
 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEMINAR IZ HOMEOPATIJE 
Organizacija in vodenje preizkusov homeopatskih zdravil 
 
Petek, 9. april 2010 
City hotel, Ljubljana 
 
 
Na enodnevnem seminarju Organizacija in vodenje preizkusov homeopatskih zdravil bo predaval zdravnik in 
homeopat Jean Pierre Jansen, dr. med., koordinator ECH pododbora za preizkušanje homeopatskih 
zdravil (ECH Provings subcommittee). Dr. Jansen ima od leta 1988 zasebno homeopatsko prakso v 
Groningenu na Nizozemskem. Je predavatelj klasične homeopatije, organiziral in vodil je podiplomsko 
izobraževanje, klinične raziskave v homeopatiji in številne preizkuse homeopatskih zdravil. Bil je tudi urednik 
mednarodne revije Homeopathic Links. Dr. Jansen je soavtor knjige The Homeopathic Drug Provings 
Guidelines. 
 
Na seminarju bomo obravnavali naslednje tematske sklope: 
− organizacija in vodenje preizkusov homeopatskih zdravil 
− filozofija preizkušanja zdravil 
− sodobna znanstvena in metodološka načela preizkušanja 
− formalne zahteve pristojnih EU in nacionalnih organov in kako jih integriramo v homeopatski okvir 
− pomembne smernice za preizkušanje zdravil in model protokola 
− izvleček, kompilacija in objava preizkusa; klinična potrditev 
− organizacija preizkusa, usposabljanje vodij in preizkuševalcev 
 
Udeležbo na seminarju priporočamo vsem, ki se želite seznaniti z organizacijo in vodenjem preizkusa 
homeopatskih zdravil. 
 
Seminar obsega 10 učnih ur in je del nadaljevalnega podiplomskega izobraževanja in usposabljanja iz 
homeopatije po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH - European Committee for 
Homeopathy) in Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (LMHI). Več podatkov o celotnem 
programu izobraževanja je objavljenih na spletni strani Slovenskega homeopatskega društva (www.shd.si). 
 
Seminar se prične v petek, 9. aprila od 9. do 18. ure (od 9.00 do 9.15 registracija udeležencev; odmor za 
kosilo od 13.00 do 14.30 ure). Seminar bo potekal v City hotelu Ljubljana, Dalmatinova 15 (www.cityhotel.si). 
Predavanje bo v angleščini, zagotovljeno bo konsekutivno tolmačenje. 
 
kotizacija: 
− plačilo kotizacije do vključno 26. marca 2010 100,00 € 
− plačilo kotizacije po 26. marcu 2010 120,00 € 
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prijava: 
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete na sedež društva (Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali 
na info@shd.si in kotizacijo poravnate pred začetkom seminarja ter potrdilo o vplačilu prinesete na seminar 
(Nova Ljubljanska banka, SI56 0201 5025 6696 253). Po končanem seminarju boste prejeli originalni račun. 
 
Zadnji rok za pisno odjavo je tri (3) delovne dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam plačano 
kotizacijo v celoti povrnemo. Za kasnejšo odjavo ali neudeležbo na seminarju kotizacije ne vračamo. 
 
podrobnejše informacije: info@shd.si 


