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ТЕМА
XIX-та Национална
конференция по клинична
хомеопатия

Организатори: Българска медицинска хомеопатична организация (БМХО) и Европейска
школа по клинична хомеопатия (ЕШКХ)
КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН.
Таксата за участие в конференцията е 20 лв. за
членове на БМХО и 50 лв. за всички останали.
Таксата е дължима до 31 май 2021 г. по банковата сметка на Българска медицинска хомеопатична организация:
Първа инвестиционна банка
IBAN: BG58FINV91501214928641
BIC: FINVBGSF
Основание за плащане: участие в конференция и имената на участника

Съвременните предизвикателства: Ковид-19, антибиотична
резистентност, атопия.
Приносът на хомеопатията в
тяхното преодоляване

ДАТА
05-06.06.2021 г. , събота-неделя

ЛЕКТОРИ
Лекторите са хабилитирани представители
от Медицинските университети в страната,
водещи специалисти в своята област, както и
лекари-хомеопати с богат практически опит.

Заявка за участие можете да попълните тук:
https://forms.gle/pF4D2MGNkDaBAgVy6
На 04.06.2021 г., на посочения в заявката за
участие имейл адрес, ще получите линк за
регистрация в платформата на конференцията. Това ще генерира Ваш индивидуален линк
за достъп, който ще можете да използвате в
следващите два дни.
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При въпроси, относно заявката, регистрацията или членството Ви в БМХО, можете да се
свържете всеки делничен ден между
09 и 17.30 ч. с Елизабета Крумова на мобилен телефон: 0884 058 885

ТЕМА НА БРОЯ

Д-р Слави Филчев
Специалист по педиатрия и детска пулмология,
завеждащ педиатрично отделение на V МБАЛ – София ЕАД

АТОПИЯ И
ХОМЕОПАТИЯ

Атопията (атопична болест) е генетична предиспозиция (в комбинация с фактори от окoлната
среда) за производство на специфични IgE антитела в отговор на малки концентрации от вещества, обикновено протеини, най-често манифестираща се клинично като алергичен ринит,
астма, атопичен дерматит или хранителна алергия. Термин от гръцки ἀτοπία, със значение „не
на място, неуместно, абсурд“. Терминът е употребен за първи път от Coca и Cooke през 1923 г. за
да опишат феномена на алергична хиперсензитивност.
На фиг. 1 е представен патофизиологичният механизъм, по който протича алергичната реакция
(атопична каскада).

Фиг. 1
алергия, астма и алергичен ринит. Веднъж започнал, атопичният марш е трудно да бъде спрян в
своя прогресиращ ход.
На фиг. 2 е представен Атопичният марш от 0 до
4-годишна възраст

АТОПИЧЕН МАРШ

Касае се за естествения ход на алергичните болести, разгръщащи се последователно в хода на живота на индивида. Наличието на едно алергично
състояние увеличава риска от развитието на други такива. Класически атопичният марш започва с
атопичен дерматит, преминава през хранителна

Фиг. 2. Атопичен марш
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„КРЪСТОСАНИ“ ПРОГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОМЕОПАТИЯТА

По статистически данни 80% от астматиците
са имали или имат симптоми на алергичен ринит. При 40% от пациентите с алергичен ринит
е налице и астма. 20% от децата с лек атопичен
дерматит развиват астма, а над 60 % от децата с
тежък атопичен дерматит развиват астма. Наличието на атопичен дерматит е свързано с повишена тежест на астмата и по-голяма устойчивост
на астмата в зряла възраст. Сенсибилизацията
към фъстъци, мляко и яйца е свързана с последващо развитие на астма. Сенсибилизацията към
повече от един хранителен алерген повишава
риска от развитие на респираторна алергия.

Терапевтичният ефект от хомеопатичните лекарства се наблюдава в няколко посоки. От една
страна се повлияват кожните лезии:
• Повлияване на еритема
• Намаляване на сърбежа
• Подобряване на вида на кожата

АТОПИЧЕН ДЕРМАТИТ

При избор на теренно лечение хомеопатичните лекарства имат ефект върху целия организъм
(виж. табл. 1 и 2):
• Вида и характеристиките на лезиите и тяхната
периодичност
• Коморбидност с други прояви на атопия - хранителни или дихателни алергии
• Склонност към запек
• Чести инфекции на горни дихателни пътища
• Психо-емоционални или поведенчески проблеми.

АД е хронично мултифакторно възпалително заболяване на кожата, проявяващо се със сухота,
сърбеж и екзематозни лезии. Засяга около 20%
от децата и 3% от възрастните. АД може да бъде
свързан и с други прояви на атопия - при 60% от
децата дерматитът е свързан с бронхиална астма, а при 50% - с хранителна алергия. Причините
за атопичния дерматит са както генетични (ендогенни), така и външни фактори на средата (екзогенни).
Патофизиологично се смята, че се касае за нарушение в обмяната на ненаситените мастни киселини, гама-линоленова и линолова киселина,
което променя бариерната функция на кожата.
При тези пациенти са налице белези за имунен
дисбаланс: 80 % от децата имат повишени нива
на IgE, както и нарушено съотношение между
Th : Ts = 7:1, имбаланс между Th1 и Th 2. Съществуват сведения за 4- FLG мутации, хромозомни
аномалии и аномалии на протеазния ген.

За поставяне на диагноза АД трябва да са налице три големи критерия (сърбеж, лихенификация, хронично-рецидивиращ ход, фамилна
анамнеза за атопия) и три малки критерия (суха
кожа, ихтиоза)
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Добър ефект при всички случаи е да се започне с т.нар. хомеопатичен дренаж. Най-често
се включват медикаментите Berberis vilgaris,
Fumaria officinallis, Saponaria officinallis, Urtica
urens и др. Предписват се в ниски и средни разреждания (5-9СН) на чести приеми. Добре е тези
дренажни схеми да се повтарят през месец-два.

Табл. 1

ТЕМА НА БРОЯ

Табл. 2

• епителна хипертрофия
• депозиция на съединителна тъкан
• неоваскуларизация
• намален хрущялен интегритет
Медикаментозното лечение на астмата включва най-често бета-адренергични миметици за
облекчаване на острия пристъп и основно продължително противовъзпалително (инхалаторно
кортикостероидно) лечение за контрол на хроничната симптоматика.

БРОНХИАЛНАТА АСТМА

БА е хронично имуно-алергично възпалително
заболяване на дихателните пътища, свързано с
повишена бронхиална хиперреактивност и водещо до повтарящи се епизоди на свирене и стягане в гърдите, диспнея и кашлица. Тези епизоди
обикновено се дължат на дифузна, но вариабилна във времето бронхиална обструкция, обратима спонтанно или след лечение.
Обструкцията е резултат на няколко механизма,
които по различен начин засягат бронхиалната
стена: спазъм на гладката мускулатура на бронхите, едем, мукусна хиперсекреция, инфилтрация с възпалителни клетъчни линии, хипертрофия и хиперплазия на гладката мускулатура.
Класически астматичният пристъп се проявява с
пристъпна суха кашлица, свирене в гърдите, тахидиспнея.
Като провокиращи екзацербацията на астмата
агенти могат да се посочат респираторните вирусни инфекции, аеро-алергенната експозиция
от всякакъв вид, неспецифични дразнители, (тютюнев дим, студен въздух, химични изпарения,
силни миризми, силни емоции (смях, плач), промяна на времето, физическо усилие.
С течение на времето настъпва т.нар. бронхиално ремоделиране при бронхиалната астма, което
включва:
• задебеляване на бронхиалната стена
• субепителна фиброза
• метаплазия на мукозните жлези
• миофибробластна хиперплазия
• хипертрофия и хиперплазия на миоцитите (увеличена мускулна маса)

МЯСТОТО НА ХОМЕОПАТИЯТА ПРИ
ПАЦИЕНТИ С БА

Силата на хомеопатията при контрола на бронхиалната астма е в профилактиката на екзацербациите с подходящо теренно лечение и когато се
налага в комбинация с традиционните алопатични средства.

ПОДХОДИ В ХОМЕОПАТИЯТА

Основните симптомо-комплекси и най-често
предписваните симптоматични хомеопатични
лекарства:
Спазъм и едем
Arsenicum album
• Типичен сух, свиркащ бронхообструктивен синдром
• Доминира задухът
• Поленова астма
• Парещ риноконюктивит
• Бронхиална хиперреактивност
Cuprum mettallicum
• Изразен внезапен неочакван преходен бронхоспъзъм
• Влошаване от физическо усилие
Едем и спазъм
Apis mellifica
• Прегракване и диспнея
• Бронхоспъзъм при едем на Квинке или алергичен шок
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Poumon histamine
• Бронхообструктивен
синдром
• Астма, комбинирана с други алергии

Спазъм, едем и оскъдна експекторация
Kalium carbonicum
• Астма, емфизим, дихателна недостатъчност
Bromum
• Астма с ларингит, подобряваща се на море
Carbo vegetabilis
• Астма с емфизем, диспнея
Mephitis putorius
• Астма с коклюшоподобна кашлица
Lachesis mutus
• Астматичен пристъп със задушаване при заспиване, перименопауза

При спазъм, едем и ХИПЕРСЕКРЕЦИЯ най-често
предписваните медикаменти са:
• Ipeca 9CH при астма с бронхоспазъм и обилна
хиперсекреция, гадене, много подходящ при астма у деца.
• Blatta orientalis 9СН при астма с преобладаваща хиперсекреция на вискозна слуз и затруднена експекторация.
• Antimonium tartaricum 9СН е подходящ при
наличие на обилна слуз в бронхите, свистящо
дишане, минимална или невъзможна експекторация. Той може да се използва и в 5 СН, като
муколитик за улесняване на експекторацията.

Специфичен
Целта е изотерапевтичен подход (“хомеопатична хипосенсибилизация”).
• Pollens, Blatta orientalis, Penicillinum,
Arsenicum album (9-15-30СН)
Етиологичен подход
• Атмосферно налягане (Natrum sulfuricum)
• Влага, мухъл, плесени (Dulcamara, Penicillinum)
• Котка (Arsenicum album)
• Физическо усилие (Cuprum metallicum, Rhus
toxicodendron)
• Инфекции (Penicillinum, Silicea)
• Домашен прах, хлебарки (Blatta orientalis)
• Бактерии (Streptococcinum, Saphylococcinum,
Medorrhinum)

ТЕРЕННО ЛЕЧЕНИЕ

По отношение на теренното лечение изборът
трябва да се направи прецизно. Астмата е синдромокомплекс, физиологично дефиниран от
епизодична и обратима бронхиална обструкция
(псора) и бронхиална хиперреактивност към
множество стимули (туберкулинизъм).
На ниво медиатори на имуно-алергичната каскада:
• Задебеляване на бронхиалната стена (сикоза)
• Субепителна фиброза (луетизъм)
• Метаплазия на мукозните жлези (сикоза)
• Миофибробластна хиперплазия (сикоза)
Мястото на поликрестите при различните форми на атопия е изобразено на фиг. 3.

ПАТОГЕНЕТИЧЕН-ЕТИОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ
ПАЦИЕНТИ С БА

Неспецифичен
• Антихистаминови „аналози“ са Poumon
histamine, Histamine, Apis mellifica 15-30 СН,
1-2 пъти дневно.
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Фиг. 3
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Коморбидитетът при атопията усложнява конвенционалния мениджмънт, но разширява неимоверно спектъра на хомеопатичните решния.
• Клиничният опит показва, че атопията може да
се манифестира като псора, туберкулинизъм, сикоза:
- Всички епизодични, рецидивиращи и редуващи
се прояви на атопичната болест са псора.
- При туберкулинизма има отчетлива етиологична и патогенетична връзка с инфекциозни нокси
и процеси.
- Сикоза са всички хронифициращи и вече хронични заболявания, възникнали на базата на
атопични процеси но с еволюция към клетъчна
пролиферация и инфилтрация.
Примери: хронична астма, астма с фиксирана
обструкция и емфизем, overlap syndrome, хроничен персистиращ ринит с полипоза, невродермит
• Генетичният компонент на атопичната болест
оправдава ползването на големите хомеопатични поликрести. Големите атопици Sulfur, Calcarea
carbonica, Lycopodium clavatum, Arsenicum
album, Natrum muriaticum, Tuberculinum.
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на фокус

повече от следните медикаменти, които се приемат по 5 гранули 2-6 пъти дневно, според интензитета на оплакванията:
екипът на ЕШКХ

Apis mellifica 15-30CH
• Оточна носна лигавици
• Сърбеж и зачервяване на очите, оток на клепачите
Nux vomica 9-15CH
• Залпови кихавици и воднист секрет от носа сутрин след събуждане
• Запушен нос, сърбеж в ноздрите
Allium cepa 9CH
• Кихавици и обилна, водниста, пареща хрема
• Недразнещо сълзене от очите

СЕННА ХРЕМА. ВЪЗМОЖНОСТИ
НА ХОМЕОПАТИЯТА

ПРОФИЛАКТИКА
Стартира месец преди обичайната изява на симптомите:
Poumon histamine 15/30 CH и Pollens 15/30 CH по 5 гранули на ден
Препоръчително е добавянето и на „теренен“ медикамент, по 10 гранули веднъж седмично.
При изявена псоричност това може да бъде
Sulfur 30CH, Calcarea carbonica 15CH, Lycopodium
clavatum 15-30CH, Arsenicum album 15-30CH,
Psorinum 15-30CH.
От медикаментите за чувствителен тип най-често се подбират освен посочените поликрести и
Natrum muriaticum, Pulsatilla, Lachesis mutus,
Nux vomica и др.

ПРИ ИЗЯВЕНИ СИМПТОМИ
Към профилактичната схема се добавя един или
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Sabadilla officinarum 9CH
• Неспирни кихавици и парещ секрет от носа
• Усещане за запушен нос и сърбеж в небцето и
ноздрите
Euphrasia officinalis 9СН
• Дразнещо сълзене и усещане за пясък в очите
• Недразнеща хрема
Naphtalinum 5СН
• Обилна, дразнеща хрема с кихавици
• Дразнещо сълзене от очите
• Спастична кашлица
Ammonium muriaticum 9 CH
• Обилен, дразнещ секрет от носа, кихавици
• Усещане за запушен нос, загуба на обоняние

RHINALLERGY® е комбиниран хомеопатичен продукт, облекчаващ симптомите на сенна хрема,
както от страна на носа, така и от страна на очите.
Дозировка: по 1 таблетка на всеки час. Разреждане на приемите при подобрение.
HOMEOPTIC® - при дразнене и дискомфорт в очите
Дозировка: по 2 капки във всяко око 2 до 6 пъти
дневно.

ТЕМА
Нарушения на хранителното
поведение.
Мястото на хомеопатията

ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ

Уважаеми колеги, 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.

Можете да се запишете за участие в професионалната среща като последвате следния
линк: https://forms.gle/9itastpvjsH5YM2u9

Срок за записване: 10.06.2021 г.

ДАТА
12.06.2021 г., събота
от 10.00 ч. до 13.30 ч.

ЛЕКТОРИ
доц. Дарина Найденова
МУ Варна

Д-р Иван Енев,
общопрактикуващ лекар, гр. Враца, специалист по педиатрия и обща медицина. Член
на екипа на Европейската школа по клинична
хомеопатия

Линк за включване в събитието ще получите
на посочения при записването имейл адрес
на 02.04.2021 г.
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Тема с продължение

един от случаите не се открива хоризонтално
предаване. Т.е. ако детето се е заразило извън
семейството, то в нито един от случаите не е
предало инфекцията на своите братя/сестри,
родители, въпреки на практика незащитения
контакт помежду им.

Децата и COVID-19
Анкетно проучване, обхващато част
от 557 амбулаторни педиатри, практикуващи в Германия.
В Германия е изграден единен анкетен портал,
в който се препоръчва да се регистрират всички
деца, които са доведени в кабинета на педиатъра поради съмнение за инфекция с COVID-19 или
са били контактни на болни с доказан COVID-19.
В платформата са регистрирани 9803 деца.
От тях тествани са 7707 деца, като индикациите
за тестване включват и желание на родителите,
нареждане от властите и т.н., поради което голяма част от децата са тествани без при тях реално
да има съмнение за инфекция.
Пoложителни са 198 деца (2,6%).
29 деца (със симптоми, съмнителни за SARSCov-2) са били насочени от амбулаторните педиатри за болнично лечение. От тях положителни
се оказват 13 деца. При 5 деца се проявяват Кавазаки-подобни симптоми, но при нито едно от тях
не е доказана SARS-Cov-2 инфекция. Това обаче
не изключва на 100% инфекция с COVID-19, тъй
като Кавазаки-подобните симптоми се развиват
на по-късен етап, когато е възможно направеният тест да е отрицателен.
Най-интересното е, че се изследва разпространението на инфекцията в семействата. При нито
10 ACTA HOMEOPATHICA|5/2021

Друг интересен пункт е, че при 47 деца, които
са били с положителен PCR-тест, след 2 седмици
не се откриват антитела. Изниква въпросът дали
антителните тестове са с прекалена малка чувствителност или децата (все още) не са изградили
или са изградили малко антитела. Според актуалните проучвания изграждането на антитела
може да отнеме до 19 дни.

В заключение: в посоченото изследване не се
потвърждава, че децата са значим източник на
инфекцията с COVID-19. Това твърдение изглежда е механично и хипотетично прехвърлено от
епидемиите с грипния вирус, където ролята на
децата е по-различна.
Счита се, че заболялото дете може да се окаже
като протективен фактор (!) за възрастните хора
в семейството, защитавайки ги от тежко протичане.
Изненадващо е, че не се правят големи проучвания за ролята на децата в разпространението
на SARS-Cov-2.
Посоченият анализ има своите ограничения.
Обхванати са около 10% от децата в Германия.
Счита се, че голям процент от амбулаторните
педиатри изобщо не се регистрират в платформата, ако при тях няма случаи (съмнителни, доказани). Освен това голям процент от тестовете
се правят в други институции – болници, здравни служби и други лекари. Посоченият анализ
освен това показва ситуацията „през призмата“
на амбулаторния педиатър, но поставя интересни въпроси, особено във времена, в които децата много удобно все повече са „набеждавани“
за ролята им в епидемичната верига.

ТЕМА
ПРЕДСТОЯЩО БЕЗПЛАТНО
ОНЛАЙН СЪБИТИЕ
Дискусионен клуб
„Клинична хомеопатия“
Дискусионният клуб „Клинична хомеопатия“
е безплатно онлайн събитие, предназначено
за лекари, фармацевти и медицински специалисти, завършили или обучаващи се в
курсовете по клинична хомеопатия, желаещи
да обменят идеи и клиничен опит за приложението на клиничната хомеопатия при различни здравни проблеми.
Срок за записване в събитието: 24.06.2021 г.
За да се запишете за участие, моля последвайте линка:
https://forms.gle/PNcmQTkCCMEf6xQv6
Ако желаете Ваши клинични случаи да бъдат
дискутирани в хода на презентацията, да ги
изпратите предварително на имейл адрес:
info@clinicalhomeopathy.eu.
Срок за изпращане: 22.06.2021 г.
На посочения от Вас във формуляра за записване имейл адрес, на 23.04.2021 г. ще получите линк за включване към събитието.
При нужда от допълнителна информация на:
тел.: 0884 05 88 85; 02/968 19 12 (Елизабета
Крумова)
тел.: 0888 148 912 (д-р Райна Томова)

Приносът на хомеопатията
при социално значими
заболявания

ДАТА
26.06.2021 г., събота

ЛЕКТОРИ
проф. Людмил Пейчев,
МУ Пловдив. Член на екипа на Европейската
школа по клинична хомеопатия
Д-р Иван Енев,
общопрактикуващ лекар, гр. Враца, специалист по педиатрия и обща медицина. Член
на екипа на Европейската школа по клинична
хомеопатия

Програма
9:30 до 10:45 ч.
10:45 до 11:00 ч. - почивка
11:00 до 12:00 ч.
12:00 и 13:00 ч. - обедна почивка
13:00 ч. - отговори на въпроси
Приканваме Ви да споделите своя опит, да
зададете своите въпроси, да представите
своите интересни или трудни клинични случаи в рамките на дискутираната тема
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Гост на броя

нем, че щамовете, които могат да предизвикат
заболяване, за различни за отделните видове.
Понастоящем няма доказателства, че животните играят важна роля в разпространението на
вируса, който причинява COVID-19 сред хората.
Въз основа на наличната информация към
днешна дата рискът от разпространение чрез
животните на COVID-19 върху хората е нисък.
Необходими са повече проучвания, за да се разбере дали и как различни животни могат да бъдат засегнати от COVID-19.
Ще представя случай от практиката ми като
ветеринарен лекар хомеопат при лечение на
котка, болна от коронавирусна инфекция.

Д-р Невена Микова
Ветеринарен лекар, хомеопат,
създател на ветеринарен център
ХомеоВет, гр. София

КОРОНАВИРУСНИ
ИНФЕКЦИИ ПРИ ЖИВОТНИТЕ
Коронавирусните инфекции са разпространени и сред животните, а клинично протичат
по най-различен начин. Тук е важно да споме12 ACTA HOMEOPATHICA|5/2021

При котките коронавирусът може да предизвика
две различни заболявания – котешки инфекциозен перитонит (FIP) и котешки коронавирусен
ентерит (FCE). Двата причинителя имат голяма
антигенна близост.
FIP, който причинява по-тежко протичащо заболяване при котките, има 2 форми – ексудативна
и пролиферативна. Най-често се среща ексудативната форма. Заболяването протича спорадично, като се проявява само при единични
животни. При групово отглежданите животни
може да се появят няколко случая, а след това
с години заболяване да не се наблюдава. При
ексудативната форма се развива васкулит, провокиран от имунен комплекс, и протича с излив
на богати на протеин течности в плевралното
пространство, перитонеалната кухина, перикардиалното пространство и в облатта под капсулата на бъбреците. Във ветеринарната практика
най-често срещаме ексудативна форма, която
засяга перитонеалната кухина.
Тук ще разгледам случай от моята практика,
който касае котка, развила ексудативна форма
на болестта в плевралната кухина.

Гост на броя

Данни за пациента
вид: котка, порода: европейска късокосместа,
дата на раждане: 14. 08. 1916 г.
пол: мъжки
име: Бюти
кастрация (да/не):не.
Бюти започва да кашля периодично в началото
на месец февруари 2017 година. Вероятно е имало и други симптоми, но за тях няма данни. Заведена е на преглед през месец март. От направените изследвания, преглед и рентгенови снимки,
колегите от Пловдив стигат до заключение, че се
касае за плеврит.
Температурата е повишена до 40.0˚ C, при норма
до 39.2˚ С. За лечение на състоянието са прилагани различни антибиотици и кортикостероиди,
пункции периодично с евакуиране на 60-80 мл
течност. Въпреки всички усилия, Бюти продължава да събира течност в плевралната кухина и така
в края на месец май 2017 г. лекуващите лекари
казват, че не могат да бъдат полезни с нищо повече и шансовете за оцеляване са минимални.
При направено цитологично изследване на пунктат се откриват изобилие от левкоцити, еритро-

цити и белтъчна материя и не се откриват никакви туморни клетки. Тестът за FIP е отрицателен,
но клиничната картина насочва именно към
котешки инфекциозен перитонит. Стопаните се
обърнаха към нас за помощ в началото на месец
юни 2017 г.
Предписани са следните хомеопатични лекарства:
• Apis mellifica 30CH
• Cantharis 15CH
Справка с Материя медика: тропизъм на ниво
серози с обилен ексудат, най-вече на плеврата
• Sulfur iodatum 9 CH
Справка с Материя медика: възпаление на серозите, плеврит и воден плеврит
Дозировка: По 3 гранули от всяко с половин час
интервал, два до три пъти дневно.
• Coriolus (микотерапия) - по 1 капсула дневно.
Предписано е също постепенно намаляване и
спиране на антибиотиците и кортикостероидите.
Един месец по-късно стопаните съобщават, че е
настъпило пълно оздравяване.
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ПРОДЪЛЖАВА 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.

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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