
ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΒΟΣΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 
Σί είναι η  Βοτανοθεραπευτική/Φυτοθεραπεία; 
Βοτανικι ιατρικι ζχει μακρά παράδοςθ ςε όλουσ 
τουσ πολιτιςμοφσ και θ πρόςφατθ ζρευνα ζχει 
αρχίςει για να αποδειχκοφν τα τεράςτια οφζλθ 
από τθ χριςθ βοτάνων. 
 
Εκτόσ από τθν ανακοφφιςθ των ςυμπτωμάτων, 
φυτικό φάρμακο λειτουργεί επίςθσ, ςε ζνα 
βακφτερο επίπεδο για να βοθκιςει τουσ 
αςκενείσ να επιςτρζψουν ςε πλιρθ αρμονία. 
Βοτανικι ιατρικι γίνεται όλο και πιο δθμοφιλισ, 
κακϊσ όλο και περιςςότεροι άνκρωποι 
αναηθτοφν ειδικευμζνο Βοτανολόγο Θεραπευτι.  
Γιατί να ςπουδάςετε Βοτανοθεραπεία; 
Θ ςχολι μασ  παρζχει υψθλισ ποιότθτασ 

εκπαίδευςθ που εξοπλίηει τουσ πτυχιοφχουσ να οικοδομιςουν επιτυχθμζνεσ πρακτικζσ. Είναι 
προςεκτικά δομθμζνο ζτςι ϊςτε κάκε ενότθτα μελζτθσ βαςίηεται ςτθν προθγοφμενθ, 
επιτρζποντασ ςτουσ φοιτθτζσ να αναπτφξουν αυτοπεποίκθςθ και τισ ικανότθτεσ τουσ, και να 
φτάςουν το πλιρεσ δυναμικό τουσ ωσ επαγγελματίεσ  βοτανολόγοι. Οι φοιτθτζσ 
ενκαρρφνονται να αναπτφξουν δικό τουσ μοναδικό ςτυλ τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ εφαρμογισ. 
 

Ιατρικά Μαθήματα: Ζτοσ 1 
Ανατομία, Φυςιολογία & Παθολογία Κλινική Εξζταςη (Clinical Skills) 

  
 Κφτταρα 

 Ιςτοί 

 Καλυπτιριο Σφςτθμα 

 Σκελετικό Σφςτθμα   

 Μυϊκό Σφςτθμα 

 Καρδιαγγειακό Σφςτθμα 

 Λεμφικό Σφςτθμα 

 Νευρικό Σφςτθμα 

 Αιςκθτικό & Κινθτικό Σφςτθμα 

 Ενδοκρινικό Σφςτθμα 

 Αναπνευςτικό Σφςτθμα 

 Πεπτικό Σφςτθμα 

 Ουροποιθτικό Σφςτθμα 



 Αναπαραγωγικό Σφςτθμα 

 Αμυντικό Σφςτθμα 

 Μολυςματικζσ Αςκζνειεσ 

 Ογκολογία 

 Φαρμακολογία (βαςικζσ γνϊςεισ) 

 Βιοχθμικό Εργαςτιριο  

 Επαγγελματικι Υγιεινι  

 Πρϊτεσ Βοικειεσ 
 

Φυςικοπαθητική Εκπαίδευςη – Ζτοσ 1   

   
 Φυςικοπακθτικι (Naturopathy) 

 Κινεηικι Παραδοςιακι Ιατρικι (1) (TCM) Κινεηικι Διάγνωςθ, Πρόςωπο, Γλϊςςα, 
Σφυγμόσ, Νφχια, Διάγνωςθ Κοιλιάσ 

 Φυςικοπακθτικι Διατροφι 

 Ειςαγωγι ςτθ Βοτανολογία 

 Κλινικι Ιριδολογία 

 Ιςτορία Ιριδολογίασ 

 Τεχνικι εξζταςθσ τθσ Κριδασ 

 Τοπογραφία τθσ Κριδασ 

 Ιδιοςυγκραςία, Διάκεςθ (Constitution and Diathesis) 

 Φαινόμενα τθσ κόρθσ τθσ ματιοφ (Pupil Phenomena) 

 Εξζταςθ ανάλογα με τα ςθμάδια ςτθν ίριδα 

 Εξζταςθ του χρϊματοσ τθσ ίριδασ 

 Κλινικι εφαρμογι 
 
 

Φυςικοπαθητικζσ Αρχζσ – Ζτοσ Ι  
 Φυςικοπακθτικι 

 Αποτοξίνωςθ 

 Μπάχ Θεραπευτικζσ ουςίεσ (Βach Remedies) 

 Ιςτικά άλατα (Tissue Salts) 
 
 
Επίπεδο 1 (Βιοϊατρικά, Φυςικοπαθητική, Βοτανική Ιατρική Ι) 
 
1ον Ζτοσ  
Διάρκεια - 1 ζτοσ 
 

 Ιςτορία, φιλοςοφία και  κεραπευτικζσ κεωρίεσ τθσ Δυτικισ Βοτανικισ 
Ιατρικισ. 



 Βοτανικζσ  ενζργειεσ και οι κεραπευτικζσ εφαρμογζσ τουσ 

 Ηθτιματα αςφαλείασ για φυτικά φάρμακα 

 Κοινωνικό, πολιτικό και νομικό πλαίςιο για τθν Βοτανικι πρακτικι 

 Ανατομία και τθ φυςιολογία του φυτοφ 

 Βαςικι κθπουρικι 

 Οικολογικά κζματα και περιβαλλοντικοί δείκτεσ ςτο βοτανικό φάρμακο 

 Eνεργειακά (Ελλθνορωμαϊκι, Αγιουρβζδα, Παραδοςιακι Κινζηικθ Ιατρικι, Αμερικανικζσ 
παραδόςεισ) 

 Κλινικι παρατιρθςθ 

 Επαγγελματικι ανάπτυξθ και  Δεοντολογία 

 Ζρευνα και μελζτθ των δεξιοτιτων (1) 
 
2ον Ζτοσ 
Διάρκεια - 1 ζτοσ 

 Βιοχθμεία 

 Φαρμακολογία 

 Βότανο αλλθλεπιδράςεισ με άλλα φάρμακα 

 Βοτανικι & αναγνϊριςθ των φυτϊν 

 Αξιολόγθςθ τθσ ποιότθτασ των φυτικϊν φαρμάκων 

 Παραςκευι βοτανικϊν φαρμάκων για εςωτερικι και εξωτερικι χριςθ 

 Βοτανικι φαρμακολογία ιατρικι 

 Κλινικζσ δεξιότθτεσ εξζταςθσ 

 Πακολογία 

 Κλινικι παρατιρθςθ και εμπειρία 

 Επαγγελματικι Ανάπτυξθ & Δεοντολογία ΙΙ 

 Ζρευνα και δεξιότθτεσ μελζτθσ (2) 
 
3ον  Ζτοσ 
Επίπεδο ΙΙΙ (Βοτανική Ιατρική ΙΙΙ & Διατριβή) 
Διάρκεια 1 ζτοσ 

 Βοτανικά Θεραπευτικά  

 Μάτια, αυτιά,  μφτθ,  λαιμόσ και  πρόςωπο 

 Κατϊτερο αναπνευςτικό ςφςτθμα 

 Γαςτρεντερικό ςφςτθμα 

 Μυοςκελετικό ςφςτθμα 

 Ουροποιογεννθτικό  ςφςτθμα 

 Καρδιαγγειακό ςφςτθμα 

 Αίμα και λεμφικοφ ςφςτθμα 

 Διαταραχζσ του νευρικοφ ςυςτιματοσ 

 Ενδοκρινικό ςφςτθμα 

 Ανοςοποιθτικό ςφςτθμα 

 Γυναικείο και Ανδρικό αναπαραγωγικό ςφςτθμα 



 Γονιμότθτα 

 Πρϊτεσ βοικειεσ και οξείεσ κεραπείεσ 

 Δερματολογία 

 Μαιευτικι, Παιδιατρικι 

 Ογκολογία 

 Γθριατρικι 

 Κλινικι Πρακτικι, Κλινικι διαχείριςθσ 

 Επαγγελματικι ανάπτυξθ  & Δεοντολογία (3) 
Διατριβή 
Οι μακθτζσ  υποβοθκοφνται για μια γραπτι διατριβι. 
 

Αναγνώριση της Βοτανοθεραπεστικής.   
 

Πλήρωσ αναγνωριςμζνο  από τον Παγκφπριο φνδεςμο Φυςικοπαθητικών  & υμβοφλιο 
Ορθομοριακήσ και Θεραπευτικήσ Διατροφήσ Κφπρου.  
Οι απόφοιτοι   τθσ Σχολισ μασ   μποροφν  να υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον  Σφνδεςμο 
Φυςικοπακθτικϊν  του Θνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν Συνδζςμων  άλλων χωρϊν 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.. Για * Γερμανία παρακαλϊ διαβάςτε το παρακάτω: 
 
  ΕΕ - Γερμανία * 
Όποιοσ  επικυμεί  να αςκιςει  οποιεςδιποτε φυςικζσ θ εναλλακτικζσ  κεραπείεσ ςτθ Γερμανία 
πρζπει να περάςει μια ειδικι εξζταςθ  απο  το αρμόδιο κυβερνθτικό τμιμα . Μόλισ  περάςει 
αυτόν τον διαγωνιςμό κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλζςει τον εαυτό του  "Heilpraktiker" 
(Natural Health Practitioner /Φυςικό Θεραπευτι). Δεν ζχει ςθμαςία εάν αςκείτε διατροφι, 
ομοιοπακθτικι, φυτοκεραπεία ι βελονιςμό, θ εξζταςθ είναι το ίδιο για όλουσ.  
 
 Διεθνήσ Αναγνώριςη 
Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από πολιτεία ςε πολιτεία. Αν 
ςασ ενδιαφζρει  μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, επικοινωνιςτε με το γραφείο T.O.I για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ. 
 

ημαντικζσ πληροφορίεσ 
 
Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το  Δίπλωμα μασ ςτθν Βοτανοκεραπευτικι  αποκτοφν τθν 
απαιτοφμενθ  επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα προςόντα για  να εργαςκοφν 
αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. 
 
Τα μάκιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό 
και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και κακοδιγθςθ από τθσ Σχολισ μασ . Για να ςασ βοθκιςουμε 
να κατανοιςετε καλφτερα τα μακιματα και να αποκτιςετε  τθν επαρκι εμπειρία, 
προςφζρουμε εξειδεικευμζνα  ςεμινάρια, διαλζξεισ, εργαςτιρια,  ζρευνεσ και πρακτικι 
εκπαίδευςθ με επίβλεψθ και κακοδιγθςθ.  
 



Θ όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ  καλφπτει κάκε πτυχι για μια αποτελεςματικι 
άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Βοτανοκεραπευτι.. 
Σε μια ευχάριςτθ ατμόςφαιρα μάκθςθσ κα αποκτιςετε  πρακτικι εμπειρία από τθ διαχείριςθ 
αςκενϊν,κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ  και πρακτικζσ αςφάλειασ . Μια ςειρά 
διαλζξεων γίνεται  παράλλθλα με τθν κλινικι εκπαίδευςθ για να ςασ προετοιμάςει για τθν 
πραγματικι πρακτικι άςκθςθ. 
 
Πρόκειται για μια πραγματικι ευκαιρία για  αλλαγι ςταδιοδρομίασ, μζςα απο τθν οποία κα 
μπορείτε να προςφζρετε ακίνδυνεσ ,φυςικζσ κεραπευτικζσ  υπθρεςίεσ υγείασ και με 
προςεγμζνεσ δικαιολογθμζνεσ  χρεϊςεισ είναι δυνατόν να κερδίηετε  ζνα καλό χρθματικό 
πόςό. 
 
Οι απόφοιτοι μασ καλφπτωνται απο Αςφάλεια Επαγγλεμαικισ Ευκφνθσ για ςυμβάντα κατα 
τθν πρακτικι άςκθςθ των κακθκόντων τουσ απο μια απο τισ μεγαλφτερεσ αςφαλιςτικζσ 
εταιρείεσ του Θνωμζνου Βαςιλζιου. .  
 
ημειώςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε  τον εαυτό ςασ  Ιατρό, "οςτεοπαθητικό ή 
Χειροπράκτωρ" η Φυςιοθεραπευτή.  
 

Είςθε Βοτανοθεραπευτήσ!   
 

 
 

 
 
 

 


