Уважаеми колеги,
Каним Ви на семинар и индивидуални супервизии с

проф.д-р Аджит Кулкарни, Индия
1-10 октомври 2013: индивидуални супервизии в Център за здраве и образование „Едикта”.
Можете да консултирате пациентите си с проф. Кулкарни, след предварително записване на
часове на тел. 02/8465091. Информация за таксите и условията за провеждане на
индивидуалните супервизии – на телефона в офиса, в работни дни от 10 – 17 ч.

11 октомври 2013 г., 9:30 ч.: Начало на новата учебна година на Европейско училище
по хомеопатия „Едикта” с лектор: проф. Аджит Кулкарни. Първи семинар от програмата за
следдипломна квалификация по за лекари на Европейското училище по хомеопатия
„Едикта”.

Поканени са всички настоящи и бивши студенти на „Едикта”, практикуващите
хомеопати и онези, които искат да научат повече за хомеопатията като част от
съвременната медицинска практика в помощ на пациента.
Темите:
Философия на хомеопатичното лечебно изкуство
Съвременен поглед върху основните принципи и закони на хомеопатията като
медицинска наука.
Хомеопатията като парадигма в съвременната медицинска практика

12-13 октомври 2013
Семинар „Остри респираторни инфекции” и
Майсторски клас с лектор проф. Аджит Кулкарни
Темите:
Patological generals – как патологичните общи симптоми при остри респираторни
инфекции помагат за подбиране на симилимума в клиничната практика.
Аналитична тоталност
Психо-соматични причини за остри респираторни заболявания
Символичното значение на дихателните органи
Алергия и остри респираторни инфекции
Еволюция на болестта
Важни рубрики и лекарства, свързани с острите респираторни инфекции
Майсторски клас – анализ на случаи с пациенти пред група
Майсторски клас – местата за пациенти пред група са ограничени. Молим колегите,
чиито пациенти ще бъдат пред група, да се обадят не по късно от 30 септември 2013 г.
Място на провеждане: хотел „Акорд”, бул. Владимир Вазов № 17, София
За участниците в семинара има преференциални цени за настаняване в хотела:
Единична стая: 44 лева/вечер
Двойна стая: 68 лева/вечер
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Такси за участие:
Такса участие 11 октомври 2013 г.
Такса участие 11-13 октомври 2013 г. (3 дни)
Такса участие 12-13 октомври 2013 г. (2 дни)
Такса участие 1 ден (12 или 13 октомври 2013 г.)
Такса студенти по хомеопатия
Такса за притежатели на карта „Едикта” (3 дни)
Такса за притежатели на карта „Едикта” (2 дни)
Време на провеждане:
11 октомври 2013 г. (петък)
11 октомври 2013 г. (петък)
12 октомври 2013 г. (събота)
13 октомври 2013 г. (неделя)

60 лв.
330 лв.
280 лв.
140 лв.
200 лв.
280 лв.
240 лв.

Регистрация: 09:00 – 09:30 ч.
Лекции: 9:30 до 18:00 ч.
Лекции: 9:00 до 18:00 ч.
Лекции: 8:30 до 16:30 ч.
Очакваме Ви на поредното пътешествие в хомеопатията!
д-р Дора Пачова & Мария Джонгова

За допълнителна информация:
Център за здраве и образование “ЕДИКТА”
София 1202, ул. „Иларион Макариополски” №2,
e-mail: edicta@abv.bg, телефон: +359 887 619693
Банкова сметка:
„ЕДИКТА” ООД, УНИКРЕДИТ БУЛБАНК 7ми
IBAN: BG25 UNCR 7000 1501 4935 63;
BIC код: UNCRBGSF
Основание: Семинар и Тренинг София октомври 2013 г.
* Отстъпка за членовете на ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА
КВАЛИФИКАЦИЯТА „ЕДИКТА”
Карта за членство се издава на всички наши колеги, които са присъствали поне
на 7 от проведените от нас международни семинари за последите 5 години.
на всички, преминали основен курс на обучение в ЦЗО „Едикта” и участвали в
поне 4 международни семинара до момента.
Картата се издава по време на семинара срещу сертификат за завършен основен курс
и/или сертификати за участие в Международни семинари, организирани от ЦЗО
„ЕДИКТА” и European School for Homeopathy.
NB!! Желателно е колегите, които нямат карти, а имат право на такава, да се обадят
предварително в офиса на ЦЗО “Едикта”
ЦЗО „Едикта“
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