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COVID-19 -

новата реалност.
Имунна
дисрегулация.
Клиничен опит
и терапевтични
подходи.
Възможности на
клиничната хомеопатия
Върху тези актуални въпроси протече
Научно-практическата конференция по
клинична хомеопатия, организирана
от Българска медицинска хомеопатична организация. Срещата се проведе
онлайн на 03-04 октомври 2020. В нея
взеха участие повече от 100 лекари,
фармацевти и медицински специалисти от цялата страна.
През последните години вирусите, при
които е възможно повторно заразяване
(грип H1N1, SARS, MERS, SARS-CoV-2 и
др, доведоха здравните системи в световен мащаб до кризисни положения
и продължават да бъдат заплаха за общественото здраве. Тези вируси трудно
могат да бъдат контролирани поради
липсата на одобрени противовирусни
лекарствени препарати и ваксини.
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Новата пандемична вълна
от Covid 19 показа от самото начало нови неизвестни
особености:
• Нееднаква контагиозност
по региони
• Нетипично влошаване
във времето
• Протрахиран ход
• Трудно предвидими усложнения и изход
• Голямата контагиозност и
опасност за възрастни хора
с придружаващи заболявания
• Многообразни личностни
и социални прояви на
стрес и дистрес свързани с
тази пандемия
• Изключително разнообразие и многопосочност
в патогенетичните механизми на увреда и клинични прояви
Цялата среща може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.

ТЕМА НА БРОЯ

доц. Ангел Кунчев
Главен държавен здравен инспектор и
член на Националния оперативен щаб за
борба с COVID-19

Пандемичната
криза – актуална
ситуация, позиции и
препоръки
доц. Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор и член на Националния оперативен щаб за борба с COVID-19

Доц. Кунчев представи актуалната епидемиологична обстановка с териториалното разпределение на заболяемостта на 100 000 души население. Най-високи са показателите за градовете
Смолян, Благоевград, Кюстендил, Добрич. По
данни на заболяемостта на 100 000 София е на
пето място, следвана от Ямбол, Пазарджик и Варна. Най-ниска е заболяемостта в градовете Ловеч, Враца и Хасково.
Част от предизвикателствата на COVID-19 инфекцията са високата степен на заболяемост и
леталитет, както и високия брой на засегнат медицински персонал. Данните към 2.10.2020 г. са
изключително тревожни:

Медицински специалисти

Брой заразени

лекари 			

414

медицински сестри 		

389

санитари 			

178

фелдшери 			

17

други 				

167

Общ брой 			

1165

Доц. Кунчев направи справка за мястото на България сред страните от ЕС и проследи процеса в
динамика (8 –мо място по дневна смъртност и
25-то място по дневна заболеваемост за двуседмичен период). Той коментира актуални данни
от НЦЗПБ, които показват изразена двуфазна активност на вируса към момента.
Навременното достигане на населението до
диагностика и лечебна помощ, както и важната роля на ОПЛ в започващите есенно-зимни
сезонни инфекции и добрата диференциална
диагноза бяха актуалните препоръки в презентацията.
Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.
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проф. Виктория Сарафян

д-р Петко Загорчев

имунолог, Ръководител на катедра Медицинска биология
към МУ Пловдив

специалист по анестезиология, реанимация и интензивни грижи и токсикология,
завеждащ спешно отделение
на МБАЛ, Шумен, ЕШКХ

Имунологични и
клинични аспекти
на COVID-19.
Място на хомеопатията
проф. Виктория Сарафян, имунолог, Ръководител на
катедра Медицинска биология към МУ Пловдив;
д-р Петко Загорчев, специалист по анестезиология,
реанимация и интензивни грижи и токсикология, завеждащ спешно отделение на МБАЛ, Шумен, ЕШКХ

В своята презентация проф. Сарафян определя
Covid- 19 като една нова реалност в диагностичните, клинични и терапевтични стратегии на
съвременната медицинска практика. Налице са
противоречиви и променящи се до момента
данни по отношение:
• контагиозоност
• предилекционни възрастови и коморбидни
групи
• клинично протичане и терапевтични възможности
Акцент в презентацията е прецизен анализ на
хуморалния и клетъчен отговор на макроорганизма към SARS-CoV-2 и ролята на АСЕ-2 рецепторите за проникване на вируса, инхибирането на INFα, модифицирането на вирусната
РНК чрез отцепване на нуклеотиди чрез ензима
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ендорибонуклеаза и интерлевкиновия отговор
на имунната система. Проф. Сарафян представи
подробен обзор на предложените до момента
терапевтични подходи от гледна точка на съвременната имунология.
Темата бе продължена от презентацията на
д-р Петко Загорчев с:
Клиничен опит при пациенти с Covid 19. Терапевтични подходи Възможности на клиничната
хомеопатия.
Разгледан бе пътят на проникване на вируса
основно през лигавиците на носа и гърлото,
където клетките са богати на един рецептор
на клетъчната повърхност, наречен ангиотензин-конвертиращ ензим 2 (АСЕ2). Този рецептор
е нужен на вируса за да проникне в клетката и
започне да реплицира безброй свои копия и нахлува в нови клетки.
Може да липсват симптоми или да се развие
треска, суха кашлица, болки в гърлото, загуба на
обоняние и вкус или болки в главата и тялото.
/възможно е тези оплаквания да отзвучат до 2-3
дни или да продължат 2-3 седмици с/без позитивни IgM / PCR / и + IgG след 3-4 седмици/.
Първите симптоми посочени от СЗО и Център по
контрол и превенция на заболяванията /САЩ/
показаха променлива динамика и честота на изява в последващите месеци на пандемията:

ТЕМА НА БРОЯ

симптоми
температура
главоболие
астения
хрема		
кихане		
болки в
гърлото
суха кашлица
задух		
миалгии
повръщане/
диярия		

грип
+++
+++
+++
++
--

COVID-19
+++/++		
++		
++		
-		
--		

настинка
+/+/++
+++
+++

++
+++
+++

++		
+++		
++		
++		

+++
+
-+

+

+/-		

--

Много често
често		
понякога
много рядко
никога 		

+++
++
+
+/--

Ако имунната система не победи SARS-CoV-2 по
време на тази начална фаза, вирусът атакува белите дробове, и редица други органи богати на
ACE2 рецептори.
Редица проучвания показват засилена проинфламаторна цитокинова продукция в серума на
заболелите. Активират се много имунни клетки в засегнатите органи с експресия на про-и
анти- инфламаторни интерлевкини. При среща
с непознат щам,е възможно силната имунна
система да отговори с несъразмерна експресия
на проинфламаторни интерлевкини (IL-1, IL-6,
IL-12, и TGF-β, TNF-α и др.) предизвикващи интерлевкинова буря /щорм (FERRAR ET AL.,1993).
Интерлевкиновата буря води до увреждане и на
незаразени клетки и до клетъчна смърт.
Клиничните наблюдения на пациенти с грип /
H1N1/ SARS, MERS , SARS-CoV-2, показват също
силно покачване на производството на цитокини
(IFN-γ, IL-1, IL-6, IL-12, и TGF-β, TNF-α ) при критично болни пациенти с пневмония.
Данните от ретроспективни проучвания сочат,
че при пациенти с инфекции, причинени от
SARS-CoV-2, се развиват начални леки симптоми, които в част от случаите, в резултат на тежка
цитокинова буря прогресират до тежка лезия
на белодробния паренхим, дисеминирана коа-

гулопатия, с дихателна недостатъчност и синдром на множествена органна дисфункция с летален изход.
Изминалите осем месеца в пандемията обаче,
показаха клинично разнообразие и тежест на
протичане което не може да се обясни само с
цитокинова буря, а с лезия на ендотела на съдовете. Това определя и засягането на много органи с разнобразна клинична картина:

В презентацията се акцентира върху натрупаните данни, че еволюцията на много от наблюдаваните вирусни инфекции от баналните простудни до грип H1N1, SARS, MERS , SARS-CoV-2 и
др, показва динамичен ход от безсимптомно
заразяване, през субклинични и незначителни
клинични изяви, до тежки живото застрашаващи състояния.
При контакт с вируса, дори и при липса на изявена клинична картина организмът е включил
своя реактивен отговор. Адекватното му подпомагане и лечение от началния момент е условие
за благоприятен изход. Това налага прилагане
на персонализиран интегративен подход /хомеопатичен и/или ковенционален.
Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.
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ЛЕКАРИТЕ ОТ БМХО ПОДКРЕПЯТ
ПРЕДПРИЕТИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН.

ДИАГНОСТИЧНО –
ТЕРАПЕВТИЧEН АЛГОРИТЪМ
при COVID-19 и
COVID-19-подобна
симптоматика
Хомеопатичен подход
Българска медицинска хомеопатична организация
Европейска школа по клинична хомеопатия
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Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.
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ТЕМА НА БРОЯ

доц. Диана Димитрова
доктор по психология
Медицински университет – Варна

Психологични
феномени, индуцирани
от начина на живот в
условия на пандемия
Доц. Диана Димитрова, доктор по психология
Медицински университет – Варна

Пандемията с Covid 19, която сполетя човечеството като че ли изненада всички. Оказа се, че
въпреки напредъка на науката, причинителят се
държи странно, непредсказуемо и твърде агресивно. Правителствата и политиките преживяваха крах, а икономическите последици се усетиха
от всички. Най-големият проблем обаче се оказа
сблъсъкът на медицинските авторитети, които се
придържаха (и продължават да се придържат)
към коренно различни подходи за овладяване
на инфекцията. Това създаде у хората усещане
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за несигурност, страх, безперспективност и обреченост на ситуацията. Кризата увеличи риска
от психически заболявания, а от своя страна депресията и тревожността биха затруднили възстановяването от нея.
В психологически план най-потърпевши се оказаха малките деца. Тъй като при тях все още няма
изградени психически защитни механизми, те
се влязоха в окото на бурята, карантинирани у
дома. Създадената още през 1919 година неправителствена организация „Save the Children“
публикува проучване, според което по време на
изолацията на 76% от децата им липсват срещите с приятели, 59% ги измъчва скука, 13% се
чувстват самотни, а 3% се чувстват уплашени.
Интересна интерпретация може да направим
на отговора на 38% от тях, които са заявили, че
се наслаждават на повечето време прекарано
със семейството. Явно почти всяко трето дете
изпитват дефицит в общуването с родителите си
и пандемията „връща семейството на детето“.
Поставени в непозната ситуация, без модел за
подражание и справяне, без опит, без помощ
отвън, хората се оказаха в капана на собствената си човешка природа. Имаме нужда да общуваме и това е наша базисна потребност, но не
можем да я удовлетворим по адекватен начин.
Научните среди са категорични, че съществува
причинно-следствената връзка между психичното здраве и пандемията от COVID-19. Това
увеличи стремежа на засегнатите хора да се
обърнат към съответните специалисти. А търсенето на помощ е първата крачка към решаването на проблема!
Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.

ТЕМА НА БРОЯ

д-р Зорка Угринова
обща медицина, хомеопатия, ЕШКХ

Малките хомеопатични медикаменти в помощ на
поликрестите при психосоматични и поведенчески
проблеми
Тревожност, страхове, безсъние,
социална изолация, спазване на
дистанция, онлайн комуникация в
условията на пандемия… са само
част от психо-емоционалните и
поведенческите феномени, които
съпровождат в „новата реалност“.
Добре познати са патогенетичните
табла на поликрестите и техните
конкретни показания: Arsenicum
album (страх от болести, хипохондрия), Argentum nitricum (припряно поведение, тревожност,
фобии), Acomitum napellus (конгестивни прояви, внезапен силен
страх, възбуда), Ignatia amara (напрегнатост, парадоксални модалности, психосоматични спастични
прояви), Nux vomica (претовареност, изнервеност, дълго излагане на стрес, спастични симптоми),
Gelsemium sempervirens (парализиращ страх, силна тревожност, астения), Staphysagria (неекстериоризирани емоции, соматизация), Thuya
occidentalis (фобии, ценестопатии,
натрапливости).
Акцент в презентацията са четири
„малки“ медикамента, чийто показания допълват поликрестите и
да очертаят индивидуалния нюанс
при пациента.

Медикаменти		Ключови симптоми
Ambra grisea		
			
			
			
			
			
			
			

•Патологична срамежливост, поради 		
огромна емоционална ранимост и страх от
провал.
• Соматизация на емоционален стрес
• Спастична кашлица
• Главоболие, хипертонични кризи
• Спазми на вътрешни органи, сексуална
дисфункция

Lilium tigrinum		
			
			
			
			
			
			
			

• Циклотимия с редуване на възбуда и
депресия
• Различни натрапливости на сексуална,
религиозна или морална основа
• Припряност, двигателна възбуда, 		
свръхидейност
• Функционални сърдечни нарушения
• Тежест в малкия таз

Cyclamen europaeum
			
			
			
			
			

• Дистимия с плачлива тъга
• Реактивна депресия поради угризения на
съвестта
• Конгестивно главоболие
• Офталмична мигрена
• Световъртеж

Murex purpurea
• Психастения със склонност към 		
			
депресии и сексуална възбуда
			
• Генитален пролпас и маточна птоза
			
• Конгестия в малкия таз с метрорагия
Цялата презентация може да видите онлайн! Вижте как на стр.16.
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д-р Слави Филчев
педиатър, пулмолог, завеждащ педиатрично
отделение в V МБАЛ-София,
ЕШКХ

Лицевата маска и детето
по време на пандемия:
дихателна физиология
и психологични
феномени. Някои идеи
за хомеопатично
поведение
д-р Слави Филчев, педиатър, пулмолог, Завеждащ
педиатрично отделение в V МБАЛ, София, ЕШКХ

По време на пандемията на COVID-19 използването на маски за лице изглежда приемлива
процедура в световен мащаб, въпреки че до момента тече научна дискусия, чиито корени са в
историята на медицината и приложната наука.
С маска или без маска, не това е въпросът!
Физиологични компоненти, определящи влиянието на маската върху респирацията:
• Мъртво пространство (dead space)
• Дихателно съпротивление на маската (tissue,
mechanical resistance)
• Околна температура и влажност (кондензация)
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• Физиологични състояния: усилие, покой (от
които зависи дихателните обем и честота), фиг. 1.
Ребритинг (rebreathing) е явлението, при което
концентрацията на CO2 в ексхалирания газ се
покачва в следствие на реинхалиране на газа от
анатомичното мъртво пространство (метаболитен CO2). Ето и някои от ефектите на СО2:
• Стимулиране на дихателния център (хипервентилация)
• Тахикардия, хипертония
• Изпотяване, парестезии
• Главоболие
• Обнубилация, сънливост, дезориентация
• Нарушена работоспособност

ТЕМА НА БРОЯ

Фиг. 1

Фиг. 2
Някои патологии са с относителни противопоказания за носене на лицеви маски:
• COPD (dyspnea scale scores ≥ 3 or FEV1 < 30%),
риск от хиперкарбия
• Тежки хронични белодробни страдания
• Кислородозависими пациенти
• SARS Covid с хипоксемия и диспнея
• Белодробни инфекции, сърдечна недостатъчност
• Сънна апнея
• Епилепсия (стимулиране на хипервентилация)
Странични ефекти от продължителното носене на
лицеви маски при медицински работници по време на COVID-19, фиг. 2.
Д-р Филчев представи психо-емоционални аспекти на носене на маски при децата. Акцент в презентацията бяха два клинични случая на дете на
5 г. с тикове и на дете на 18 г. с ретроаурикуларен
дерматит.
Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.
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д-р Иван Енев
специалист по педиатрия, обща медицина,
хомеопатичен кабинет, Враца, ЕШКХ

Психични разстройства
в условията на COVID-19
д-р Иван Енев,
специалист по педиатрия, обща медицина, хомеопатичен кабинет, Враца, ЕШКХ

Преди COVID-19 пандемията имаше данни, че
поне три вида коронавирус поразяват невроните
в човешкия мозък:
• HCoV-229E
• HCoV-OC43
• SARS-CoV-1
В голям брой от случаите невроналната увреда
е директна, в резултат на вируса, а не е имунологично медиирана. При човека инфекцията с
HCoV-OC43 се свързва с развитието на множествена склероза. При инфекция със SARS-CoV-1 са
описани исхемични инсулти и полиневрит на Гилен-Баре.
Хронични последици, описани при преживелите
SARS1 епидемията (2002-2003 г.) в дългосрочен
план (от 31 до 50 месеца след боледуването) са:
• Посттравматично стресово разстройство (54%)
• Депресия (39%)
• Панически атаки (32,5%)
• Обсесивно-компулсивно разстройство (15,6%)
Описани при COVID-19 пандемията
• Неврологични прояви се описват при 36%
от пациентите с тежко протичане на болестта
COVID-19, включително инсулт и нарушено съзнание.
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• Остри психични разстройства
При младите пациенти доминират психиатричните прояви (тревожност, паник-атаки, депресия, психотични реакции). При възрастните
доминират инсулт, енецфалопатията и неврологичните прояви наподобяващи деменция.
Обсесивно-компулсивно разстройство
Типичните обсесии включват прекомерна загриженост за заразяване с някаква болест или ощетяване, нуждата от симетрия и точност, забранени сексуални или религиозни мисли. Повечето
хора с ОКР се опитват да пренебрегнат или да
потиснат подобни натрапливости или да ги компенсират с някаква друга мисъл или действие.
Обсесивното поведение включва непрекъснато
раздразнение, съмнения, задушаване, постоянно размишление върху неприятности, подреждане и поддържане на безупречен ред на вещите в дома или извършване на ритуални действия,
касаещи ежедневните дейности (докосване на
едни и същи вещи, повтарящи се движения, без
рационална цел и силна тревожност, ако не бъдат изпълнени). Основни за ОКР медикаменти в
Материя медика са Argentum nitricum, Lachesis
mutus, Luesinum, Thuya occidentallis.
В по-нюансирана диферинциална диагноза в
съображение влизат:
• Страх от болести: Agar., Arg-n., Ars., Calc., Ign.,
Lil-t., Kali-c., Nux-v., Phos., Sabad., Sep., Verat.
• Страх от микроби и инфекции, непрекъснато миене на ръцете: Ars., Borx., Calc., Luesinum, Lyc., Sulf.

ТЕМА НА БРОЯ

Представен клиничен случай на момиче
(В., 15 години)
През февруари-март цялото семейство е преболедувало от коронавирусна инфекция. След
карантината и дистанционното обучение се наложило да се готви за кандидат-гимназиални изпити, които взела с отличие. След преживените
стресове родителите забелязали промени в поведението: В. непрекъснато се притеснявала от
бъдеща повторна зараза с коронавирус, въпреки
обясненията, че това е малко вероятно или невъзможно. Отказвала да излезе навън и да общува с непознати, да ги докосва. Отказвала да се
разхожда, изобщо не напускала апартамента
Започнала да отказва да се храни с родителите си

на една маса, да се прегръща и целува с тях… Всяко докосване на някакъв предмет се последвало
от продължително миене на ръцете и щателно
приложение на дезинфектант в продължение на
поне 10 минути. Затваряла се в стаята си и непрекъснато се молела на Господ, въпреки че преди
това не проявявала склонност към особена религиозност. При забележка се затваряла още повече в себе си и скришом започвала да се моли
(шепнешком).
Насочена за консултация с двама психиатри дистанционно.
Предложено лечение с пароксетин, прегабалин и
флупентиксол (флуанксол), което родителите отказват. Настояват за хомеопатично лечение.
Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.
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проф. д-р Людмил Пейчев
дм, мзм
ЕШКХ
МУ Пловдив

Клиничен случай:
Пост-травматично
стресово разстройство:
Остра реактивна
депресия от загуба на
близък човек
Стрес диабет
Проф. д-р Людмил Пейчев, дм, мзм
ЕШКХ; МУ Пловдив

Касае се за млад мъж (Мартин на 21 г.) от гр. Бергамо, Италия, студент в МУ Пловдив. В отлично
психическо и физическо здраве до момента на
обявяване на пандемията. Има приятелка Франческа, с която се разбират добре. Обявяването
на извънредното положение не позволяват на
младите хора да се завърнат в родната Италия.
Бащата на Мартин умира. Трагичните събития в
семейството са допълнителен стресов фактор за
младежа. Той развива прояви на остро посттравматично психическо разстройство – реактивна
депресия от загуба на най-близък човек.
Предписано е хомеопатично лечение:
Staphysagria 30CH, 3-4 пъти по 5 гранули
(Staphysagria при клинична картина: мълчаливи, затворени, не дават израз на чувствата си
и трудно споделят; силно чувство за вина, тип
„жертва“ с изразено усещане за несправедливост; различна психо-соматична симптоматика;
безпокойство, невроза; безсъние, главоболие,
световъртеж…)
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Natrum muriaticum 15CH по 5 гранули през ден.
(Natrum muriaticum при клинична картина: интровертни, интелигентни, неуверени; реактивна
депресия, след емоционална раздяла или скръб
при юноши и млади хора; трудно споделят, влошават се от утешение)
През първата седмица от започване на хомеопатия Мартин изглеждал по-добре и не давал
израз на мъката си, но след няколко дни нещата
отново започнали да се влошават.
Явило се нарастващо главоболие породено от
мисълта че ще се раздели с Франческа, ако семейството му го върне в Италия поради липсата
на средства. Добавил си страх от заразяване с
Covid-19. „Загубих баща си, но за нищо на света
не искам да загубя и теб“. Тези натрапливи мисли Мартин повтаря многократно всеки ден. По
думите на Франческа страховете за бъдещето и
неизвестността са го променили много – безпокойството от заразяване нараства, появява се
лек тремор на ръцете, неадекватно поведение и
мрачни мисли за смисъла на човешкия живот...
По повод на започващата се активна психотична симптоматика, изпълнена на със страхове и
суицидни мисли към горното лечение е добавен
Argentum nitricum 30CH два пъти по 5 гранули.
(Argentum nitricum при клинична картина: притеснение и предварително изживяване на предстоящи събития; объркана и неясна свръхактивност; нервност, нетърпение, забързаност,
неуравновесеност; интенционен тремор, който
се засилва от емоции)

Цялата презентация може да видите онлайн!
Вижте как на стр.16.

Автограф от автора

клинична хомеопатия
практически терапевтичен
реперториум
Хомеопатичната Материя медика е като описание
на един човешки живот във всичките му аспекти.
Тя включва физически и психически патологии, но
също така описва морфологични белези, черти от
характера, развити особено в параграфа Чувствителен тип. Реперториумът, който държите в ръцете
си е по-скоро практическо помагало. Тази книга е
резултат от повече от тридесет и пет години хомеопатична практика, подсилени от двадесет и пет
години преподаване на клинична хомеопатия в
много страни, в рамките на ЦОРХ (Център за обучение и развитие на хомеопатията).
Репеториумът е предназначен за всички, които
вече са натрупали познания за разумното предписване на хомеопатични лекарства, но или нямат все още необходимия опит или желаят да затвърдят окончателно своя избор преди да дадат
окончателното предписание. Така, при консултацията с пациента и след поставената диагноза да
могат бързо да изберат един или няколко медикаменти, които да отговарят най-добре на конкретния клиничен случай.
Книгата може да намерите в
ИЗДАТЕЛСТВО „ИЗТОК-ЗАПАД“
iztok-zapad.eu

Д-р Франсоа Шефдьовил е
дългогодишен преподавател
по клинична хомеопатия към
ЦОРХ, лекар хомеопат с повече от тридесет годишна практика в гр. Лион, Франция. Д-р
Шефдьовил е познат на българската аудитория като ръководител на авторския екип
на преведените и издадените
у нас книги „Хомеопатия, Лекарствени взаимоотношения“
(изд. 2000 г.) и „Хомеопатия.
Практическа Материя медика
с някои общи разсъждения.
(изд. 2018 г.).
Д-р Шефдьовил участва и в
срещите на Кръга на Себастиян де Гиди, и в Комисията по
Материя медика на Институт
Боарон, в които протича обмен на информация и обсъждане на клинични случаи, с
цел Материя медика да бъде
актуализирана и в нея да бъде
представена само най-достоверната информация.
Той е взимал активно участие в ежегодните конференции по клинична хомеопатия,
провеждани съвместно ЕШКХ
и БМХО.
През 2013 г. д-р Шефдьовил
бе удостоен със званието почетен член на БМХО.
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COVID-19 –
Линк към запис от Националната практическа среща по
клинична хомеопатия по тази тема
Уважаеми колеги,
Поради постъпилите многократни запитвания
от неуспeли да посетят Националната практическа среща по клинична хомеопатия на тема
COVID-19, Ви информираме, че вече е възможно да получите линк към записа от двудневната среща.
За да получите линк към записа трябва да заплатите съответната такса:
20 лв. за актуалните членове на БМХО
(в случай, че не сте сигурни, дали сте заплатили членския си внос за 2020 г., моля обадете
се на 0884058885 за справка )
50 лв. за колегите,
които не са членове на БМХО

Име на получателя: БМХО
Име на банката: Първа инвестиционна банка
IBAN: BG58FINV91501214928641
BIC: FINVBGSF
В основание за плащане, молим да посочите:
достъп до Националната практическа среща
за д-р … (и трите Ви имена) или фармацевт …
(и трите Ви имена)
NB! Платежното нареждане, заедно с имейла, на който бихте искали да получите линка към записа, молим да изпратите на:
info@clinicalhomeopathy.eu

Таксата се внася по банков път по следната
сметка:

Главен редактор: Д-р Зорка Угринова
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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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