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Vážené kolegyne a kolegovia!
Obraciame sa na Vás s aktualitami v dianí SLHS.
Pokračuje nový beh ZKKH tretím ročníkom. V prípade záujmu otvoríme i ďalší beh. Valné zhromaždenie sa
bude konať na seminári Sankaranovej metódy, informácie budú včas zverejnené na webe. Tí/tie, ktorí/e ste sa
nezúčastnili seminára Novinky v homeopatii a mali ste zaplatené členské, napíšte si mailom o materiály.
Informatívny dokument o pokrokoch zvyšujúcich spoľahlivosť predpisu nájdete na webe. Pre jeho otvorenie
použite heslo *****.
ZKKH sa koná v sídle spoločnosti na Súťažnej 15. Ak máte známych kolegov, ktorí by mali záujem o
vzdelávanie, budeme vďační za Vami poskytnuté informácie o tejto vzdelávacej aktivite.
V prípade záujmu o členstvo prosíme o úhradu členského poplatku. Vzhľadom k rôznym okolnostiam sme
zaviedli dvojité členské 100/40 € /študenti, ženy na MD a dôchodcovia 40/20€/ . Vyššia platba zahŕňa účasť na
jednom z nadstavbových seminárov – pri neúčasti materiály z neho/. Nižšia čistka znamená bežné ročné členské,
ktoré prosíme uhradiť do konca mája 2020. Variabilný symbol 012020. Do kolónky popis platby napíšte meno a
priezvisko. Úhrada členského príspevku, prípadne percento z dane, sú jedinou podporou homeopatie v tejto
krajine.
Finišuje obdobie reakreditácie našej vzdelávacej inštitúcie, čo znamená popri členskom ďalšie finančné náklady,
bez podpory ECH sa však nezaobídeme. Podklady sme všetky odoslali v decembri a v marci budeme
vyrozumení o výsledku hodnotenia.
Vzhľadom k malému záujmu odbornej lekárskej a farmaceutickej verejnosti o klasickú homeopatiu začíname
podporovať vzdelávanie i v klinickej homeopatii, ktoré je zárukou širšej základne praktikujúcich homeopatov a
zvyšuje šance na naplnenie kampane ECH Homeopatia 2020 a WHO Stratégia 2014-2023. Dôsledkom prijatia
týchto aktivít by malo byť zaradenie homeopatie do liečebného systému ZS, slobodná voľba pri voľbe liečebnej
metódy a pokoj na našu prácu.
Do systému SACCME sa nám zatiaľ nepodarilo presadiť.
Seminár Minerály podľa Sankarana – 4. časť, ktorá bude voľne nadväzovať na prvé dve, sa bude konať
v novembri alebo decembri – termín bude spresnený. Miesto bude vybraté podľa záujmu.
SLHS je na facebooku: https://www.facebook.com/Slovenskalekarskahomeopatickaspolocnost?fref=ts
Kvôli GDPR bude potrebný Vás súhlas s uvedením Vašich údajov v prípade záujmu o propagáciu na webe. V
liste je i prihláška za člena, ktorej vyplnením každý, i doterajší člen, splní literu zákona o ochrane osobných
údajov. Prosím, nepodceňujme tentofakt. Pri nereagovaní na tento list Vás musíme vyradiť z databázy.
Výber materiálov z kongresu Homeopatického výskumného inštitútu HRI budeme postupne zverejňovať na
webe.
Homeopatia si v minulosti vydobyla svoje miesto najmä počas epidémií. Na stanovenie genus epidemicus je
potrebné vyšetriť niekoľko desiatok pacientov a vybrať lieky s najpodobnejším obrazom. To znamená, že
homeopatia disponuje prostriedkami na zvládnutie kritického obdobia už v čase, keď nie je k dispozícii vakcína.
Zatiaľ sa venuje veľká pozornosť protiepidemickým opatreniam, ale len minimálna posilňovaniu
obranyschopnosti jedinca. Preto dávame do pozornosti štúdium bežných
liekov akútnych infekcií a psychických patológií. Podľa informácií z
Indie, Hongkongu a USA są obrazy liekov súčasnej epidémie blížia
najviac liekom GELSEMIUM, EUPATORIUM PERFOLIATUM a
ARSENICUM ALBUM.
V prípade nedostatku liekov môže byť nápomocná ušná akupresúra
alebo moxa - nahrievanie bodov cigaretou.
Body využívané u chrípky viď priložený obrázok.
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