SEMINAR IZ HOMEOPATIJE
29. in 30. november 2014
City hotel, Ljubljana
Z uvodnim seminarjem se bo začel triletni ciklus izobraževanja iz homeopatije za zdravnike in
zobozdravnike ter študente obeh strok. Izobraževalni načrt je enoten za vsa evropska zdravniška
homeopatska združenja, ki so akreditirana pri Evropskem odboru za homeopatijo (ECH - European
Committee for Homeopathy). Tudi diplomo po uspešno opravljenem izpitu podeljuje ECH.
Izobraževanje v obsegu 350 ur (200 ur teorije in 150 ur prakse) je osnova za razumevanje
homeopatije, je le začetek učenja, ki ga potem vsak po svoje dopolnjuje in izpopolnjuje. Skozi
samostojno učenje – literature vam ne bo zmanjkalo, z dodatnimi seminarji doma in v tujini, z lastno
prakso.
Vabljeni ste vsi, ki ste željni razširiti svoje znanje, razumeti bolezen in bolnika tudi malo drugače in na
ta način dopolniti svoje terapevtske možnosti. Lepota homeopatije je v njeni učinkovitosti, kadar jo
znamo pravilno uporabljati, v njeni terapevtski širini, kadar jo dovolj dobro poznamo, v njeni dodani
vrednosti tako za bolnika, kot za zdravnika.
Na prvi seminar vabimo tudi zdravnice in zdravnike, ki se ne boste odločili za triletni študij, ampak bi
želeli izvedeti več o homeopatiji, njenih prednostih in omejitvah.

Program
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Homeopatija – zgodovinski oris
Osnovna načela homeopatije
Koncept bolezni in pomen simptomov
Anamneza
Izbira zdravila
Repertorij, Materija medika
Literatura
Znanstvene raziskave v homeopatiji
Slike zdravil: Aconitum, Arnica, Belladonna, Calcarea carbonica, Lycopodium, Phosphor, Sulphur

Predavali bodo Irena Gorišek, dr. med., Špela Peternelj, dr. med. in Miloš Žužek, dr. med.
Seminar iz homeopatije obsega 20 učnih ur in je del triletnega podiplomskega izobraževanja in
usposabljanja iz homeopatije za zdravnike po smernicah ECH. Več informacij o študiju lahko najdete na
naši spletni strani.
Seminar se začne v soboto, 29. novembra, od 9. do 19. ure ter v nedeljo, 30. novembra, od 9. do 19.
ure. Odmor za kosilo bo predvidoma od 12.30 do 14. ure.

Kotizacija
−
−

zgodnja kotizacija (plačilo do 18. novembra 2014):
pozna kotizacija (plačilo po 18. novembru 2014):

220,00 €
240,00 €

Prijava

Prosimo vas, da do 18. novembra 2014 izpolnite prijavnico na naši spletni strani ter kotizacijo
poravnate pred začetkom seminarja na transakcijski račun društva (Nova Ljubljanska banka, SI56 0201
5025 6696 253). Plačilo ugodne kotizacije v višini 220 evrov je do 18. novembra.

Odpoved udeležbe

Če se seminarja ne boste udeležili, nam odjavo pošljite na info@shd.si. Pri odpovedi, ki jo bomo prejeli
do 24. novembra 2014, vam bomo znesek kotizacije vrnili v celoti. Vračilo bo izvedeno po seminarju.
Za kasnejšo odjavo ali v primeru neudeležbe na seminarju, kotizacije ne vračamo.

Odpoved seminarja

Pridržujemo si pravico odpovedi seminarja najkasneje 4 (štiri) dni pred predvidenim začetkom oziroma
do 25. novembra, če se za izobraževanje ne prijavi potrebno število oseb oz. zaradi višje sile, o čemer
bomo prijavljene pravočasno obvestili po elektronski pošti. Vplačila bomo vrnili na račun, s katerega so
bila sredstva nakazana.

Podrobnejše informacije: info@shd.si
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