Vljudno vas vabimo na

Mednarodni simpozij o homeopatiji
ki bo v četrtek, 8. aprila, od 17. do 19. ure
v veliki konferenčni dvorani poslovne stolpnice TR3, Trg republike 3 v Ljubljani

V počastitev mednarodnega dneva homeopatije in z željo bolje seznaniti slovensko javnost s
homeopatijo Slovensko homeopatsko društvo, Mednarodno združenje zdravnikov homeopatov in
Evropski odbor za homeopatijo organiziramo mednarodni simpozij o homeopatiji.
Homeopatija se je v dvesto letih obstoja izkazala za varno in učinkovito metodo zdravljenja. Poleg
tega je tudi cenovno ugodnejša od zdravljenja s konvencionalnimi zdravili.
Evropska komisija je leta 1997 ugotovila, da se več kot 22 odstotkov oziroma več kot 100 milijonov
evropskih državljanov zdravi s homeopatijo. Svetovna zdravstvena organizacija pa je homeopatijo
uvrstila med prvih pet najpogosteje izbranih nekonvencionalnih metod zdravljenja na svetu. V večini
držav članic Evropske unije (razen v Sloveniji in na Švedskem) je homeopatija del zdravstvene
dejavnosti, ki jo izvajajo zdravniki.

Govorniki na mednarodnem simpoziju bodo:
dr. Zdenka Čebašek - Travnik, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije
dr. Ulrich D. Fischer, predsednik, Mednarodno združenje zdravnikov homeopatov
dr. Ton Nicolai, predsednik, Evropski odbor za homeopatijo
dr. Erwin Kubesch, veleposlanik Avstrije v Sloveniji
dr. Villur Sundararajan Seshadri, veleposlanik Indije v Sloveniji
dr. Ivan Eržen, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije
Irena Gorišek, dr. med., predsednica, Slovensko homeopatsko društvo
Simpozij bo v slovenščini in angleščini, zagotovljeno bo simultano tolmačenje,
moderator dr. Milan Jazbec.

Vstop prost. Vljudno vabljeni!
Več informacij na www.shd.si ali info@shd.si

Mednarodni simpozij o homeopatiji
International Symposium on Homeopathy
Ljubljana, 8. april 2010
velika konferenčna dvorana v poslovni stolpnici TR3 (Trg republike 3)
V počastitev mednarodnega dneva homeopatije in z željo bolje seznaniti slovensko javnost s homeopatijo
Slovensko homeopatsko društvo, Mednarodno združenje zdravnikov homeopatov in Evropski odbor za
homeopatijo vabijo na Mednarodni simpozij o homeopatiji.
Delovna jezika sta slovenščina in angleščina, simultano tolmačenje je zagotovljeno.
Moderator: dr. Milan Jazbec

17.00

Pozdravni nagovor
Irena Gorišek, predsednica Slovenskega homeopatskega društva

17.05

Uvodni nagovor
dr. Zdenka Čebašek - Travnik, varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije

17.15

Predavanji
dr. Ulrich D. Fischer, predsednik Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov
dr. Ton Nicolai, predsednik Evropskega odbora za homeopatijo

17.55

Predstavitve
Homeopatija v Avstriji
njegova ekscelenca dr. Erwin Kubesch, veleposlanik Avstrije v Sloveniji
Homeopatija v Indiji
njegova ekscelenca dr. Villur Sundararajan Seshadri, veleposlanik Indije v Sloveniji
Homeopatija v Švici
dr. Barbara Bichsel, nacionalna podpredsednica Švice v LMHI in ECH
Zakonski položaj homeopatije v Sloveniji
dr. Ivan Eržen, državni sekretar, Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

18.40

Razprava
Zaključne misli

19.00

Sprejem
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Organizatorji
Slovensko homeopatsko društvo (SHD) je bilo ustanovljeno leta 1992 v želji po raziskovanju, razvoju in
uveljavljanju homeopatije kot zdravniške metode zdravljenja. Redni člani so zdravniki, zobozdravniki in
farmacevti, ki jih zanima homeopatija in si želijo poglobiti in razširiti znanje o homeopatskem zdravljenju.
Že od začetka svojega delovanja SHD skrbi za triletno podiplomsko izobraževanje in usposabljanje
zdravnikov, zobozdravnikov in farmacevtov v skladu s standardi Evropskega odbora za homeopatijo.
Predavatelji so zdravniki homeopati iz Avstrije, Nemčije, Slovenije in drugih evropskih držav.
SHD si prizadeva, da bi bila homeopatija tudi v Sloveniji del zdravstvene dejavnosti in da bi lahko zdravniki
in bolniki svobodno izbirali najustreznejši način zdravljenja. V Sloveniji le zdravnik lahko zdravi s
homeopatijo, vendar, če zdravi s homeopatijo, mu Zdravniška zbornica Slovenije odvzame zdravniško
licenco.
Slovensko homeopatsko društvo je institucionalni član LMHI in ECH.
Spletna stran: www.shd.si.
Mednarodno združenje zdravnikov homeopatov (Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis,
LMHI) je bilo ustanovljeno leta 1925. Med cilji združenja so razvoj in zaščita homeopatije po vsem svetu
ter vzpostavljanje stikov med zdravniki homeopati ter ustanovami in posamezniki, ki se zanimajo za
homeopatijo. LMHI, vanj so vključeni homeopati iz 70 držav z vsega sveta, pokriva razna delovna področja
– izobraževanje, raziskave, odnose z javnostjo, zobozdravstvo, farmacijo, veterinarstvo, publikacije in
arhiv.
LMHI deluje na mednarodni ravni. Omogoča povezovanje in skupne projekte z mednarodnimi
zdravstvenimi organizacijami (WHO, UNICEF, Rdeči križ) ter sodelovanje z drugimi mednarodnimi
homeopatskimi organizacijami (ECH, GIRI idr.).
LMHI zagotavlja politično in splošno podporo ter pomoč pri izobraževanju v zvezi s političnimi in
zakonskimi vprašanji v vseh državah, v katerih predstavniki homeopatskih organizacij za to zaprosijo.
Podpora na področju izobraževanja zajema seznam predavateljev združenja LMHI, povezovanje s
predavatelji, seznanjanje s tematiko, jezikovna vprašanja in učni načrt LMHI.
Združenje LMHI povezuje zdravnike, zobozdravnike, veterinarje in farmacevte, ki so celovito izobrazbo iz
medicine, zobozdravstva, veterine ali farmacije pridobili na državnih univerzah (ali drugih potrjenih
ustanovah, ki jih uradno priznavajo vlade držav, v katerih opravljajo prakso) in imajo hkrati opravljeno
posebno izobraževanje iz homeopatije.
Spletna stran: liga.iwmh.net.
Evropski odbor za homeopatijo (European Committee for Homeopathy, ECH) je edino evropsko
združenje zdravnikov homeopatov, ki zastopa 40 združenj homeopatskih zdravnikov iz 25 evropskih držav.
ECH se zavzema za promocijo in zaščito kakovosti homeopatske znanosti in zdravstvene prakse ter za
spodbujanje harmonizacije homeopatske zdravstvene prakse v Evropi; v odbor so vključeni posamezniki in
organizacije, ki si prizadevajo za iste cilje. Ključni cilj odbora ECH je celovita vključitev homeopatije v
evropski sistem zdravstvene oskrbe kot odgovor na naraščajoče povpraševanje državljanov Evrope po
homeopatski oskrbi na strokovni medicinski podlagi.
Spletna stran: www.homeopathyeurope.org.
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Glavna govornika
Dr. Ulrich D. Fischer je začel študirati medicino na medicinski fakulteti v Hamburgu in nadaljeval študij na
Universidad Metropolitana v Ciudádu de Méxicu. Hkrati je več let obiskoval še podiplomski študij na šoli
Homeopatía de México pod vodstvom dr. Procesa Sáncheza Ortege. Pozneje je ob zasebni družinski praksi
in delu v slumih v mehiški prestolnici in okoli nje, kjer je sodeloval v različnih projektih, namenjenih
predvsem samopomoči žensk, nadaljeval delo kot predavatelj na Homeopatíji de México.
Po vrnitvi iz Mehike je leta 1983 začel s homeopatsko prakso v Freiburgu. Od leta 1984 je poučeval na
triletnem homeopatskem programu za zdravnike in bil več kot deset let uradni predavatelj homeopatije
na Farmacevtskem inštitutu Univerze v Freiburgu.
Leta 1991 je bil izvoljen za podpredsednika LMHI za Nemčijo in svojo državo v mednarodnem združenju
zastopal sedem let. Leta 1998 je bil izvoljen za generalnega sekretarja, leta 2004 za prvega
podpredsednika in leta 2007 za predsednika LMHI.
Leta 1990 je bil dr. Fischer med ustanovitelji Evropskega odbora za homeopatijo (ECH) in nato sodeloval v
več pododborih ECH. Nekaj let je bil predstavnik Nemčije v pododboru za izobraževanje in sodeloval pri
oblikovanju temeljnih smernic za izobraževanje ECH, pozneje pa je zastopal svojo državo v pododboru za
politiko. Oktobra 2006 je bil izvoljen za podpredsednika ECH.
V letih od 1997 do 2004 je bil član upravnega odbora Nemškega združenja zdravnikov homeopatov
(DZVhÄ), pristojen za mednarodne zadeve.
Dr. Fischer je sodeloval pri izobraževanju zdravnikov na različnih področjih homeopatije v številnih
državah po svetu, iz španščine v nemščino prevedel več knjig o homeopatiji in napisal številne prispevke za
znane homeopatske revije z vsega sveta.

Dr. Ton Nicolai je predsednik Evropskega odbora za homeopatijo (ECH), evropskega združenja zdravnikov
homeopatov. Diplomiral je iz medicine na Univerzi v Leidnu in več kakor deset let delal kot splošni
zdravnik. Zaradi omejujočih okvirov konvencionalne medicine se je odločil za študij različnih
nekonvencionalnih vrst terapije in se na koncu specializiral v homeopatiji. Že več kot 25 let ima
homeopatsko prakso v Rotterdamu.
Bil je član upravnih odborov Nizozemskega homeopatskega zdravniškega združenja (VHAN) in
Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov (LMHI). Kot izvršni predstavnik ECH že leta deluje v
bruseljskih političnih krogih na ravni Evropske unije. Je avtor številnih prispevkov o homeopatski praksi in
položaju homeopatije v evropskem zdravstvu.
Za delo na področju homeopatije na Nizozemskem in v tujini ga je nizozemska kraljica odlikovala z redom
viteza rodbine Oranje-Nassau. Dr. Nicolai je častni član Mednarodnega združenja zdravnikov homeopatov,
častni profesor Fakultete za homeopatijo Združenega kraljestva in dobitnik priznanja »Globular Politics«
Nemškega združenja zdravnikov homeopatov.
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