъл да причини симптомите
• Не са свързани с метаболитни нарушения
• Причиняват симптоми, които често са неясни и
трудни за локализиране
• При тях нормалната невро-мускулна функция
на засегнатата част на стомашно-чревния тракт е
нарушена и/или причинява дискомфорт
• Психо-социалните фактори могат да повлияят
на податливостта към чревната дисфункция и
способността за справяне със симптомите.
Възможностите на конвенционалното лекарствено лечение при тези многобройни състояния са
ограничени. Затова е уместно допълването на
терапевтичната палитра с възможностите, които
предлага клиничната хомеопатия.
Ще бъдат разгледани различни функционални разстройства на стомашно-чревния тракт, хомеопатичните медикаменти, които имат място в тяхното лечение.
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Д-р С. Филчев
педиатрия, хомеопатия
Пета МБАЛ – София, ЕШКХ

ПОВЕДЕНИЕ ПРИ
ОСТЪР ЛАРИНГИТ В
ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ
Крупът или острият вирусен ларинготрахеит или
ларинготрахеобронхит, е клиничен синдром,
проявяващ се с дрезгав глас, суха, лаеща кашлица и инспираторен стридор.
Продормалният период, продължаващ от 1 до 4
дни, се характеризира със субфебрилна температура, бистра ринорея и дискретна лека тахипнея.
Кашлицата е много характерна, което позволява лесното поставяне на диагнозата. Патоанатомичните промени са локализирани в най-тясната
част на горните дихателни пътища, а именно субглотиса, чийто мускулен спазъм и мукозен едем
създават затруднения на преминаващия въздушен поток. Децата с вирусен ларинготрахеит
нямат интоксикационен синдром. Симптомите
се влошават най-често през нощта, обикновено
между 22.00 и 04.00 часа сутринта. Заболяването
има продължителност от 3 до 7 дни, а в по-редки
случаи до 2 седмици.
Спастичният круп, (laryngismus stridulus), известен още като неинфекциозен вариант на острия
ларингит, се характеризира с внезапно начало и
липса на продормален период. Засяга предимно
деца с атопия, като възпалението е с алергична, а
не с вирусна генеза.
Лечението и в двата случая е еднакво и е насочено към основните симптоми.
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Засягат се предимно деца между 6- и 36- месечна
възраст, като пикът е през втората година.
Установено е че 3% от децата до 6-годишна възраст преболедуват от това заболяване (1). По-често заболяването се среща при момчета, отколкото при момичета, като съотношението е 1.5:1
Вирусните инфекции са най-честата причина за
проявата на остър ларингит. В 80% от случаите се
касае за Parainfluenza вирус тип 1, 2 и 3, като в 5070% причина за хоспитализация е Parainfluenza
тип 1. Причинители могат да бъдат и Respiratory
syncytial virus, Echovirus, Rhinovirus, Adenovirus,
Influenza virus тип А и В, а в по-редки случаи и
Mycoplasma pneumonia.
Острият ларингит се проявява целогодишно, като
пик на заболеваемостта се наблюдава през зимата и ранната пролет. Някои вируси имат сезонност, така например Parainfluenza virus се среща
през есента, докато RSV - предимно през зимата.
Тежестта на ларингеалната обструкцията се определя въз основа на анамнезата и най-вече на клиничните симптоми. Това трябва да се осъществи
бързо, тъй като състоянието на детето може да
се влоши внезапно. Детето се наблюдава още
докато стои в скута на родителя, като се оценява дихателната честота, наличието или липсата
на инспираторен стридор, тираж, сомнолентност
или централна цианоза.
Оценката на соматичния статус включва различни аспекти:
Точковата система е създадена през 1984 г. от
Westlеу и сътрудници. Използва се за определя-
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не тежестта на ларингеалната обструкция и избор на най-подходящото за пациентa лечение по
съответните стандарти. Показателите, на които
се базира системата са: степен на стридора, тираж, цианоза, диспнея и степен на нарушение на
съзнанието (табл. 1).

Табл. 1 Точкова система по Westley

Симптом
Описание		
Точки
------------------------------------------------------------------Стридор
Липсва			
0
		
При движение		
1
		
При покой		
2
Тираж		
		
		
		

Липсва			
Лек 			
Умерен 		
Тежък			

0
1
2
3

Инспириум
		
		

Нормален		
Затруднен		
Силно затруднен

0
1
2

Цианоза
		
		

Липсва			
При движение		
При покой		

0
1
2

Съзнание
		

Нормално		
Дезориентиран

0
5

Общ брой точки			

0-17

------------------------------------------------------------------Лека форма: 1-2 точки; умерено тежка: 3-8 точки;
тежка форма > 8.

• Лека форма – децата са в добро общо състояние, с дрезгава кашлица, лек или липсващ интеркостален тираж, умерена тахикардия, без данни
за инспираторен стридор
• Умерено тежка форма – честа, дрезгава, ла-

еща кашлица, тотален тираж, инспираторен
стридор, който първоначално е непостоянен, а
по-късно става постоянен, както при движение
така и при покой. В тези случаи детето трябва да
се транспортира в педиатрично отделение и да
остане под лекарско наблюдение като се започне незабавно лечение със системни кортикостероиди.
• Тежка форма, при която децата са в тежко
увредено състояние – изглеждат изморени и
изтощени. Налице е смесен – инспираторен
и експираторен стридор, тираж и тахикардия.
Безпокойство, възбуда, раздразнителност или
апатия, нарушение на съзнанието, хипотония,
студена пот, цианоза и бледост са късни симптоми, които алармират за наличие на тежка
обструкция, хипоксемия и в по-тежки случаи за
задръжка на въглероден двуокис. Започва се
веднага кислородолечение, инхалации с адреналин, прилагане на системни кортикостероиди, ако те не са давани до момента, и подготовка за интубация.
Терапията на острия ларингит се промени значително през последните двадесет и пет години. Разшириха се показанията за прилагане на
системни кортикостероиди не само при тежките, но и при по-леките форми на заболяването.
Основна промяна в терапията на острия ларингит е въвеждането на инхалаторни и системни кортикостероиди, както и на инхалаторния
адреналин. Това подобри състоянието на пациентите, намали необходимостта от прилагането
на ендотрахеална интубация, скъси се продължителността на болничния престой, както и необходимостта от хоспитализация.
Въпреки проведените проучвания, които доказват ефективността от приложението на инхалаторен или парентерален кортикостероид,
използването на перорални препарати продължава да се препоръчва активно в медицинската
практика.
Нефармакологичните методи като инхалации с
физиологичен серум, ледена маска, кислород и
хелий имат своето място.
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Възможностите на хомеопатията

При суха кашлица,
в дозировка по 5 гранули през 10-15 мин.
Spongia tosta 5-9СН
• Суха, дрезгава, задушаваща ларингеална кашлица
• Инспираторен стридор - „рязане на дъска с
трион”
• Ларингеална болка и парене, дисфония до
афония, битонален глас
• Подобряване от прием на топли течности и
храна
Sambucus nigra 5-9СН
• Запушен нос и обилно изпотяване преди началото на ларингита.
• Гъста, жилава, мукозна експекторация
• Пристъпна, нощна ларингеална обструкция с
експираторен задух и цианоза
• Подобрение от влажен въздух и сядане в леглото.
Ferrum phosphoricum 9 СН
• Субфебрилитет, нехарактерно протичане
• Суха, болезнена кашлица с оскъдна експекторация и понякога с жилки кръв
Aconitum napellus 9-15 СН
• Остро начало с фебрилитет, без изпотяване
• Суха кашлица, инспираторен стридор
• Възможен отключващ фактор: излагане на
пронизващ вятър или сух студ
• Неспокоен, тревожен болен
Bromum 9CH
• Внезапна, конвулсивна, задушаваща кашлица,
без експекторация.
• Прегракнал глас
• Влошаване вечер
• Предшестващ фактор: настинка след изпотяване
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Mephitis putorius 5CH
• Тежки, задушаващи, ритмично настъпващи
пристъпи на кашлица
• Понякога се развива френоглотичен спазъм
или ларингоспазъм
• Влошаване нощем и в легнало положение
Hepar sulfur 9СН
• Суха, дрезгава, болезнена, лаеща кашлица,

която минава в продуктивна
• В началото има стридор, рядко дисфония
• Чувство за забита треска, за трънче в ларинкса

или гърлото
• Тенденция към нягнояване
• Подобрение от топло, влошаване от студ.
Arum triphyllum 5-9СН
• Битонален глас
• Болезнена дис- и афония, парене на ларинкса
• Силно зачервени лигавици
• Сухи, белещи се устни
Rumex crispus 5СН
• Суха, болезнена ларинготрахеална кашлица с
ретростернална болка
• Усещане за гъделичкане в югуларната ямка,
което отключва кашлицата
• Влошаване или провокиран от вдишване на
студен въздух.

При влажна кашлица,
в дозировка по 5 гранули през 10-15 мин.
Corallium rubrum 5СН
• Пристъпна, експлозивна, коклюшоподобна кашлица с цианоза на лицето
• Отделяне на прозрачен, гъст, мукозен експекторат
• Кашлицата се провокира от задна ринорея
• Влошаване при лягане по гръб

ТЕМА НА БРОЯ

Coccus cacti 9СН
• Пристъпна кашлица с възможно повръщане на
върха на пристъпа
• Много жилав, еластичен, вискозен секрет, натичащ по задната фарингеална стена
• Влошаване късно вечер и сутрин, при ставане
от сън
• Влошаване при престой в топло помещение
• Подобряване при престой в студено помещение
или прием на студена вода.
Drosera rotundifolia 15СН
• Коклюшоподобна, спастична дразнеща кашлица
• Респираторно “икане” при поемане на въздух в
края на кашличния пристъп
• Усещане за гъделичкане в ларинкса.
• Провокация на кашлицата от силен плач, смях,
силен говор, пеене.
• Влошаване през нощта.

Ако оплакванията на пациента се задържат над
3 седмици, състоянието се определя като хроничен ларингит. За вторична профилактика на често
рецидивиращи ларингити следваме предложената техника от д-р Мариян Иванов. Ето най-често предписаните медикаменти по четирите квадранта:
Spongia tosta
Sambucus nigra
Corralium rubrum
Drosera rot
Hepar sulfur

Apis mellifica
Poumon histamine

Tuberculinum
Aviare
Natrum sulfuricum
Psorinum
Sulfur iodatum

Dulcamara
Aconitum napp
Natrum sulfuricum
Lachesis mutus
Ignatia amara

Симптоматичните лекарства се дозират в ниски
или средни разреждания по 5 гранели дневно.
Медикаментите от втори и трети квадрант се
предпочитат в разреждане 15-30СН, да се редуват през ден по 5 гранули. А медикаментът за
хронична реактивност от четвърти квадрант се
предписва в 30 СН, по 10 гранули седмично.
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НА ФОКУС

Д-р А. Пандурска
главен асистент Катедра Фармакология и токсикология – Фармацевтичен факултет,
Медицински Университет, Плевен, ЕШКХ

ХОМЕОПАТИЧНИ
ЛЕКАРСТВА СЪС ЗИМНО
ВЛОШАВАНЕ

Petroleum 9CH
• Болезнени, с инфилтрирани ръбове кървящи
рагади
• Локализация по пръсти, нос, устни
• Суха, груба подлежаща кожа с „псевдомръсен
вид”
• Зиморничавост
Ranunculus bulbosus 9CH

При избора на хомеопатична терапия при остра
патология се водим по добре познатият ни Кръст
на Херинг, локализация, усещания, модалности
и съпътстващи признаци.
Поради рязкото застудяване напоследък зачестиха случаите на студова алергия, измръзване, кашлици от различен произход, УНГ-инфекции цистити и др. Добре е да припомним кои от
симптоматичните медикаменти, свързани с тези
патологии имат влошаване от студено или зимно
влошаване.

Измръзване.
Студова алергия.
Синдром на Рейно
Дозировка: 4-5 пъти по 5 гранули
Agaricus muscarius 9CH
• Болезнено измръзване с еритем и оток
• Акроцианоза със сърбеж, парестезии
• Парещи или ледени пробождащи болки
• Влошаване от студ
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• Болезнено измръзване на пръстите
• Везикули с кръвенисто съдържимо
• Влошаване от студ и от допир

Cistus canadensis 9СН
• Суха екзема по пръстите на ръцете през зимата
• Болезнени, кървящи лезии
• Влошаване от студ
Carbo animalis 5CH
• Измръзване с акроцианоза, телеангиектазии
• Парещи болки, усещане за локален студ
• Слабо болезнени торпидни улцерации

Carbo vegetabilis 15CH
• Усещане за парене, въпреки обективно студените крайници
• Акроцианоза, телеангиектазии, торпидни кожни язви
• Варикоза
• Влошаване от топли апликации, които предизвикват болка
• Измръзване, болест на Рейно
Secale cornutum 9CH
• Исхемични явления по крайниците, болка
• Субективно усещане на парене, контрастира-

НА ФОКУС

що с обективната студенина на крайника
• Измръзване, болест на Рейно (при това заболяване, често в комбинация с Arnica montana).

Остри вирусни инфекции.
Ринофарингити, тонзилити, ларингити,
трахеити, синуити, отити
Дозировка: 4-5 пъти по 5 гранули
Aconitum napellus 9-15-30СН
• Внезапно начало
• Рязко начало на фебрилитет (38.5˚-39˚C)
• Платовидна температурна крива
• Суха, зачервена кожа, липсва изпотяване
• Жажда за големи количества студена вода
• Психомоторно неспокойствие

Arsenicum album 9-15СН
• Осцилираща температура (39˚-40°С)
• Интоксикационен синдром
• Отит
• Тревожност, редуваща се с астено-адинамия до

прострация
• Изразена зиморничавост
• Влошаване към 1 часа след полунощ
Hepar sulfur 9СН
• Прегракнал, дрезгав глас
• Променлива кашлица
• Чувство за забита треска в гърлото
• Подобрение от топло, влошаване от студ
Kalium bichromicum 9-15CH
• Ринит с гъсти, лепкави, често жълто-зелени
секрети
• Корички и „тапи“ в ноздрите
• Тежест и/или натиск в основата на носа
• Влошаване от студ
Kalium iodatum 9CH
• Обилна, водниста дразнеща ринорея
• Конюнктивит и ринит със зачервен нос
• Ринит със съмнения за синуит (налична тежест в

Mezereum 9CH
• Гъсти, слузесто-гнойни секрети с евентуални
кървави жилки
• Болки в областта на костите на носа и максиларните синуси
• Максиларен синуит
• Влошаване от студ, локален натиск и през нощта
Phosphorus 9СН
• Пареща ларингеална болка
• Прегракване, афония, влошаващи се вечер
• Болезнена кашлица с кръвенисти храчки
• Влошаване или отключване от студ

Rumex crispus 5СН
• Суха, болезнена кашлица
• Усещане за гъделичкане, лек сърбеж в югулар-

ната ямка
• Влошаване или провокиране от вдишване на
студен въздух

Цистити
Дозировка: 4-5 пъти по 5 гранули
Arsenicum album 9СН
• Цистит със силно парене
• Полакиурия
• Хематурия
• Влошаване от студ и през нощта
• Подобрение от локална топлина

Теренното лечение при рецидивираща зимна патология изисква най-вероятно псоричен
поликрест. Най-често предписвани са Psorinum
15-30CH или Arsenicum album 15-30CH, по
10 гранули седмично, за зимните месеци. От
медикаментите за чувствителен тип със своята
подчертана зиморничавост са Silicea, Pulsatilla,
Arsenicum album.

синусите и в основата на носа).
• Влошаване от студен въздух
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От практиката

Д-р Венцислав Атанасов
двм, ветеринарен лекар,
собственик на Ветеринарна амбулатория
„Вис Виталис“, София

„Удоволствието да помогнеш на
страдащото животно и на
стопанина му е огромно!“

вотно и на стопанина му е огромно! Това е нещото, което помага да не обръщаш внимание на
всички негативи, свързани с професията ни, и да
продължаваш да търсиш начини все по-добре
да се справяш със основната си задача.

Как се насочихте към изучаване на клинична хомеопатия?
С времето започнах да се интересувам от холистичния подход към здравето и се включих в
колектива на колегите -хуманни, ветеринарни
и дентални лекари и фармацевти, изучаващи
клинична хомеопатия. Идеята за „бързо, нежно
и трайно възстановяване на здравето, премахване и унищожаване на болестта в нейната цялост, по най-краткия, най-надеждния
и най-безвредния начин, на основата на лесно разбираеми принципи.” /думи на Ханеман/,
много ми допадна и от години прилагам хомеопатия в своята практика.

Какви са възможностите на хомеопатичния метод във ветеринарната практика?

Защо избрахте ветеринарната медицина?
Завършил съм ветеринарна медицина през
1986 г. в гр. Москва, Русия. Кандидатствах във
Ветеринарния научно-изследователски институт – София за докторант, защитих дисертация
в областта на паразитологията и продължих образованието си в Института по Паразитология в
БАН-София. Желанието ми да работя с животни реализирах като ветеринарен лекар в Зоопарк-София, а през 1995 г. отворих своя ветеринарна практика за домашни любимци.
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По време на обучението ми към ЕШКХ си задавах много въпроси: Безвредно ли е наистина
хомеопатичното лечение? Възможно ли е комбинирането на различни хомеопатични лекарства и как ще реагира организма при съчетаване
на конвенционални и хомеопатични средства.
Може ли да се разчита само на хомеопатията в
спешната медицина, при острите състояния?
От чисто химична гледна точка – да, хомеопатията е безвредна. При разреждане и динамизиране след 12СН, в препарата има вече няма
активно вещество, а само носител - вода или захар. От активното действащо вещество не е останал нито един структурен елемент (молекула,
атом), защото разреждането е след числото на
Авогадро. Организмът, приел този хомеопати-

чен препарат обаче реагира и интересното е, че
колкото е по-разреден (и динамизиран), толкова
е по-дълбоко изразена реакцията му.
Независимо, че съм привърженик на доказателствената медицина, с времето доверието ми към
хомеопатията нараства. Наясно съм, че когато лекуваш пациентът пред теб резултатът не може да
бъде частичен - или е 100 процентов успех или
100 процентов неуспех. Ако приемеш нещо за
свършена работа между тези два полюса, може
да се окаже, че болестният процес е само подтиснат, а не отстранен и след време ще се върне с
нова, още по-голяма сила. Следователно, въпреки химическата безвредност, отговорността ни е
голяма, за да не се окажем с пациента си в ситуация, в която не можем да се ориентираме. Това
налага сериозна образователна подготовка, а тя
се получава само в академичните структури на
медицинските университети.
Най-трудното при мен беше да се убедя, че хомеопатичният метод работи и че резултатите не
са плацебо-ефект, въпреки, че при животните е
трудно да си представим начините на самовнушение. Имах късмет с два клинични случая, при
които не използвах конвенционални средства, а
само хомеопатични – никакво съмнение не остана във мен и бях категоричен за себе си – ако
усвоя добре хомеопатичния метод и винаги успявам да подбера подходящото лекарство, ще има
успех!
Препоръчвам курса по клинична хомеопатия към
ЕШКХ на колегите ветеринарни лекари, защото
смятам, тя е надстройка на академичното медицинско образование. Хомеопатичните знания дават допълнителни терапевтични възможности на
лекаря.
За да заинтригувам колегите, ще кажа, че хомеотерапевтичният метод може да бъде ефикасен
при много патологични състояния – остри, хронични, спешни и особено ценен е там, където
не винаги успяваме с конвенционалните методи
или нежеланите лекарствени реакции не позволяват употребата им.
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ЗАПОЧНА КАМПАНИЯТА ЗА
ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2021 г.
Уважаеми колеги,
При подновяването на годишното членство
ще получавате редовна информация за предстоящи събития в областта на Клиничната хомеопатия, преференциална такса участие на
ежегодната конференция по Клинична хомеопатия, както и достъп до множество интересни и полезни материали в секция „Само за
членове“ на сайта на БМХО

www.bmho.bg

След заплащане на членския внос по банков
път, моля, изпратете на адреса на БМХО:
гр. София 1408, ж.к. Южен парк, бл.29, вх.Б,
офис 1 за БМХО
следните документи:
1. Копие от платежното нареждане;
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail;
3. Декларация съгласие за съхранение на
лични данни (изтегли тук).

Членският внос е в размер на 30.00 лв., които
можете да внесете по банков път.
Данни за банковия превод:
Име на получателя: БМХО
Име на банката: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG58FINV91501214928641
BIC: FINVBGSF
Сума за внасяне: 30.00 (тридесет) лева
Основание за внасяне: Трите имена на
членуващия/кандидата и чл. внос 2021 г.
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