
CEDH 2018–2019

Vzdělávací program CEDH & HLA
Středisko výuky a rozvoje homeopatie (CEDH)

Vzdělávací moduly klinické homeopatické léčby

V rámci výuky využíváme interaktivních a účinných pedagogických metod 
díky řadě klinických případů a aktivit sestavených na základě praxe 
vašich kolegů i vaší vlastní.

Diplom homeopatické terapie

Nabízíme Vám roční vzdělávací program, který absolvujete v 5 třídenních seminářích & 5 praktických 
workshopech (Ateliérech). Celý program je ukončen závěrečnou zkouškou, po jejímž úspěšném složení 
obdržíte mezinárodní diplom homeopatické terapie. 

Program seminářů

1. seminář 26.–28.10.2018
Praktický workshop: 17.11.2018 

• Klíčové pojmy homeopatie
   - Definice homeopatie, její možnosti & její hranice
   - Pět klíčových pojmů
   - Materia medica
   - Specificita homeopatického vyšetření
   - Postupy preskripce dohodnuté v rámci CEDH
• ORL & pneumologie (1. část)
   - Specifický přístup
   - Rinitidy, alergické rinitidy
   - Otalgie
   - Séromukózní otitidy
   - Sinusitidy – Angíny – Kašel

2. seminář 11.–13.1.2019
Praktický workshop: 2.2.2019

• ORL & pneumologie (2. část)
   - Chřipkový syndrom
   - Astma
• Urogynekologie
   - Ředění hormonů
   - Dysmenorea
   - Premenstruační syndrom
   - Těhotenství – Porod – Kojení
   - Menopauza

Přihláška na seminář on-line na: www.ahou.cz/dth 

zasláním registračního formuláře na adresu:
Ahou Public Relations, s.r.o., Ostružinová 2184/30, 106 00  Praha 10

Jméno: Příjmení:

Specializace:

Adresa:

Telefon:

PSČ:

e-mail:

  Již jsem absolvoval homeopatické vzdělávání (připojte certifikát).

@

Přihlášením na vzdělávací akci vyjadřuji svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který je udělen společnosti Homeopatická lékařská asociace, z.s. 
se sídlem Národní 11, Praha 1, 110 00, IČ: 22662979.



Program vzdělávání

3. seminář 15.–17.2.2019
Praktický workshop: 16.3.2019

• Urogynekologie (pokračování)
 - Vaginální infekce
 - Onemocnění močového ústrojí
 - Močové kameny
• Onemocnění trávicího ústrojí
 - Léky spazmu trávicího ústrojí
 - Spazmy jícnu
 - Nauzea, zvracení
 - Gastroezofageální reflux
 - Bolesti žaludku
 - Postižení jater 
 - Onemocnění žlučníku
 - Průjmy – Zácpa
• Žilní patologie
 - Hemoroidy – Žilní poruchy
• Revmatologie & traumatologie
 - Léky bolesti & zánětu
 - Doprovázení chirurgických výkonů
 - Traumata kostí & kloubů
 - Léky podle lokalizace (1. část)

4. seminář 5.–7.4.2019
Praktický workshop: 27.4.2019

• Revmatologie & traumatologie
   - Léky podle lokalizace (2. část)
• Dermatologie
   - Specifický přístup v dermatologii
   - Odhalit elementární léze
   - 12 neopominutelných léků
   - Erytém, papula
   - Vezikuly, puchýřky, pustuly
   - Mokvání, krusty
   - Fisury, keratóza, šupiny

5. seminář 17.–19.5.2019
Praktický workshop: 8.6.2019

• Psychosomatické poruchy
   - Specifický přístup
   - Poruchy spánku – Úzkost
   - Depresivní syndrom
• Patologie somatizace:
   - Psychastenie
   - Bolesti svalů a šlach
   - Trávicí somatizace
   - Funkční cefalea
   - Somatizace urogenitální
   - Pomoc při závislosti
     na benzodiazepinech
   - Pomoc při odvykání kouření
   - Agitované dítě – Tiky – Enuréza 
   - Shrnutí DTH

Místo konání
Praha: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Semináře začínají vždy v 9.00 hod. 
a předpokládaný konec je v 18.00 hod.

Poplatky
Cena za celý cyklus ................................................... 12.900,- Kč
(5 třídenních seminářů  + 5 praktických workshopů)
Při úhradě účastnického poplatku do 31.8.2018 cena 9.800,- Kč
Studenti denního studia LF a VF a rezidenti sleva 50 %.

Homeopatická lékařská asociace, z.s., 
Národní 11, 110 00 Praha 1, e-mail: info@hla-homeopatie.cz
www.hla-homeopatie.cz

Organizuje společnost AHOU, on-line přihlášky: www.ahou.cz/dth

„Jakékoli šíření tohoto dokumentu z jakéhokoli titulu ve prospěch jakékoli osoby i jeho částečná nebo úplná reprodukce jakýmkoliv způsobem jsou přísně zakázány.“

Přihlašuji se na cyklus seminářů DIPLOM HOMEOPATICKÉ TERAPIE
      PRAHA 26.10.2018 až 19.5.2019 (pět dvoudenních seminářů). Cena 12.900,- Kč

Přihlašuji se na cyklus seminářů DIPLOM HOMEOPATICKÉ TERAPIE za zvýhodněnou cenu
      PRAHA 26.10.2018 až 19.5.2019 (pět dvoudenních seminářů). Cena 9.800,- Kč

      (Účastnický poplatek uhradím do 31.8.2018)

Přihlašuji se na praktický workshop ATELIÉR
      PRAHA 17.11.2018 až 8.6.2019 (pět jednodeních workshopů).




