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ЗАПОЧВАТ СЕМИНАРИТЕ НА МОДУЛ 
ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ

Започват семинарите на модул ПОДДЪРЖАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ, организирани съвместно от 
Европейска школа по клинична хомеопатия и Медицинските университети на София, Пловдив и Варна, 
предназначени за лекарите, завършили основния цикъл на обучение по клинична хомеопатия.

График на провеждане:
София Пловдив  Варна
1 семинар 01-02.02.14 г.  1 семинар 08-09.02.14 г.  1 семинар 15-16.02.14 г.
2 семинар 08-09.03.14 г.  2 семинар 15-16.03.14 г. 2 семинар 22-23.03.14 г.
3 семинар 05-06.04.14 г.  3 семинар 12-13.04.14 г. 3 семинар 26-27.04.14 г.

Краен срок за записване –  за София 28 януари 2014 г.  
за Пловдив 5 февруари 2014 г. 
за Варна 10 февруари 2014 г.

Модулът се кредитира от Български лекарски съюз.
За допълнителна информация: 
web: www.clinicalhomeopathy.eu, 
e-mail: info@clinicalhomeopathy.eu или на тел.: 02 968 19 12 или 0884 058 885.

Д-р Зорка Угринова

Кое е общото между пациент 
с Паркинсонова болест, деца 
със запек и млада жена с болка 
в шийната област, предстои да 
разберем от представянето на 
Металите в Материя медика в 
тазгодишния модул Поддър жа-
ща квалификация.

Авторът ще представи симп-
томите и диференциална диагноза  на по-рядко използ-
вани медикаменти като Manganum metallicum, 

Argentum metallicum и Alumina.
Ще бъдат разгледани по-редки показания на Cuprum 

metallicum, Zincum metallicum, Ferrum phosphoricum. 
Ще бъдат представени другите симптоматични медика-
менти, с които те корелират и се допълват.

Особено внимание ще бъде отделено на т.нар. бла-
городни метали в Материя Platina, Argentum metallicum 
и Aurum metallicum, с илюстрация на яркия им чувст-
вителен тип.

Ще се разгледат клинични случаи от областта на 
неврологията, ревматологията, гастро-ендокриноло-
гията и гинекологията с ясни терапевтични алгоритми 
и отворени въпроси за дискусия.

Очакваме Ви в познатите аудитории към медицин-
ските унивреситети в страната.

МЕТАЛИТЕ В МАТЕРИЯ МЕДИКА

Тази година темите са по-различни от обичайните. 
Надяваме се да събудят Вашия интерес и да провокират 
ползотворни дискусии и обмяна на опит.
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Д-р Иван Енев

Терминът  „туберкулини-
зъм“ навлиза в професионал-
ния език на лекарите-хомео-
пати през 20-те години на XX 
век, когато швейцарският 
лекар-хомеопат Антоан 
Ньобел повдига въпроса за 
значението на туберкулозния 
бацил в хроничната реактив-
ност на хората. 

Вече почти 100 години лекарите-хомеопати пред-
писват т.нар. „псоро-туберкулинови“ лекарства за 
различни заболявания при деца и възрастни. 

Въпреки това все още има въпроси, на които 
отговорите предстоят да бъдат намерени: 

1. Ако туберкулинизмът се предопределя от 
туберкулозна инфекция, защо има пациенти,  в 
чиято фамилна и лична анамнеза не се откриват 
никакви данни за туберкулозна инфекция, а те боле-

дуват по псоро-туберкулинов начин?
2. Има ли съвременни клинико-имунологични 

маркери, които да ни потвърдят, че реактивността 
на пациента е псоро-туберкулинова и трябва да тър-
сим за него лекарства от тази група?

3. Кои са най-достоверните, характеристични, 
ключови симптоми, които ще ни насочат към псоро-
туберкулиновата реактивност?

4. Има ли значение степента на динамизация 
(хомеопатично разреждане) за посоката, в която се 
опитваме да повлияем реактивността на пациента? 

5. Какви ключови симптоми ни подсказват, че 
реактивността на пациента се подобрява вслед-
ствие нашето лечение? 

6. Кои заболявания в детската възраст най-често 
насочват към лечение с лекарства от псоро-тубер-
кулиновата група. 

На тези и други въпроси ще се опитаме да 
потърсим отговорите по време на двудневния 
семинар за подържаща хомеопатична квалифи-
кация. 

ТУБЕРКУЛИНИЗМЪТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Проф. Людмил Пейчев

Lycopodium clavatum – 
медикамент от растителен 
произход, поликрест в 
Материя медика, с подчертана 
псорична реактивност и ярък 
чувствителен тип.

Causticum e медикамент, 
получен от сложно химическо 
съединение, в чиято патогене-
за откриваме тропизъм към нервната система, пико-
чо-половия и опорно-двигателния апарат. 
Медикаментът е често използван при деца с енуре-
за и заекване. Той намира широко приложение като 
симптоматичен медикамент при редица невроло-
гични и ревматични заболявания и като теренен и 
чувствителен тип при възрастни пациенти.

На пръв поглед това са два, отдалечени медика-

мента по реактивен тип, но с много фини  преходи 
един към друг. 

Курсистите ще имат възможност да се запознаят 
със скрити детайли от Lycopodium clavatum – „голе-
мият индивидуалист“ на псоричната група.

 Ще бъдат представени и други медикаменти, 
през който минава лечението на редица болести в 
детска, младежка, зряла и дори старческа възраст и 
техните взаимоотношения с Lycopodium и Causticum. 

Едновременно с това този модул на обучение ще 
развие практически умения при използването на 
Causticum – лекарство, в чиято патогенеза се отра-
зява широка гама от състояния с отпадна невроло-
гична симптоматика. 

Диференциално диагностичния подход към илю-
стрираните клинични ситуации ще усъвършенства 
лекаря-хомеопат в умението му да използва двата 
медикамента в трудни за диагностика и лечение слу-
чаи.

СРАВНИТЕЛНО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА LYCOPODIUM И CAUSTICUM
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Д-р Мариян Иванов

Клиничният опит в областта 
на хомеопатията показва, че 
съществуват различни пътища 
за подбор на хомеопатични 
лекарства, когато става въпрос 
за лечение на хронични и на 
често рецидивиращи заболя-
вания. 

При тези заболявания, биха 
могли да бъдат използвани 4 основни пътя за предпис-
ване на подходящите хомеопатични медикаменти. 
Тези четири пътя на подбор и предписване на хомео-
патични медикаменти при хронични и често рециди-
виращи заболявания могат схематично да се предста-
вят с помощта на 4 квадранта:

Симптоматични 
медикаменти

Медикаменти, 
съответстващи на 
патоанатомията, 

патофизиологията и/или 
патогенезата на 

заболяването

Медикаменти, 
съответстващи на типа 

реакция и/или на 
чувствителния тип на 

пациента

Медикаменти, 
съответстващи на 
етиологията и/или 
провокиращите и 

влошаващи фактори 

Предписването на медикаменти, подбрани на база-
та на съответствие на техните патогенези с патофизио-

логията, патогенезата и/или патоанатомията на опре-
делени заболявания е особено надеждно.

Това е така, защото тези медикаменти се назначават 
независимо от чувствителния тип и от типа реакция на 
пациента, което изключва всякакъв субективизъм и 
ефектът от тях винаги е много добър. 

Със сигурност, с напредване на научно-изследова-
телската дейност в областта на хомеопатията, ще се 
натрупват все повече данни за начина, по който т.нар. 
«симптоматични» медикаменти влияят и на ниво пато-
физиология, патогенеза и дори патоанатомия на 
болестта. 

Така, тези медикаменти ще станат верни наши 
помощници в профилактиката и лечението на хронич-
ни заболявания и на такива с чести рецидиви. 

Ще бъдат представени клинични случаи, които илюс-
трират приложението на Silicea, Phytolacca decandra, 
Apis mellifica, Symphytum и редица други хомеопатични 
медикаменти, подбрани по т. нар. втори квадрант от 
Техниката на предписване на медикаменти.

В този модул ще разгледаме заедно ролята на тези
хомеопатични медикаменти в профилактиката и 
лечението на често рецидивиращи и хронични:
1.  Алергични, 
2. Сърдечно-съдови, 
3. Ендокринни, 
4. Обменни, 
5. Неврологични и 
6. Дерматологични заболявания. 
Както винаги, ще има и много практически случаи и 

време за дискусия по повдигнатите въпроси.

РОЛЯТА НА ПАТОФИЗИОЛОГИЯТА, ПАТОАНАТОМИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА 
НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ПРИ ИЗБОР НА ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Д-р Слави Филчев

Авторът ще запознае аудито-
рията с нов, интересен прочит 
на Материя медика от различ-
ните ракурси на белодробната 
патология с нейните специфич-
ни нозологични нюанси – 
инфекциозни, алергични, имун-
ни, дегенеративни. 

Проследена е еволюцията на 
лекарствата в зависимост от различните им генезисни 
линии: минерали, растения, насекоми, нозоди. 

Представени са „малки“, предимно симптоматични 
медикаменти като Bryonia, Cuprum metallicum, Coccus 
cacti, Drosera и др. с техните ясни клинични показания 
и начин на предписване. 

Подробно ще бъдат разгледани и поликрести като 

Phosphorus, Medorrinum, Arsenicum album, Natrum 
sulfuricum, Kalium carbonicum и др. с интересни лекар-
ствени взаимоотношения помежду им, илюстрирани с 
клинични случаи.

Съпоставени са топичните характеристики на лекар-
ствата в зависимост от тяхната патогенеза и предилек-
ционното им анатомично и структурно място на действие. 

Курсистите ще имат възможността да си припомнят 
хомеопатичното терапевтично поведение и специфика 
при лечението на целия спектър по тежест на бело-
дробната патология – от лечението на леки симптома-
тични нарушения до палиативната терапия при тежки 
хронични пулмопатии. 

Презентацията е богато илюстрирана с интересни 
клинични случаи от разнообразната пулмологична 
практика на автора – от пневмония и астма, до детски 
ХОББ, астма при ентеробиоза, бронхопулмонална дис-
плазия, ларингеална папиломатоза и др. 

МЕДИКАМЕНТИ С БЕЛОДРОБЕН ТРОПИЗЪМ В ХОМЕОПАТИЯТА
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ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
Месец ФЕВРУАРИ

В три града на 22 ФЕВРУАРИ 2014
Начало на семинарите 10.00 часа

Град: София Бургас Стара Загора

Дата: 22.02.2014 г. събота 22.02.2014 г. събота 22.02.2014 г. събота

Тема: „Псориазис. 
Възможностите на 
хомеопатията”.

„Енуреза. Диагностично-
терапевтичен алгоритъм”.

„Младите хора и употребата на 
наркотични вещества”.

Лектор: Проф. Любка Митева,
ръководител Клиника по 
дерматология и 
венерология, УМБАЛ 
Александровска, София 

Доц. Д. Близнакова, МУ 
Варна, МБАЛ Св. Марина, 
Детска клиника, нефрология

д-р Ив. Ников, Психиатър, 
Завежда кабинет Зависимости 
в Областен психиатричен 
диспансер, частна практика, 
гр. Стара Загора

Модератор: д-р Петко Загорчев,  
ЕШКХ

д-р Антоанета Пандурска, 
ЕШКХ

Д-р Ивайло Димитров,  
ЕШКХ

Място: Зала 2, МБИ,  
ул. Здраве 2, София

Kонферентната зала на 
хотел Аква, гр. Бургас 

Зала 2, хотелски комплекс 
Верея гр. Стара Загора

ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ СРЕЩИ
Месец ЯНУАРИ

Начало на семинарите 10.00 часа
Град: Пловдив Варна

Дата: 25.01.2014 г. събота 26.01.2014 г. неделя

Тема: „Стрес, тревожност и депресия в детско-
юношеската възраст”.

„Автоимунни тиреоидити”. 

Лектор: Д-р Веселин Герев, дмн, психиатър, 
частна практика 
гр. София, 
гр. Пловдив

Д-р Нели Ключкова, специалист по 
Ендокринология и болести на обмяната,
МЦ „Еквита”, 
гр. Варна

Модератор: д-р Слави Филчев, ЕШКХ д-р Петко Загорчев, ЕШКХ

Място: Втора аудитория,  
МУ-Пловдив

Втора аудитория,  
МУ-Варна

Д-р Петко Загорчев

Авторът ще съпостави основ-
ните лекарства от змийски про-
изход Crotalus horridus, Lachesis 
mutus, Vipera redi, Naja naja по 
симптоми, патофизиологично, 
патогенетично и патоанатомич-
но подобие. 

При разглеждането на 
основните им симптоматични 
показания авторът ще представи и други медикамен-
ти със сходни характеристики и ще детайлизира 

показанията им.
Ще бъде представено и мястото на „змийските 

лекарства“ като теренни медикаменти, чувствителен 
тип и хроничен реактивен тип.

Акцентът ще бъде анализ на използването на меди-
каментите от змийски произход в класическата хомео-
патия и очертаване на реалното им клинично прило-
жение. Авторът ще сподели богатият си клиничен опит 
като дългогодишен токсиколог с любопитни факти за 
змийските отрови.

Подготвят се за разглеждане четири клинични слу-
чая от остра и хронична патология и въпроси за тяхно-
то колективно обсъждане.

ЗМИЙСКИТЕ ОТРОВИ В МАТЕРИЯ МЕДИКА
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КАШЛИЦАТА – ДИАГНОСТИЧЕН 
И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПРОБЛЕМ*

Д-р Слави ФИЛЧЕВ и Д-р Антоанета ПАНДУРСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Кашлицата е сложен рефлекторен моторен акт, който 
има за цел да запази фаринкса и горните дихателни пъ-
тища проходими. 
Представлява експлозивно елиминиране на въздуха от 
дихателните пътища, придружено от характерен звук. 
До известна степен кашлицата е волеви акт и може 
произволно да бъде предизвикана или потисната. 

ФАЗИ НА КАШЛИЦАТА
 � Инспираторна - дълбок инспириум, в края на 

който глотисът се затваря. 
 � Компресивна - форсирано експираторно усилие 

с рязко увеличаване на интраторакалното налягане.
 � Експулсивна - отваряне на глотиса и създаване 

на въздушна струя и звуков феномен.
 � Форсирана експулсивна маневра или маневри 

срещу затворен глотис, асоциирани с характерен 
звуков комплекс.

Кашлицата се предизвиква от множество механични, 
възпалителни, химични и топлинни въздействия върху 
рецепторите на горните дихателни пътища (ларинкс, 
трахея, бронхи).

КЛАСИФИКАЦИЯ
•	 Остра – с продължителност до 3 седмици. 
•	 Подостра – от 3 до 8 седмици.
•	  Хронична – с продължителност повече от 8 сед-

мици.

*Презентация от Научно-практическа конференция, Девин, 2010

НАЙ-ЧЕСТИ ПРИЧИНИ
При пациентите с остра и субакутна кашлица най-чес-
то причината е остра вирусна или бактериална респи-
раторна инфекция.
Причини за хронична кашлица:

o При деца – 85% астма, 10% инфекции на ГДП.
o възрастни – 60% астма и ХОББ, 

      15% “задно стичане”, 
      10% ГЕРБ.
      1% ятрогенна, н-р при прием на анти-
хипертензивни медикаменти.

ВИДОВЕ КАШЛИЦА

• Суха
• Влажна
• Спастична
• Вибраторна
• Стридорозна
• Пристъпна
• Периодична
• Постоянна

• Дрезгава
• Беззвучна
• Коклюшообразна
• Лаеща
• Стакато 
• Болезнена
• Мъчителна

Директиви на ERS за оценка на хроничната кашлица

 � Визуална аналогова скала (VAS 0-100 mm)
 � Cough-specific QLQ (качество на живот)
 � Провокационни проби с капсаицин, лимонена ки-

селина и дестилирана вода
 � Мониториране и качествена оценка на кашлицата
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ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА  
ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО  

В БМХО ЗА 2014 ГОДИНА
Уважаеми колеги, 
При подновяване на годишното членство Вие ще ползвате 
преференциални цени за участие в предстоящия Първи Ев-
ропейски Конгрес по Клинична хомеопатия и ще посещавате 
безплатно професионалните срещи, организирани от БМХО. 
Членовете на БМХО, при представен e-mail адрес ежемесечно 
ще получават електронния вестник Acta homeopathica, както 
и своевременна информация за предстоящите събития.
Членският внос за 2014 год. е в размер – 30.00 лв., които мо-
жете 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: членски внос за 2014 година

След заплащане на членския внос по банков път, моля, изпра-
тете на адреса на БМХО:

гр. София 1407, ул. Рилски езера бл.15, вх.А, ет.1, ап.1
за БМХО 

следните документи:
1. Копие от платежното нареждане.
2. Молба с актуален адрес, телефон и e-mail.

КОЛОНКА  
НА БМХО

АКУСТИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На фигура 1 - методите за изследване на акустичните характерис-
тики на кашлицата

На фигура 2 - дебити и звукови пресионни вълни по време на кашлица

На фигура 3 - спектрограми на честотния спектър на кашлицата
ХОМЕОПАТИЧНА АНАМНЕЗА
•	 Давност на кашлицата (от кога?, вследствие на как-

во?)
•	 Характеристика (суха, влажна, експекторация, 

включвания, придружаващи симптоми – гадене 
повръщане, реприз)

•	 Честота
•	 Тайминг – сутрешна, дневна, нощна (вечер, полу-

нощ, малки часове)
•	 Ситуационна характеристика (хранене, експози-

ция, физическо усилие, лягане)
•	 Придружаващи заболявания на дихателните пъ-

тища (ринит, ларингит, трахеит, бронхит, астма, 
чужди тела)

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Хематологични
Микробиологични
ОбразниФигура 3

Фигура 2

Фигура 1
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ФИД
Алергологични
Бронхоскопия 
Други

ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ
Симптоматика (по кръст на Херинг)
Локализация на болестния процес (орган, тъкан)
Патофизиология (инфекция, алергия) 
Етиология (психосоматика)
Диагноза (ринит, бронхит, пневмония, астма)

СПРАВКА С МАТЕРИЯ МЕДИКА
МЕДИКАМЕНТИ С ТРОПИЗЪМ КЪМ ЛАРИНКС
• Aconitum napellus
• Spongia tosta
• Sambucus nigra
• Hepar sulfur
• Rumex crispus
• Arum triphyllum
• Phosphorus
• 
МЕДИКАМЕНТИ ПРИ ИНФЕКЦИЯ 
Oscillococcinum
Ferrum phosphoricum
Hepar sulfur
Pyrogenium
Mercurius solubilis

МЕДИКАМЕНТИ ПРИ АЛЕРГИЯ
Poumon histamine, 
Arsenicum album,
Blatta orientalis

ЕТИОЛОГИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ
Aconitum napellus, при провокация от студ.
Dulcamara, Penicillinum с влошаване или провокация 
от влага, мухъл.
Blatta orientalis при алергия или провокация от дома-
шен прах, акари.

ПСИХО-СОМАТИЧНИ МЕДИКАМЕНТИ
Ignatia, 
Staphysagria, 
Gelsemium, 
Argentum nitricum

КЛИНИЧЕН ОПИТ
Пациент С.П., момче на 3 години
Повод за консултацията: чести кашлични епизоди, 
два от които с бронхиална обструкция, две “пневмо-
нии”
Анамнестично: от 6 месечна възраст през зимния 
сезон е с чести епизоди на упорита кашлица с промен-
лив характер, отключвана от почти всяка вирусна 
инфекция. Физикално – обструкция с влажна находка.
Анамнеза за минали лечения: Лекуван с антибиоти-
ци, бронходилататори, симптоматични средства, иму-

номодулатори без ефект. 
Сингюлер – без ефект. 
sIgE ab  към домашен прах

 � Фамилно – баща в детството с чести бронхити
 � Преглед по системи:
 � Храносмилателна: апетит добър, обича сладко, 

мляко, месо, склонност към диария, която в кърма-
ческа възраст е приписана на “алергия към краве 
мляко”

 � УНГ: чести продължителни хреми “алергични”, аде-
ноидектомиран

 � Обща чувствителност: термофобен
 � Нервна система: много активен, неспокоен, силен 

характер
 � Морфология: грацилен, аденоиден фациес, под-

кръжени очи

Изписана терапия:
Poumon histamine 15 CH и Blatta orientalis 15 CH да се 
редуват през ден, сутрин.
Silicea 30 CH и Dulcamara 9 CH да се редуват по 5 грану-
ли през ден, вечер.
Oscillococcinum 1флакон седмично.
Tuberculinum 15 CH и Sulfur iodatum 15 СН да се реду-
ват по 10 гранули през неделя.

Анализ на медикаментите по Техниката на д-р Иванов 
за предписване при хронични и често рецидивиращи 
заболявания:

КЛИНИЧНО НАБЛЮДЕНИЕ
В резултат на проведеното хомеопатично лечение 
детето не боледува често, разредиха се кашличните 
пристъпи. 
Състоянието на детето се проследява. Отчете се много 
добър резултат при симптоматично лечение при нужда 
с Dulcamara Blatta orientalis. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Системното лечение с хомеопатични медикаменти при 
инфекции на горни дихателни пътища и кашлица нама-
лява значимо честотата на усложнения от страна на 
долни дихателни пътища.
Приемането на хомеопатични лекарства с профилак-
тична цел през есенно-зимния сезон намалява често-
тата и тежестта на боледуванията при децата.
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РЕГИОНАЛНА СРЕЩА НА ОБЩОПРАК-
ТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, РЕГИОН РУСЕ

На 18 януари 2014 в хотел Боженци се проведе 
регионална среща на ОПЛ, регион Русе.

Д-р Райна Томова, ЕШКХ бе сред лекторите на 
форума. 

Тя представи хомеопатията като терапевтичен 
метод от арсенала на общопрактикуващия лекар с 
фокус към актуалните за сезона инфекции на ГДП.

Д-р Томова направи кратък исторически преглед 
на развитието на хомеопатията като терапевтичен 
метод и запозна аудиторията с неговите предимства и 
основни принципи.

Особено внимание бе отделено на най-честите 
симптоматични медикаменти, използвани при рини-
ти, фарингити, тонзилити и ларингити. 

Представен бе терапевтичен алгоритъм с подходя-
щите разреждания и честота на прием.

Презентацията бе посрещната с интерес от колеги-
те общопрактикуващи лекари. 

   облекчава бебето
през деня и през нощта

Камилия

Зачервени бузки

Лигавене

Хапане и гризане

Плач и мрънкане

ПРИ ПОНИКВАНЕ 
НА ЗЪБКИТЕ

Хомеопатичен лекарствен продукт. Без лекарско предписание. 
За пълна информация: 
Боарон БГ ЕООД, 1408 София, кв. Южен парк, бл. 28, вх. А, ап. 6, 
тел.: 02/963-09-06, факс: 02/963-45-00, КХП24119/06.11.2013

Телефони за информация: 02-9632091; 02-9630906
До скоро в Несебър!

1-ви Европейски конгрес  
по клинична хомеопатия 

ще се проведе в Несебър,  
от 16-ти до 18-ти май 2014 г.

Темата ще бъде:
„Хомеопатия и болка – хомеопатията, 

тухла в стената срещу болката?“

Всички желаещи да участват в конференцията 
с доклади, научни съобщения и клинични слу-
чаи, могат да изпратят до 28 февруари 2014 г.:
� Заглавие на темата
� Резюме в word-формат до 500 знака
на e-mail адрес: congress.nessebar@gmail.com
с копие до: bmhobg@gmail.com

Комисията към Организационния комитет на
Конференцията ще отговори на авторите на 
одобрените теми за доклади и постерна сесия 
до15 март 2014 г.

хотел Боженци


