
 

 
 
 
 
 
 
 
SEMINAR IZ HOMEOPATIJE 
 
3. do 5. april 2009 
hotel Barbara, Fiesa 
 
 
Na prvem seminarju novega izobraževalnega ciklusa 2009-2011 bo predaval priznani avstrijski zdravnik 
homeopat Reinhard Flick, dr. med. Dr. Flick ima od leta 1985 zasebno homeopatsko prakso na Dunaju in 
je od leta 1995 redni predavatelj v Avstrijskem društvu za homeopatsko medicino (Österreichische 
Gesellschaft für homöopathische Medizin). Več o njem si lahko preberete na spletni strani www.flick-ord.at. 
 
O zgodovini homeopatije na Slovenskem bo predavala dr. Nena Židov, muzejska svetovalka in kustodinja v 
Slovenskem etnografskem muzeju. Predavanje dr. Flicka bo v angleščini, konsekutivno bo tolmačila Irena 
Gorišek, dr. med. 
 
Seminar iz homeopatije obsega 20 učnih ur in je del triletnega podiplomskega izobraževanja in 
usposabljanja iz homeopatije po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH - European 
Committee for Homeopathy). Več podatkov o celotnem programu izobraževanja je objavljenih na spletni 
strani Slovenskega homeopatskega društva (www.shd.si). 
 
PROGRAM 
 
Petek, 3. april 2009 
  
15.30 – 16.00 Registracija udeležencev 
  
16.00 – 16.30 Predstavitev SHD in triletnega podiplomskega programa izobraževanja 

Irena Gorišek, dr. med., predsednica SHD 
  
16.30 – 19.00 Definicija in temeljna načela homeopatije 

Zgodovina homeopatije: Hahnemann in njegovi nasledniki 
Reinhard Flick, dr. med. 

  
19.15 - 20.00 Zgodovina homeopatije na Slovenskem 

dr. Nena Židov, kustodinja v Slovenskem etnografskem muzeju 
 
 
Sobota, 4. april 2009 
  
9.00 – 13.00 Materija medika: Arnica (z video primerom) 
 Homeopatska zdravila za poškodbe 
 Osnovna homeopatska literatura 
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13.00 – 15.00 Odmor za kosilo 
  
15.00 – 19.00 Homeopatska zdravila 
 Homeopatski koncept bolezni in zdravljenja 
 Materija medika: Aconitum 
 
 
Nedelja, 5. april 2009 
  
9.00 – 13.00 Materija medika: Belladonna (z video primerom) 
 Homeopatska zdravila za vnetja 
 Materija medika: Sulphur (z video primeroma) 
 
 
kotizacija: 
redni člani SHD: 185,00 € 
študentski, upokojeni in brezposelni redni člani 100,00 € 
nečlani: 210,00 € 
 
prijava: 
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje 14 dni pred začetkom seminarja na sedež 
društva (Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali na info@shd.si in kotizacijo poravnate vsaj pet dni pred 
začetkom seminarja ter potrdilo o vplačilu prinesete na seminar (Nova Ljubljanska banka, SI56 0201 5025 
6696 253). 
 
Zadnji rok za pisno odjavo je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam plačano 
kotizacijo povrnemo v celoti. Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo na seminarju kotizacije ne vračamo. 
 
rezervacija hotelske sobe: 
hotel Barbara, Fiesa 
telefon 05 617 90 00 
telefaks 05 617 90 10 
www.hotelbarbarafiesa.com 
hotel.barbara@siol.net 
 
Pri rezervaciji hotelske sobe navedite, da ste udeleženec seminarja SHD. 
 
podrobnejše informacije: 
info@shd.si 


