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

Vzdělávací moduly klinické homeopatické léčby

Základy klinické homeopatie
V rámci programu dvoudenního semináře se naučíte novou terapeutickou metodu, její integraci do vaší praxe
a využití jak u akutních, tak u chronických onemocnění. Pomocí participační a snadno použitelné metodiky
můžete s úspěchem využít základní homeopatické léky okamžitě po absolvování. Klinické případy vycházejí
ze situací, s nimiž se každodenně setkávají lékaři v praxi.
Nutné absolvování pro studium dalších modulů PEDIATRIE a ORL & PNEUMOLOGIE.
Pro absolventy CEDH vzdělávání nebo modulů PEDIATRIE a ORL & PNEUMOLOGIE
tato podmínka odpadá.

Program dvoudenního semináře
Praha: 30.11.–1.12.2018 / Brno: 23.–24.11.2018
1. den
- Klinická homeopatie v kontextu medicíny
- Homeopatické léky
- Vyšetření pacienta a preskripce
- Materia medica
- Klinické případy

2. den
- Základní podmínky doporučení u chronických onemocnění
- Citlivý typ
- Způsoby reakce
- Možnosti homeopatie
- Klinické případy

Přihláška na seminář

on-line na:

www.ahou.cz/homeopatie

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.

Poplatky

Místo konání

Modul ZÁKLADY KLINICKÉ HOMEOPATIE ............ 1.500,- Kč
(jeden dvoudenní seminář)
Zvýhodněná cena: Modul ZÁKLADY KLINICKÉ HOMEOPATIE
+ jeden z Modulů
PEDIATRIE nebo ORL & PNEUMOLOGIE ................ 3.500,- Kč
Studenti denního studia LF a VF a rezidenti sleva 50 %.

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.

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/homeopatie
„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

ZÁKLADY KLINICKÉ HOMEOPATIE
1.500,- Kč
1.500,- Kč

PRAHA 30.11.–1.12.2018 (jeden dvoudenní seminář). Cena
BRNO 23.–24.11.2018 (jeden dvoudenní seminář). Cena

