KLASIČNA HOMEOPATIJA – UČNE DELAVNICE 1
PROGRAM za leto 2020/2021
Organizator: STATERA, Urška Hočevar, s.p.
Predavatelji: Urška Hočevar, mag.farm. (Statera), Lidija Blažič mag. farm. (Lekarna Nova), Indira Zanco mag. farm. (AdriaPharm), prof. George Vithoulkas – e-learning, Erik van Woensel – webinar
Uporabljene metode: Interaktivna predavanja, izročki, predstavitev teorije in aplikacija teorije na
primere, utrjevanje znanja
Trajanje srečanja: 3 ure/srečanje
Število srečanj na leto: 6
Mesto srečanj: prostori Kemofarmacije, Ljubljana
Kotizacija: 360 evrov na udeleženca
Prijave zbiramo do 15.9. na spletni naslov: hocevar.urska@gmail.com
Program je objavljen na spletni strani Lekarna NOVA https://www.lekarna-nova.si/
Program je s strani Lekarniške zbornice Slovenije ocenjen z 20 licenčnimi točkami za vsakega pasivnega udeleženca.
1. SREČANJE – 23. SEPTEMBER 2020 – LJUBLJANA, 17.00 – 20.00
Teoretični del:
17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
Praktični del:
18.30-19.30

19.30-20.00

Uvod v ravni zdravja (Organon, 4 skupine, 12 ravni) – Hočevar
Ravni zdravja (kriteriji za razvrstitev v posamezno raven, lastnosti posamezne
ravni, pomen občutljivosti za akutne infekcije in razvoja visoke T) – Blažič
Uvod v pomen simptomov v homeopatiji – Hočevar

Primer – migrena: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven
zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simptomov, repertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar
MM – China, Natrium muriaticum, Lachesis, Spigelia, Glonoinum – Blažič

2. SREČANJE – 4. NOVEMBER 2020 – LJUBLJANA, 17.00 – 20.00
Teoretični del:
17.00-17.20
17.20-18.00

Praktični del:
18.00-19.00

19.00-19.50
19.50-20.00

Ponovitev predelanega gradiva: ravni zdravja, simptomi – Hočevar
Simptomi (razvrstitev in hierarhija simptomov, definicija splošni, nenavadni
simptom), Kentovo pravilo splošnega simptoma, Organon: členi o nenavadnih
simptomih, o hierarhiji simptomov, odmerjanje, način obdelave simptomov
(totaliteta, ključni simptomi, esenca) – Hočevar

Primer – seneni nahod: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na
raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simptomov, repertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar
MM – Allium cepa, Arsenicum, Euphrasia, Nux vomica, Natrium muriaticum,
Pulsatilla – najpogosteje uporabljena zdravila za seneni nahod – Blažič
MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za alergije – Zanco (AdriaPharm)

3. SREČANJE – 16. DECEMBER 2020 – LJUBLJANA, 17.00 – 20.00
Teoretični del:
17.00-17.15
17.15-17.30
17.30-18.00
Praktični del:
18.00-19.30

19.30-20.00

Ponovitev predelanega gradiva: simptomi, organon – Hočevar
Uvod v teorijo ponovnega obiska (Follow up analiza) – Hočevar
10 možnih reakcij na zdravilo – Blažič

Primer – dermatitis: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev simptomov, repertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Hočevar
MM – Sulphur, Graphites, Petroleum, Arsenicum album, Rhus tox – Blažič

4. SREČANJE – 10. FEBRUAR 2021 – LJUBLJANA, 17.00 – 20.00
Teoretični del:
17.00-17.20
17.20-18.00
Praktični del:
18.00-19.30

19.30-19.50
19.50-20.00

Ponovitev prvih 10 možnih reakcij na zdravilo – Hočevar
Predstavitev nadaljnih 11 možnih reakcij na zdravilo – Hočevar

Primer – akutni primer visoke vročine: določitev ravni zdravja, analiza in prognoza glede na raven zdravja, prisotnost nenavadnih simptomov, določitev
simptomov, repertorizacija, diferenciacija zdravil, določitev zdravila – Blažič
MM – Aconit, Belladona, Bryonia, Eupatorium, Gelsemium – Hočevar
MM – diferencialni pregled homeopatskih zdravil za visoko vročino – Zanco
(AdriaPharm)

5. SREČANJE – 24. MAREC 2021 – LJUBLJANA, 17.00 – 20.00
Teoretični del:
17.00-17.30
17.30-19.00
19.00-20.00

Ponovitev 21 možnih reakcij na zdravilo – Hočevar
Ogled videa iz predavanja prof. Vithoulkasa s komentarji MM: Hyosciamus,
Allium cepa, Hellebrous (jezik angleščina s slovenskimi podnapisi) – Blažič
MM – ključni simptomi zdravil Hyosciamus, Allium cepa, Hellebrous – Hočevar

6. SREČANJE – 21. APRIL 2021 – LJUBLJANA, 17.00 – 20.00
17.00-20.00

Webinar – predavatelj Erik van Woensel – obravnava akutnih stanj v homeopatiji (jezik angleščina) – aktivno sodelovanje udeležencev
Erik van Woensel has been studying homeopathy since 1977. He is the author of Characteristics and Peculiarities. A Compiled Materia Medica - Radar Keynotes 4, of the
series Classical Homeopathy – Evidence Based Medicine and of the book Case
Analysis in Homeopathy.

V primeru bolezni ali drugih izrednih dogodkov si organizator pridržuje pravico, da v okviru programa
zamenja vrstni red obravnavanih tem in/ali datume študijskih skupin.

