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ДЕРМАТОЛОГИЧНИТЕ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В
ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА
Маските са от съществено значение за превенцията на COVID-19, но носенето на маска модифицира микробиома но кожата на лицето и предизвика лицеви дерматози. Редица научни експерти
от целия свят анализират какво се случва с кожата, след като е покрита с маска в продължение на
няколко часа всеки ден.
Основните патофизиологични процеси са пряко
свързани с новата микросреда на кожата и триенето с текстилната повърхност. Сред основните
провокиращи фактори се отличават:
• Повишаване на влажността на епидермалната
повърхност
• Увеличеното производство на себум
• Повишаване на pH на кожата
• Повишаване на температурата на кожата
• Раздразнения, причинени от триене
Това води до микробиомна дисбиоза, която провокира различни дерматологични състояния.
Допълнителните взаимодействия от контакта
текстил-кожа включват фактори като вдишване
на издишания въздух, усещане за лепкавост и
по-трудно поддържане на хигиена. Това е свързано и с различни кожни раздразнения и дермато-

зи, свързани с изпотяването, а зад ушните миди
– и от опъване, претриване и натиск.

КАКВО Е „MASKNE“?
„Maskne“ е нов термин, въведен по време на
пандемията COVID-19 през 2020 г. Отнася се до
подгрупа от механични акне, които заслужават
внимание с оглед на широко разпространеното
носене на маски от плат за многократна употреба във връзка с пандемията.
В различни проучвания от Китай и Италия, проведени след месец май 2020 от здравни специалисти, описват несъвършенствата, които се
появяват в следствие на носенето на маска. Защитавайки здравето ни, маските могат да имат
и негативен ефект върху кожата, която няма достатъчен достъп до въздух и се създава усещане
за задух под маската. В тази затворена влажна
среда кожата се омазнява, комедоните се увеличават и се наслагва бактериална суперинфекция.
Каса е се за оклузионно акне с папули, пустули
и микрокомедони, разположени на брадичката
и симетрично по челюстта. Китайско проучване показва значително увеличение на акне при
хора, които носят маска повече от четири часа
всеки ден в продължение на повече от два месеца. Производството на себум може да се увеличи
с цели 10%.
Тази форма на акне трябва да се отдиференцира
от други кожни проблеми, които също могат да
бъдат причинени от носенето на маска:
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• Фоликулит: възпаление на космения фоликул,
което може да изглежда като червено петно. Самобръсначките, особено електрическите, могат
да го причинят при някои мъже, а жените могат
да го изпитат след 50-годишна възраст.
• Екзема: дразнене и контактна екзема с болезнени червени, сърбящи зони.
• Себореен дерматит: Маската може да изостри
еритемните зони, покрити с мазни люспи, характерни за това заболяване. Причината е увеличеното производството на себум и промяната на
рН в кожата.

КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ
За оценка на свързаните с маската розацея и
акне (maskne) при нелекувани пациенти по време на блокиране е проведено многоцентрово
проспективно проучване. Включени са нелекувани пациенти с акне и акне розацея, които носеха маски най-малко 6 часа на ден. Те преминаха през две теледерматологични консултации, в
началото и след 6 седмици. Бяха записани клинични, фармакологични и психологически данни. Обследвани са общо 66 пациенти, 30 (средна
възраст: 34,0 [30,25-29,75] години) с акне и 36
пациенти (средна възраст: 48 [43-54] години) с
розацея.
След 6 седмици с носене на маска пациентите
с акне показват повишен резултат по Глобалната скала за оценка на акне (GAGS) в областите,
свързани с маската (P < .0001). По същия начин,
след 6 седмици на маска и карантина, пациентите с розацея показват влошаване на резултатите
както от лекарите (P < .0001), така и при пациентите (P < .0001).
Трябва да се отбележи, че пациентите съобщават и за статистически значимо влошаване на качеството им на живот в условия на карантина (P
< .0001).
Изглежда, че маските предизвикват както акне,
така и пристъпи на розацея. Необходими са до-
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пълнителни проучвания за генериране на доказателства и информиране за вземането на клинични решения.
Повече за това и подобни проучвания можете
да прочетете на:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33533563/

КОНВЕНЦИОНАЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ АКНЕ
Консултацията с дерматолог е задължителна.
Най-често се използват системни и локални
ретиноиди, антибиотици и антисептици. Препаратите за локална терапия на базата на бензил пероксид имат изразен антибактериален
и кератолитичен ефект. Препаратите на базата на Vit. A киселина са средство на избор при
комедонно акне. Локалните антибиотици имат
основно антибактериално действие и се прилагат при формите на акне с преобладаване на инфламаторните лезии.
Дерматолозите алармират, че проблем при системното лечение с антибиотици се оказва антибиотичната резистентност.
Увеличават се щамовете на P.acnes, резистентни на еритромицин и клиндамицин. Възможен
е трансфер на антибиотичната резистентност
към други видове бактерии (Staphylococcus,
Chlamydia, Campylobacter, Legionella)

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
Хомеопатията може да бъде част от холистичния подход към тези пациенти. Хомеопатичните
медикаменти могат да повлияят състоянието на
кожата с локален ефект върху акнеичните лезии,
но имат и по-дълбоко действие върху пациента
като цяло, като подобряват хормоналния му статус и емоционалния му баланс.
Хомеопатичният подход при пациенти с акне
включва:
Изборът на симптоматични хомеопатични ме-

ай Стойчев 2011

РОПЕЙСКА
КОЛА ПО
ИНИЧНА
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Таблица 1.

Симптоматични лекраства при акне розацея
Лекарство
Carbo animalis 9CH

Sanquinariq Canadensis 9CH

ХП съответствие
• Телеангиектазии,мрежеста капиляроза,
папулозни обриви с червеникав и ливиден цвят

• Зачервяване на скулите
• Конгестивни вазимиторни топли вълни

Arnica montana 9CH

• Съдов протектор, симетрично рзположени
телеангиектазии
• Болезнени папули и пустули с виолетов цвят

Eugenia jambosa 9CH

• Папулозен обрив с микропустула в центъра,
еритемна и чувствителна зона наоколо

дикаменти зависи от конкретния вид и локализация на лезиите при всеки пациент.

СИМТОМАТИЧНИ ЛЕКАРСТВА ПРИ
ПАПУЛОЗНО АКНЕ
• Eugenia jambosa 9СН е подходящ за лечение на
акне с комедони и дребни папули с малко бяло
връхче. Често идва в съображение при ювенилно
акне и/или при акне с предменструално влошаване.
• Sulfur iodatum 9СН се предписва при ювенилно
папуло-пустулозно акне с комедони, най-често
локализирано по лице, рамене и гръб.
• Natrum muriaticum 9СН е подходящ при смесен
тип кожа с полиморфни лезии, локализирани по
границата с окосмената кожа.
• Selenium metallicum 9CH се предпочита при
акне с комедони, локализирани предимно по
челото и съпътстващо повишено омазняване на
кожа и коса.
• Kalium bromatum 9СН е подходящ при пустулозно акне, с локализация по лицето, гърба и гърди-

те. Често лезиите са болезнени и ливидни, а при
жените е налице предменструално влошаване.
• Hepar sulfur 9СН се предписва системно при
акне със склонност към супурация.
• Arnica montana 9СН се предпочита при дълбоки
болезнени акнеични лезии с ливиден цвят и често симетрично разположение.
• Antimonium tartaricum 9СН се предписва системно за профилактика и лечение на ливидните
цикатрикси, персистиращи след пустулозно акне.
Най-често предписваните симптоматични лекарства при акне розацея са представени в табл. 1.
Избраният медикамент или комбинация от медикаменти в съответните разреждания се предписват по 5 гранули един-два пъти дневно, за два
месеца.
При патогенетичната терапия на акнето в съображение влизат следните медикаменти:
• Testosterone acetate 15СН се предписва системно при всяко упорито акне, с оглед на андрогенната му зависимост.
• Folliculinum 15-30СН е медикамент на избор
при предменструално обостряне на акнето със
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симптоми на хиперестрогенемия.
• Silicea 9СН и Echinacea angustifolia 5CH се предписват системно при пациенти, които се нуждаят
от имуномодулация.
Тези медикаменти се предписват по 5 гранули
гранули дневно за първия месец от терапията,
след което се преминава на седмичен прием
по 10 гранули. Това не важи за медикаментът
Folliculinum, който се приема само в дните с
предполагаем естрогенов пик.

ХОМЕОПАТИЧЕН ДРЕНАЖ
Интересно място в терапията на упоритото акне
заемат т.нар. дренажни медикаменти. В общия
терапевтичен подход място могат да намерят и
жлъчно-чернодробните хомеопатични дренатори: Chelidonium majus 5CH, Carduus marianus 5
CH, Berberis vulgaris 5 CH, Hydrastis canadensis
5CH. Обичайно те се предписват два-три пъти
дневно по 5 гранули, за период от една седмица.
Терапията може да се повтори при необходимост. Ефектът от така приложената дренажна
схема води до подобряване на състоянието на
кожата, подобрява дефекацията и има положителен ефект върху подлежаща стомашно-чревна
патология, повлиява ПМС при жените.

ТЕРЕННО ЛЕЧЕНИЕ
Теренното лечение включва медикамент за хронична реактивност и/или чувствителен тип.
Хроничната реактивност на пациента с акне
може да бъде сикотична, псорична или туберкулинова.
Съответните теренни медикаменти от различните групи са както следва:
• Псорични медикаменти: Sulfur 30CH,
Lycopodium clavatum 30CH, Calcarea carbonica
30CH. От групата на туберкулиновите медикаменти най-често се предписват Sulfur iodatum
30CH, Natrum muriaticum 30CH, Pulsatilla 30CH,
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Calcarea phosphorica 30CH, Tubercullinum 30CH.
• При пациенти със сикотична реактивност теренните медикаменти са Thuya occidentallis
30CH, Natrum sulfuricum 30CH, Medorrhinum
30CH.
• Сред най-честите чувствителни типове са медикаментите:
• Natrum muriaticum 15СН е подходящ при пациенти със смесен тип кожа с акнеични лезии,
локализирани по челото и на границата с
окосмената кожа. Често това са по-интровертни
умни, интелигентни, но неуверени и с ниско самочувствие. Оплакват се от различни алергии,
херпес, ежеседмично главоболие и др.
• Selenium metallicum 15CH се предпочита при
акне с комедони, локализирани предимно по
челото и съпътстващо повишено омазняване
на кожа и коса. Умора, нарушения на съня, променливо настроение са част от останалите характеристики на това лекарство.
• Pulsatilla 30CH е хомеопатичното лекарство
често при по-млади жени, които са по- плахи
и несигурни при вземане на решения и имат
по-пасивно поведение. Обикновено са мили,
грижовни и много гальовни.
• При упорито акне на зрялата възраст, особено
ако са провеждани антибиотични или хормонални лечения най-подходящото лекарство е
Thuya occidentalis 15CH.
• За пациенти, които са подложени на стрес,
работят много, не отделят достатъчно време за
себе си и за почивка, често препоръчвам Nux
vomica 30CH.
Подбраният теренен медикамент се предписва
по 10 гранули веднъж седмично, за периода три
до шест месеца.
Подходящата козметика трябва да се подбира
в четири посоки- правилно почистване, хидратация с подходяща и индивидуално подбрана
дневна и нощна грижа и ежедневна слънцезащита.

ТЕМА
ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Професионална среща

Сезонни и дихателни алергии.
Мястото на хомеопатията

ДАТА
19.03.2022 г., събота

Професионалната среща е безплатно онлайн
събитие за лекари, фармацевти и медицински
специалисти, завършили или обучаващи се в
курсовете по клинична хомеопатия. Регистрирайки се за това събитие, Вие потвърждавате,
че сте част от тази професионална група.
Срок за записване в събитието: 17.03.2022 г.
(четвъртък) до края на деня
За да се запишете за участие, моля последвайте линка:
https://forms.gle/k5VmR9DTkyi11ThD7
Линк за включване в онлайн събитието ще
получите на 18.03.22 г., на посочения от Вас
имейл адрес. Моля, ако не го виждате във
входящата си поща, да проверите в папка
„Спам“.
При нужда от допълнителна информация:
тел.: 0884 05 88 85; 02/968 19 12
(Елизабета Крумова)
тел.: 0888 148 912
(д-р Райна Томова)

ЛЕКТОРИ
Д-р Слави Филчев
педиатър, пулмолог и преподавател по
клинична хомеопатия

Програма
10.00 - 12.00 часа

ACTA HOMEOPATHICA|2/2022 7

НА ФОКУС

Д-р Гергана Цветкова

ВАЖНА Е ЛОКАЛНАТА ГРИЖА

ОПЛ, гр. Самоков

Здравата кожа има липиден слой, който я защитава от външните въздействия. Затова и подходящата козметична грижа е от важно значение.

МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА

EКЗЕМА И
ХОМЕОПАТИЯ

Винаги консултирам моите пациенти с екзема с
колега дерматолог и преценявам какво хомеопатично лечение да предпиша. Имам добри резултати както в обострените случаи така и добър
ефект от назначена подържаща хомеопатична
терапия за намаляване на силата и честотата на
рецидивите.
При пациентите с екзема често започвам с т.
нар. кожен (дерматологичен) дренаж.

ХОМЕОПАТИЧЕН ДРЕНАЖ
В условията на ендемична обстановка, в каквато
сме вече две години и свързаното с това носене
на маски, латексови ръкавици, честа употреба на
различни дезинфекциращи средства и често миене на ръцете доведе до рязко увеличаване на
случаите с провокирана или обострена екзема.
Водещите оплаквания са екстремната сухота
на кожата и силния сърбеж и свързани с това
са най-често въпросите на моите пациенти. Екземата е възпалително заболяване на кожата с
хронично - рецидивиращ ход. Най-често са засегнати дланите и пръстите на ръцете. Атопия
или други алергични заболявания се откриват
само при част от пациентите. Сред провокиращите фактори са и емоционален стрес, излагане
на студ, гъбични инфекции, алергия към никел и
кобалт, както и прием на някои лекарства (аспирин, противозачатъчни таблетки и др.).
Най-често началото е при млади хора, на възраст
между 20- и 40 години, като двата пола са засегнати еднакво.
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Най-честите хомеопатични медикаменти, които
използвам с дренажна цел са: Berberis vulgaris
9СН, Anagallis arvensis 5СН, Fumaria officinalis
5СН (при суха екзема) и Saponaria officinalis
5СН (при секретираща, подмокряща екзема),
Chelidonium majus 9CH, Carduus marianus 5CH.
По 10 гранули от три от лекарства се разтварят
в 500 мл вода, която се изпива на малки порции
през целия ден. Схемата се повтаря седем дни.
Този дренаж може да се прилага всеки месец,
особено ако проблемите с кожата са с по-голяма давност и често са използвани кортикостероидни лечения.
След дренажа следва подбрана индивидуално
хомеопатична терапия, чийто резултат зависи
от стадия на заболяването и от съпътстващите
заболявания при пациента.

НА ФОКУС

НОВO

ХОМЕОПАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ СЕ ИЗБИРАТ
СПОРЕД СТАДИЯ НА ЕКЗЕМАТА

ШУСЛЕРОВИ СОЛИ
ОТ БОАРОН

Представените хомеопатични лекарства се приемат три пъти по 5 гранули под езика, на разстояние от хранене.

СЪРБЕЖ И ВЕЗИКУЛИ
• Rhus toxicodendron 15СН при везикули със светло жълта течност, разположени върху зачервена
кожа. Сърбежът и паренето се облекчават от топла вода.
• Croton tiglium 9СН се предписва при везикули
и много силен сърбеж, който не позволява разчесване, а само леко потриване на засегнатата
област.
• Graphites 9CH сърбящи везикули, които секретират златист лепкав, медовиден секрет. Засъхване под златисти корички.

ЗИМНО ВЛОШАВАНЕ
При пациенти, чийто екземи се влошават през зимата и от студено време често препоръчвам лекарството Petroleum 9СН. Характерно е, че ръцете
са с груба напукана кожа с псевдо –мръсен вид.

ЛЮЩЕНЕ И БОЛЕЗНЕНИ НАЦЕПВАНИЯ
• Natrum sulfuricum 15СН при големи жълтеникави люспи, върху възпалена кожа с псевдомокър
вид (розова и лъщяща).
• Nitricum acidum 9СН при дълбоки фисури с равни ръбове и кърваво дъно с усещане за „забито
трънче“.
Правилната локална грижа и хомеопатичните лекарства ще подобрят чувствително състоянието
на кожата и ще намалят сърбежа, силата и честотата на рецидивите.

НОВО ОТ БОАРОН
Сублингвална таблетка. Поставена
под езика таблетката се разтваря
много бързо и лесно.

БЕЗ ГЛУТЕН
Подходящи за хора, спазващи
безглутенова диета!

КАЧЕСТВО ОТ БОАРОН
Световен лидер в производството на
хомеопатични лекарствени продукти!

ПРАКТИЧНА ОПАКОВКА
Таблетки, индивидуално опаковани
в блистери. Подходящо решение за
динамично ежедневие!

ПРИЯТЕН ВКУС
Приятният вкус улеснява стриктно
спазване на изписания курс на лечение.

ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТ
При деца под 1 година таблетката се
разтваря в малко вода преди прием.

Хомеопатични лекарствени продукти без специфични
терапевтични показания. BG/MA/MP-52518/01.12.20
За повече информация: Боарон БГ ЕООД, гр. София, бул.
Шипченски проход 9; тел. 02/963 45 00
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IN MEMORIAM

На 8 февруари на 89-годишна възраст в Париж
почина проф. Люк Монтание. Бележит учен – вирусолог, член на Френската академия на науките.
Проф. Люк Монтание е носител на Нобелова награда за физиология и медицина през 2008 г. за
откриването на HIV вируса. Той е Doctor honoris
causa на 13 университета във Франция, Белгия,
Италия, Испания, Великобритания, Канада и др.,
член е на шест европейски академии, кавалер,
офицер и велик офицер на Ордена на почетния
легион. Носител е на повече от 25 престижни
световни награди и отличия.

ПРОФ. МОНТАНИЕ И
ХОМЕОПАТИЯТА:
„ВИСОКИТЕ РАЗРЕЖДАНИЯ
НА НЕЩО НЕ СА НИЩО!”
През септември 2009 г. в Конгресната палата
на гр. Лил, Франция, се проведе първата Международна среща по Клинична хомеопатия
“RENCONTRES INTERNATIONALES DU CEDH – LILLE
2009”. Във форума активно участва и 12-членна
българска делегация от преподаватели по кли10 ACTA HOMEOPATHICA|2/2022

нична хомеопатия. На форума присъстваше и
проф. Люк Монтание, който съобщи резултатите от серия научно издържани експериментални проучвания за електромагнитните свойства
на високо разредени биологични проби. Тези
проучвания представляват важен принос към
непрекъснато нарастващата база данни във
фундаменталните изследвания, директно свързани с хомеопатията.
В броя си от 24 декември 2010 г. авторитетното списание „SCIENCE”, www.sciencemag.org,
публикува интервю, в което проф. Монтание
отговаря и на някои въпроси, свързани с хомеопатията. Представяме ви част от интервюто и извадки от статията „DNA, Waves and Water” (ДНК,
Вълни и Вода) от личния интернет сайт на проф.
Монтание, montagnier.org.
В хода на своите изследвания, проф. Монтание
установява, че някои ДНК-секвенции (произхождащи от патогенни бактерии и вируси) са в
състояние да индуцират специфични структури
с нанометров размер във водата. При достатъчно разреждане във вода тези структури излъчват в спектъра на електромагнитните вълни с
ниски честоти (в диапазона от 1000 до 3000 Hz).
„Това, което открихме, е, че ДНК води до структурни промени във водата, продължаващи да
съществуват при много високи разреждания и
водещи до резонансни електромагнитни сигнали, които можем да измерим.”
На въпроса дали това има нещо общо с хомеопатията, проф. Монтание отговаря:
„Това, което мога да кажа сега, е, че високите
разреждания на нещо не са нищо! Това са водни структури, които имитират оригиналните
молекули. Ние открихме, че с ДНК не можем
да работим в някои изключително високи разреждания, които се използват в хомеопатията,
ние не можем да продължим над разреждане
10-18, където изгубваме сигнала. Но дори и при
10-18, вие можете да изчислите, че не е останала и единствена молекула на ДНК. И въпреки
това ние детектираме сигнал.”
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ОТ ПРАКТИКАТА

Д-р Гергана Цветкова
ОПЛ, гр. Самоков

добър апетит. След спиране на цикъла е напълняла с 8 килограма. Предпочита сухи и сладки
храни. Периодично се оплаква от запек и метеоризъм.
УНГ и дихателна система – б.о.
Сърдечно-съдова система – след настъпването на менопаузата повишава кръвно налягане.
Взима антихипертензивна терапия.
Уринарна система – б.о.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ
Пациент: М. А., 56 г.
Първи преглед: 25.09.2020 г.
Повод за консултация: екзема
Анамнеза: Пациентката работи като продавачка
в хранителен магазин. От началото на ендемичната обстановка работи с ръкавици и непрекъснато използва локални дезинфектанти. Вечер
мие ръцете си многократно и забелязва, че става
все по-тревожна. Страхува се да не се зарази и
да пренесе инфекция в къщи. Живее със семейството на сина си, които имат бебе на 6 месеца.
Преди три години също е имала епизод с по-суха
и възпалена кожа, но с локални кортикостероиди обривите и сърбежът бързо намалели.
Фамилна обремененост: Сестра с псориазис.
ВЪПРОСНИК ПО СИСТЕМИ
Храносмилателна система – Пациентката има
12 ACTA HOMEOPATHICA|2/2022

Кожа – Кожата е подчертано суха. По дланите
и на двете ръце и между пръстите са налице
два типа обриви- сухи, розови лезии с единични везикули, от които сълзи жълтеникав секрет
и сухи лющещи се участъци с по-груба кожа и
фина десквамация. На места личат и следи от
разчесване.
Опорно-двигателен апарат – Периодични болки в по глезените и гръбначния стълб, дископатия.
Обща чувствителност – зиморничава, предпочита умерени разходки в планината.
Нервна система – Пациентката споделя, че напоследък е станала много чувствителна и лесно
се разплаква. Трудно заспива, лесно се буди,
преживява дълбоко и много премисля, не дава
израз на тревогите, предпочита да изслушва
другите, отколкото да разказва а да споделя с
тях. Страхува се от зараза, болести и да не остане без работа. Говори бавно, трудно намира
подходящите думи.
От клиничния преглед – б. о.
Тегло: 80 кг. Ръст: 163 см.
ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ
За първите седем дни предписах дренажна схема:

ОТ ПРАКТИКАТА

По 10 гранули от трите лекарства в ниски разреждания се смесват в 500 мл вода, за деня.
Chelidonium majus 9CH
Carduus marianus 9CH
Saponaria officinalis 5CH
Пациентката е с псорична реактивност и белези
на чувствителен тип. Предписах подържаща схема за три месеца:
Histaminum 15CH и Arsenicum album 15СН да се
редуват по 5 гранули сутрин.
Graphites 15CH по 10 гранули седмично.
Обсъждане на медикаментите:
Arsenicum album покрива от една страна лющещите дерматози, а от друга ще покрие и тревожността, страховете от зараза и инфекции, проблемите със съня. И съответства на псоричната

реактивност на пациентката.
Histaminum е медикамент по втори квадрант,
който системно предписвам при пациенти с екземи.
Graphites е медикамент от първи и четвърти квадрант- от една страна сърбящи лезии, секретиращи медовиден секрет, от друга страна- псорична
реактивност и белези на чувствителен тип.
Контролен преглед: 03.12.2020 г.
Много добър резултат за кожата и запека. Сърбежът е намалял. Лезиите са по-бледи, не излизат
нови везикули. Проблемите със съня персистират, но вече има и нощи, в които спи по-спокойно. Като цяло отчита промяна и в степента на тревожност, чувства се по-ведра и енергична.
Продължаваме терапията за още три месеца.
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА
ЧЛЕНСТВОТО В БМХО ЗА 2022 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.

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 2022 г.

Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
Отговорен за страницата на БМХО: Д-р Зорка Угринова
Редакционната колегия: д-р Райна Томова, проф. Людмил Пейчев, д-р Иван Енев, д-р Мариян Иванов
Издава: ЕВРОПЕЙСКА ШКОЛА ПО КЛИНИЧНА ХОМЕОПАТИЯ
Адрес: София 1408, ж.к. „Южен парк”, район Лозенец, бл. 29, вх. Б, офис 1
Тел.: 02 9681912; 0888 148 912; 0887 253 389
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