Kurz akútnej materie mediky
s Petrom Zachariášom od januára 2018 v Košiciach
Akútna materia medika, respektíve schopnosť predpísať liek v akútnej situácii vyžaduje
veľmi komplexnú znalosť materie mediky. Z tohto dôvodu budeme študovať lieky úplne
iným spôsobom, než bolo zvykom doteraz. Namiesto rozdelenia liekov do skupín (napr.
lieky často indikované pri angíne alebo cystitíde) preberieme počas tohto kurzu 40 liekov
s dôrazom na to ako sa ťažkosti každého z nich prejavujú pri rôznych typoch akútnych
ochorení, pri ktorých môže byť daný liek indikovaný.
Preto sa študenti nebudú učiť skupiny liekov "na niečo", ale pri každom lieku uvidia
kompletné spektrum akútnych chorôb, pri ktorých môže byť daný liek indikovaný
s dôrazom na kľúčové znaky prítomné pri každej z týchto akútnych chorôb. Tak pochopia
lieky na úrovni ich hlavných (kľúčových) symptómov pri akútnych ochoreniach a naučia sa
rozoznať jedinečný vzorec každého z nich.
Počas niektorých seminárov budú odobraté akútne prípady s následnou kontrolou emailom
na ďalší deň, ktorá bude poslaná študentom, aby mali spätnú väzbu. Akútne prípady budú
analyzované so študentmi v triede. Cieľom týchto praktických blokov je ukázať študentom
rozdiely medzi odberom akútnych a chronických prípadov a osvojiť si techniky odoberania
akútnych prípadov v závislosti od typu ťažkostí a typu symptómov, ktoré sú v danom prípade
k dispozícii.
Kurz vedie Petr Zachariáš, riaditeľ a zakladateľ Prague College of Classical Homeopathy,
homeopat so 16 ročnou praxou, absolvent International Academy of Classical Homeopathy a
priamy študent Prof. Georgea Vithoulkasa, jedného z najvýznamnejších homeopatov
súčasnosti.

Pre koho je kurz akútnej materie mediky určený?
 Pre študentov, ktorí chcú účinne zvládať široké spektrum akútnych problémov
 Pre homeopatov, ktorí chcú zvýšiť úspešnosť svojich predpisov pri akútnych
ťažkostiach
 Pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť ako odoberať akútne prípady a ako získať
potrebné informácie alebo čo majú robiť, keď špecifické symptómy chýbajú

Čo získate absolvovaním kurzu akútnej materie mediky?
Výrazne zvýšite efektivitu svojich predpisov pri akútnych ťažkostiach
Naučíte sa rýchlo diferencovať lieky v akútnych situáciách
Získate skúsenosti s odberom akútnych prípadov
Prehĺbite svoje znalosti materie mediky
Možnosť diaľkového štúdia zo zvukových nahrávok
 Audionahrávky všetkých prednášok






Deň otvorených dverí 28. januára 2018 o 8:30 v Košiciach
Nie ste si istí, či by Vám kurz vyhovoval? Príďte sa pozrieť na dopoludňajšiu časť prvého
januárového kurzu, na ktorom uvidíte praktické odobratie prípadu, a to úplne nezáväzne
a zadarmo. V prípade záujmu je možné zostať a prihlásiť sa na zvyšok celého kurzu.

Organizácia štúdia
Kurz sa začne v januári 2018 a potrvá do novembra 2018. Kurz prebieha 4 nedeľné
dopoludnia v roku (v rámci študijných víkendov v Košiciach) + účasť na teoretickej časti
letnej školy s Petrom Zachariášom v Košiciach (tri a pol dopoludnia) v auguste 2018. Kurz je
koncipovaný ako celok, tzn. možno sa naň prihlásiť iba ako na celok, nie na jednotlivé
semináre. Výnimku tvorí deň otvorených dverí počas prvého seminára 28. januára 2018,
kedy je možné zúčastniť sa dopoludňajšej časti seminára nezáväzne a úplne zadarmo.

Cena kurzu
Cena celého kurzu (celkovo 7,5 štvorhodinových študijných blokov) je 150 eur. Pri platbe do
15. januára poskytujeme 10% zľavu z ceny kurzu. Táto zľava platí aj pre študentov, ktorí sa
rozhodnú pre prihlásenie v deň otvorených dverí.

Prihlášky
Na tento kurz aj na deň otvorených dverí je nutné sa vopred prihlásiť.
Prihlášky na kurz posielajte emailom na: pzacharias@pcch.cz
Na deň otvorených dverí sa môžete prihlásiť na kkuzelova@pcch.cz

