
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMINAR IZ HOMEOPATIJE 
dr. Jorgos Kavouras, dr. med. 
 
6. in 7. oktober 2012 
City hotel, Ljubljana 
 
 
Oktobrski nadaljevalni seminar bo posvečen homeopatskemu zdravljenju gastroenteroloških bolezni. Predaval 
bo nemški zdravnik in homeopat dr. Jorgos Kavouras, dr. med., ki prakticira homeopatijo že več kot dvajset let. 
Od leta 2005 je koordinator triletne šole Mednarodne akademije za klasično homeopatijo na grškem otoku 
Alonissos, ki jo je ustanovil prof. George Vithoulkas. Po njegovi zaslugi je homeopatija izbirni predmet na 
dodiplomskem študiju medicine na Univerzi v Erlangnu. Dr. Kavouras posebno pozornost posveča homeopatskemu 
zdravljenju akutnih bolezni in odnosu med akutnimi in kroničnimi boleznimi ter preučevanju povezave med ravnmi 
zdravja in boleznimi. Več o predavatelju na njegovi spletni strani www.kavouras.de 
 
Seminar obsega 20 učnih ur in je del stalnega nadaljevalnega podiplomskega izobraževanja in usposabljanja iz 
homeopatije po smernicah Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in Mednarodnega združenja zdravnikov 
homeopatov (LMHI). 
 
Na seminar ste vabljeni vsi, ki ste že končali triletno osnovno izobraževanje iz homeopatije in seveda tudi vsi, ki še 
niste zaključili izobraževanja. Seminar bo potekal v City hotelu, v soboto od 9. do 19. ure in v nedeljo od 9. do 18. 
ure. Predavanje bo v angleščini, konsekutivno tolmačenje bo zagotovljeno. 
 
 
Program 
 
Na seminarju boste pridobili znanje o učinkovitem zdravljenju gastroenteroloških bolezni: 
 

- bolezni želodca 
- bolezni jeter, žolčnika in trebušne slinavke 
- bolezni tankega črevesa, debelega črevesa in danke 

o ulcerozni kolitis 
o DD driska 
o DD kolera in druge hude oblike driske 

- vnetje slepiča 
- hemoroidi, fisure, vnetje danke in anusa 
- vprašalnik za lažje diferenciranje zdravil pri driski 
- pomembna zdravila za zaprtje 
- materija medika z video primeri 
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Urnik predavanj 
 

 dopoldne  kosilo  popoldne 
sobota 9.30 – 13.00  13.00 – 14.30  14.30 – 19.00 
nedelja 9.00 – 13.00  13.00 – 14.30  14.30 – 18.00 

 
V soboto je registracija udeležencev od 9. do 9.30 ure. Odmori pa bodo v dogovoru s predavateljem. 
 
 
Kotizacija 
− plačilo kotizacije do 24. septembra 2012 185 € 
− plačilo kotizacije do 24. septembra 2012 za študentske člane ter brezposelne in upokojene redne člane 100 € 
− plačilo kotizacije po 24. septembru 2012 210 € 

 
 
Prijava 
Prosimo vas, da prijavnico pošljete do 24. septembra na sedež društva (Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana) 
ali na info@shd.si in kotizacijo poravnate 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. 
 
 
Naslov hotela 
City hotel 
Dalmatinova 15, 1000 Ljubljana 
telefon (01) 239 00 00; telefaks (01) 239 00 01 
http://www.cityhotel.si 
info@cityhotel.si  
 
 
Podrobnejše informacije: info@shd.si 


