
 

 
 
 
 
 
 
SEMINAR IZ HOMEOPATIJE 
 
26. in 27. marec 2011 
Ljubljana, City hotel 
 
 
Na dvodnevnem seminarju bo tokrat predavala farmacevtka Linda Čičigoj, mag. farm. spec., ki jo večina 
od vas že dobro pozna. Glavna tema seminarja je teorija in praksa izdelave homeopatskih zdravil. 
 
Program: 
− predpisi za izdelavo homeopatskih zdravil in različnih potenc D, C, LM, Q 
− primerjava različnih postopkov izdelave po Organonu, Ph. Eur., HAB 
− postopek izdelave po Korsakoffu, Finckeju in drugi načini izdelave zdravil 
− problemi izdelave nozod 
− zahteve dobre proizvodne prakse za homeopatska zdravila 
− organizacija in vodenje preizkusa homeopatskih zdravil 
− praktična izdelava zdravila: trituracija, kapljice, LM in Q potence 
− Materija medika: Natrium muriaticum, Sepia 
 
Prosimo vas, da za praktično izdelavo homeopatskih zdravil prinesete naslednji pribor: 
− terilnica s premerom 10-15 cm 
− veliko keramično pestilo 
− žlička iz porcelana, srebra ali plastično kartico in plastično žličko 
− 2 steklenički a 20 ml 
− 1 steklenička a 10 ml 
− 1 steklenička a 30 ml 
− steklena petrijevka s premerom 8-10 cm 
− bele papirnate brisače 
 
Alkohol, laktozo in kroglice za izdelavo zdravila boste dobili na seminarju. 
 
Udeležba na seminarju je obvezna za vse magistre farmacije, ki želijo pridobiti potrdilo o končanem triletnem 
izobraževanju in usposabljanju iz homeopatije. Poleg študentov homeopatije, vabimo tudi vas, ki ste že 
končali izobraževanje in bi radi svoje znanje obnovili ali pa poglobili, da se nam pridružite. 
 
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. 
 
Seminar se prične v soboto, 26. marca od 8.45 do 18. ure ter v nedeljo, 27. marca od 9. do 18. ure. Odmor 
za kosilo bo od 12.30 do 14.30 ure. Seminar bo potekal v City Hotelu na Dalmatinovi ulici 15 v Ljubljani 
(http://www.cityhotel.si). 
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Kotizacija: 
− plačilo kotizacije do vključno 14. marca 2011 185 € 
− plačilo kotizacije po 14. marcu 2011 210 € 
− upokojeni redni člani (velja samo za plačilo kotizacije do 14. marca) 100 €  

 
Prijava: 
Prosimo vas, da izpolnjeno prijavnico pošljete najkasneje do 14. marca 2011 na sedež društva (Ulica 
bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) ali na info@shd.si, plačate kotizacijo pred začetkom seminarja na 
transakcijski račun društva (Nova Ljubljanska banka, SI56 0201 5025 6696 253) ter potrdilo o vplačilu 
prinesete na seminar. 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. 
 
Podrobnejše informacije: info@shd.si 


