
CEDH 2018–2019

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

Vzdělávací moduly klinické homeopatické léčby

Klinické případy a obsah aktivit během studia vycházejí ze situací, s nimiž se
každodenně setkávají praktičtí lékaři a specialisté v oboru ORL a pneumologie. 

ORL & Pneumologie

V rámci tohoto modulu se seznámíte s homeopatickými léky, které budete schopni předepsat pro patologie
ORL ve všech stádiích onemocnění. Všechna probíraná témata v tomto vzdělávacím programu řešíte 
ve vaší každodenní praxi. V běžném čase návštěvy pacienta budete schopni sestavit předpis obsahující 
homeopatické léky pro akutníi chronické stavy a případně jimi doplnit nebo nahradit vaši současnou léčbu. 

Program 2 dvoudenních seminářů

1. a 2. den
Praha: 25.–26.1.2019 / Brno: 1.–2.3.2019

- Základní pojmy pro preskripci v klinické homeopatii
- Specifický přístup k problematice ORL a pneumologie
- Etiologické léky
- Léky zánětlivého stadia
- Léky infekčního stavu
- Rinitidy
- Alergické rinitidy
- Otalgie
- Séromukózní otitidy

3. a 4. den
Praha: 15.–16.2.2019 / Brno: 29.–30.3.2019

- Sinusitidy a polypózy nosní oblasti a v dutinách
- Angíny
- Kašel
- Chřipkové syndromy
- Astma
- Pomoc při odvykání kouření
- Stomatitida
- Podpůrná léčba při onkologickém onemocnění plic

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

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.



Doprovodné nástroje po vzdělávání: Ateliér - praktické workshopy po studiu modulu

Praha: 7.6.2019 / Brno: 31.5.2019

Praktické použití získaných znalostí v běžné praxi.
Seminář navazuje praktickými cvičeními na témata modulu - ORL problematika v pediatrické praxi.
Ateliér je nezbytnou součástí studia modulů, je zahrnut v ceně.

Místo konání
Praha: Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4
Brno:   Campea Aparthotel, Studentská 1, Brno

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

Poplatky
Modul ORL & PNEUMOLOGIE ............................... 3.000,- Kč
(dva dvoudenní semináře)
Zvýhodněná cena: Modul ZÁKLADY KLINICKÉ HOMEOPATIE
+ Modul ORL & PNEUMOLOGIE ............................ 3.500,- 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/orlhomeo

„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 seminář Modul ORL & Pneumologie
      PRAHA 25.–26.1.2019 / 15.–16.2.2019 (dva dvoudenní semináře). Cena 3.000,- Kč

      BRNO 1.–2.3.2019 / 29.–30.3.2019 (dva dvoudenní semináře). Cena 3.000,- Kč

Přihlašuji se na semináře Modul ZÁKLADY KLINICKÉ HOMEOPATIE + Modul ORL & Pneumologie
      PRAHA 30.11.–1.12.2018 / 25.–26.1.2019 / 15.–16.2.2019 (tři dvoudenní semináře). Zvýhodněná cena 3.500,- Kč

      BRNO 23.–24.11.2018 / 1.–2.3.2019 / 29.–30.3.2019 (tři dvoudenní semináře). Zvýhodněná cena 3.500,- Kč

Přihlašuji se na praktický workshop ATELIÉR
      PRAHA 7.6.2019

      BRNO 31.5.2019




