
ποφδαςε Ομοιοπαθητικόσ θεραπευτήσ 
 

                             
 

Ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης είπε τα εξής 

« Τα Ομοια  Θεραπεύουν τα Όμοια». 

 

Είλαη πξνθαλέο όηη αλ ε αζζέλεηα παξηζηά ηελ πξνζπάζεηα ηεο θύζεο, 

λα ακπλζεί (απέλαληη ζηελ λνζνγόλν παξάγνληα), ηόηε ην κόλν θαζήθνλ 

ηνπ γηαηξνύ ζπλίζηαηαη, ζηελ ππνβνήζεζε ηεο θύζεο, εληζρύνληαο  ηνπο 
θπζηθνύο ακπληηθνύο κεραληζκνύο, κε όπνηνλ ηξόπν δηαζέηεη. 

 
' απηό ην πλεύκα ν Θππνθξάηεο, δηακόξθσζε ηνλ πξώην λόκν ηεο 

Θαηξηθήο: «... δια ηα όμοια νούζος  γίνεηαι και δια ηα όμοια 

προζθερόμενα εκ  νοζεσόνηων  σγιαίνονηαι...»  
(από ην «Πεξί ηόπσλ θαη άλζξσπνο»).  

 

' απηόλ αθξηβώο ηνλ λόκν ζηεξίδεηαη ε Οκνηνπαζεηηθή. 
To VERATRUM π.ρ. είλαη θαζαξηηθό  θάξκαθν πνπ πξνθαιεί εκεηνύο 

θαη θξύνπο  ηδξώηεο. 

 Ο Θππνθξάηεο ην 'δώζε ζ' έλαλ αζζελή, πνπ είρε απηά ηα ζπκπηώκαηα 
θαη ηνλ ζεξάπεπζε. Απηό ήηαλ εθείλν πνπ ηνλ  έθαλε λα δηαηππώζεη ηνλ 

παξαθάησ λόκν. 



 

Ο Γαιελόο  αληηζέησο, εγθαηέιεηςε ην λόκν απηό, θαη επέβαιε ηελ 
θεκηζκέλε "κέζνδν ησλ αληηζέησλ", ππνζηεξίδνληαο όηη ε αζζέλεηα, 

πξέπεη λα θαηαπνιεκάηαη κε θάξκαθα, αληίζεηα πξνο ηνλ "ραξαθηήξα" 

ηεο λόζνπ. Σελ ίδηα ηαθηηθή ζπλερίδεη  ζήκεξα ε Αιινπαζεηηθή –
Καζηεξσκέλε λόκηκε θξαηηθή Θαηξηθή ηεο αξξώζηηαο.  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ: 2-3 ΧΡΟΝΙΑ  

Σι είναι θ Ομοιοπακθτικι; 
 
Είναι Ολιςτικι Θεραπευτικι 
επιςτιμθ αυτό το γνϊριηε πριν 
χιλιάδεσ χρόνια ο φιλόςοφοσ 
ωκράτθσ λζγοντασ τα εξισ: 
«Σα  θαη’ εμνρήλ αίηηα ηεο αζζέλεηαο 
είλαη ηα εζσηεξηθά, δειαδή είλαη 

ςπρηθήο αηηηνινγίαο.  

 
Ο σθξάηεο έιεγε ζρεηηθά: "Όπσο αθξηβώο δελ πξέπεη λα επηρεηξνύκε 

λα ζεξαπεύζνπκε κάηηα ρσξίο θεθάιη, νύηε θεθάιη ρσξίο ζώκα, έηζη δελ 

πξέπεη λα επηρεηξνύκε λα ζεξαπεύνπκε ην ζώκα ρσξίο ηελ ςπρή, 
εμάιινπ απηό ήηαλ θαη ε αηηία πνπ νη πεξηζζόηεξεο αξξώζηηεο δελ 

γίλνληαλ αληηιεπηέο από ηνπο γηαηξνύο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ζηνπο 

Έιιελεο, ην όηη δειαδή δελ γλώξηδαλ ην ζύλνιν πνπ έπξεπε λα 
θξνληίζνπλ θαη ην νπνίν, αλ δελ ήηαλ ζε θαιή θαηάζηαζε, ήηαλ 

αδύλαην λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ην κέξνο. Γηαηί όια από ηελ ςπρή 

μεθηλνύλ θαη ηα άζρεκα θαη ηα θαιά, ηόζν ζην ζώκα, όζν θαη ζε 
νιόθιεξν ηνλ άλζξσπν θαη από εθεί όια απνξξένπλ, όπσο αθξηβώο απ’ 

ην θεθάιη πάλσ ζηα κάηηα...". (Πιάησλνο, εηο Χαξκίδελ, § 156 e). 

 



Η ομοιοπακθτικι = όμοιοσ, πάκοσ =πάκθςθ) είναι μια ξεχωριςτι 
κεραπευτικι μζκοδοσ θ οποία αναπτφχκθκε ςτο τζλοσ του 18ου αιϊνα 
από τον γιατρό τθσ αξωνίασ  Samuel Hahnemann και  ςτθρίηεται ςτθν 
εμπειρικι γνϊςθ.  
 
Η ομοιοπακθτικι δεν αναγνωρίηει ςτθν ουςία τθν αςκζνεια, αλλά τθν 
κεωρεί ςαν μια ςυνολική βλάβη του ανθρϊπου. Ο πυρετόσ, ο πόνοσ 
κλπ., είναι απλϊσ και μόνο ςυμπτϊματα αυτισ τθσ βλάβθσ.  
 
Αντίκετα με ό,τι ςυμβαίνει ςτθν κλαςςικι ιατρικι, δεν αποτελεί μια 
αςκζνεια όπωσ π.χ. μια θμικρανία ι γρίπθ το κζντρο ενδιαφζροντοσ, 
αλλά ο ςυνολικόσ άνκρωποσ με τθν εικόνα τθσ αςκενείασ του.  
 
Ζνασ άνκρωποσ κεωρείται υγιισ όταν ο οργανιςμόσ του βρίςκεται ςε 
μια αρμονικι ιςορροπία ςτο ςφνολο των ςυναιςκθμάτων και 
αντιδράςεων του. Ζτςι ϊςτε να είναι ο οργανιςμόσ ικανόσ να αντιδρά 
εξιςορροπθτικά ςτουσ ερεκιςμοφσ  του περιβάλλοντοσ που προκαλοφν 
αςκζνειεσ. τόχοσ  τθσ ομοιοπακθτικισ  κεραπείασ είναι να 
επαναφζρει τθν ιςορροπία αυτι με τθ χριςθ ομοιοπακθτικϊν 
κεραπευτικϊν ουςιϊν. 
 
Η «κλαςικι ομοιοπακθτικι», όπωσ τθν ίδρυςε ο πατζρασ τθσ 
ομοιοπακθτικισ Χάνεμανν, βαςίηεται ςε τρεισ βαςικζσ αρχζσ:  
Σθν αρχι του ομοίου  «κανόνασ του ομοίου» ςφμφωνα με τθν οποία 
μια αςκζνεια  κεραπεφεται με το μζςο το οποίο προκαλεί παρόμοια 
ςυμπτϊματα αςκενείασ ςε ζναν υγιι άνκρωπο. Σθσ δοκιμαςίασ του 
ιατρικοφ ςκευάςματοσ ςε υγιείσ ανκρϊπουσ, θ οποία αποςκοπεί ςτον 
προςδιοριςμό των  ςυμπτωμάτων και εκδθλϊςεων,  που αυτό μπορεί 
να προκαλζςει ςε ζναν υγιι άνκρωπο.  

Σησ λήψησ τησ ατομικήσ εικόνασ τησ αςθενείασ μζςω ενόσ 
λεπτομεροφσ ιςτορικοφ. 



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

  

 Κφτταρα 

 Ιςτοί 

 Καλυπτιριο φςτθμα 

 κελετικό φςτθμα   

 Μυϊκό φςτθμα 

 Καρδιαγγειακό φςτθμα 

 Λεμφικό φςτθμα 

 Νευρικό φςτθμα 

 Αιςκθτικό & Κινθτικό φςτθμα 

 Ενδοκρινικό φςτθμα 

 Αναπνευςτικό φςτθμα 

 Πεπτικό φςτθμα 

 Ουροποιθτικό φςτθμα 

 Αναπαραγωγικό φςτθμα 

 Αμυντικό φςτθμα 

 Μολυςματικζσ Αςκζνειεσ 

 Ογκολογία 

 Φαρμακολογία (βαςικζσ γνϊςεισ) 

 Βιοχθμικό Εργαςτιριο  

 Επαγγελματικι Τγιεινι  

 Πρϊτεσ Βοικειεσ 
 

Φυςικοπαθητική Εκπαίδευςη – Ζτοσ 1   

   

 Φυςικοπακθτικι (Naturopathy) 

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

 Φυςικοπακθτικι Διατροφι 



 Ειςαγωγι ςτθ Βοτανολογία 

 Κλινικι Ιριδολογία 

 Ιςτορία Ιριδολογίασ 

 Σεχνικι εξζταςθσ τθσ Κριδασ 

 Σοπογραφία 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) 
 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ  ΕΣΟ 1  Διάρκεια (1)  

           
Ειςαγωγή ςτην Ομοιοπαθητική  

 Η άφιξθ τθσ νζασ χιλιετίασ 

 Ο αμουιλ Χάνεμαν και ο Νόμοσ των Ομοίων 

 Παραςκεφαςμα των Ομοιοπακθτικϊν φαρμάκων 

 Η ηωτικι Δφναμθ 

 Σο δυναμικό θ ενεργειακό επίπεδο 

 Προδιάκεςθ για αςκζνεια 

 Η ομοιοπακθτικι ςυνζντευξθ 

 Ζνα παράδειγμα θ Γρίπθ 

 Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για τουσ αςκενείσ 

 Ποφ και πότε ζχει αποτζλεςμα θ ομοιοπακθτικι 

 Άλλοι  νόμοι και αρχζσ τθσ Ομοιοπακθτικισ 

 χζδια για το μζλλον 



 Προοπτικζσ για τον 21ον αιϊνα 
 

Όργανο τησ Θεραπευτικήσ Σζχνησ  

 Η Θεραπευτικι Σζχνθ γενικά 

 Η ηωϊκι Δφναμθ 

 Οι διάφοροι τρόποι κεραπείασ 

 Οι ςθμαντικότερεσ γνϊςεισ για τθ κεραπεία. 

 Χριςθ των φαρμάκων και τάξθ ςτον τρόπο ηωισ 

 Φαρμακευτικι τεχνικι 
 

Ομοιοπαθητική (1)  

 200 Ομοιοπακθτικά φάρμακα 

  50 Ομοιοπακθτικά φάρμακα  αναλυτικά 

  Λιψθ  ιςτορικοφ και παρακολοφκθςθ 

  Ευρετθριολόγιο (Repertorisation) 

 Αντιδράςεισ 

  1θ και 2θ ςυνταγι 

  Μίαςμα 

  φγκριςθ Ομοιοπακθτικϊν φαρμάκων 

  Πρϊτεσ Βοικειεσ  
 
τοιχεία Ομοιοπαθητικήσ 

  Σι είναι Ομοιοπακθτικι; 

 Διαφορζσ μεταξφ Ομοιοπακθτικισ και Αλλοπακθτικισ 

 Νόςο - τι είναι και πϊσ κεραπεφεται 

 Σα ομοιοπακθτικά φάρμακα και πϊσ παραςκευάηονται 

 Χορθγοφμενθ δυναμοποίθςθ - επανάλθψθ δόςθσ 

 Λιψθ ιςτορικοφ του αρρϊςτου 

 Εφρεςθ του ςωςτοφ φαρμάκου 

 Σρόποσ εκμάκθςθσ τθσ Ομοιοπακθτικισ 
 

Αρχζσ και Εφαρμογζσ τησ Ομοιοπαθητικήσ 



 Βαςικζσ Αρχζσ 

 Materia Medica 

 Διάγνωςθ, εκλογι φαρμάκου 

 Μικρι δόςθ και δυναμοποιιςεισ 

 Σο μοναδικό φάρμακο  

 Η χριςθ του φαρμάκου 
 

 Σα ηξία ζεκειηώδε Μηάζκαηα 

 Εηζαγσγή ζηα κηάζκαηα 

 Η βαζηθή θύζε ησλ ηξηώλ κηαζκάησλ 

 Άιια ζηνηρεία από έξεπλεο  γύξσ από ηα κηάζκαηα 

 

 Μαζήκαηα Οκνηνπαζεηηθήο Θαηξηθήο 

 Σν μεθίλεκα ηεο Οκνηνπαζεηηθήο 

 Οη βάζεηο ηεο νκνηνπαζεηηθήο 

 Αληηιήςεηο νκνηνπαζεηηθήο γηα ηε λόζν 

 Σα ζπκπηώκαηα 

 Εμέηαζε ηνπ αξξώζηνπ 

 ηνηρεία γηα ηε ιήςε ηεο πεξηπηώζεσο 

 Η ηέρλε ηεο ζπληαγνγξαθίαο 
 

 Materia Medica -  Οκνηνπαζεηηθήο 

 ΕΘΑΓΩΓΘΚΕ ΕΝΝΟΘΕ 

 ΑCONITUM NAPELLUS 

 BELLADONA 

 FERRUM PHOSPHORIUM 

 ARSENICUM ALBUM 

 CARBO VEGETALIS 

 ANTIMONIUM TARTARICUM 

 IPECACUANA 

 VERATRUM ALBUM ζεκεηώζεηο 

 CAMPHOR-ζεκεηώζεηο 

 Test Case-Πνλνθέθαινη 



 ARNICA MONTANA 
 

Oμοιοπαθητικζσ ουςίεσ Ι 

 RHUS TOXICODENTRON 

 χθματικόσ πίνακασ φαρμάκων ιςχυαλγίασ 

 BRYONIA ALBA 

 GELSEMIUM S. 

 EUPATORIUM P. 

 PYROGENIUM –ςθμειϊςεισ 

 SULPHUR Lotum 

 CALCAREA CARBONICA 

 CALCAREA PHOSPHORICA- ςθμειϊςεισ 

 LYCOPODIUM CLAVATUM 

 PODOPHYLLUM P. 

 COLCHICUM-ςθμειϊςεισ 

 CROTON T.-ςθμειϊςεισ 

 JALAP-ςθμειϊςεισ 

 ΝATRUM SULPHURICUM 

 NUX VOMICA 

 IGNATIA A. 

 CHAMOMILA M. 

 PULSATILLA N. 

 KALI SULPHURICUM- ςθμειϊςεισ 

 SEPIA 

 NATRUM MURIATICUM 

 MERCURIUS SULPHATUS 

 CINNAMARIS 
 

Oμοιοπαθητικζσ ουςίεσ ΙΙ 

 MERCURIOUS 

 MERCURIUS C. 

 MERCURIUS DULCIS 



 MERCURIUS IODATUS F 

 MERCURIUS IODATUS R. 

 HEPAR SULPHURIS C. 

 CALCAREA SULPHURICA 

 SPONGIA TOSTA 

 SILICA 

 THUJA O. 

 FLUORIC ACID 

 BAPTISIA T. 

 ECHINACEA -ζεκεηώζεηο 

 MURIATIC ACID-ζεκεηώζεηο 

 PHOSPORIC ACID-ζεκεηώζεηο 

 Οκάδα αηκνξξαγηθώλ θαξκάθσλ 

 SECALE CORNUTUM 
 

 Oκνηνπαζεηηθέο νπζίεο ΘΘΘ 

 SABINA 

 MILLEFOLIUM 

 ERIGERON 

 TRILLIUM 

 HAMAMELIS 

 BOVISTA 

 USTILAGO 

 CHINA OFFICINALIS 

 

 ύληνκν REPERTORY γηα αηκνξξαγία κήηξαο 

 CIMICIFUGA 

 CAULOPHYLUM 

 HELONIAS 

 VIBUNUM O. 

 COLOCYNTHIS 

 MAGNESIA PHOSPHORICA 

 DIOSCOREA V. 



 VIPERA 

 CROTALIUS H. 

 ΑΛΛΑ ΖΩΪΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
 

 Σα  θύξηα άιαηα ηνπ Καιίνπ  

 CAUSTICUM 

 PHOSPHORUS 

 Δειεηήξηα Φηδηώλ  

 LACHESIS 

 NAJA 

 Δειεηήξηα Αξαρλώλ  

 TARENTULA H. 

 TARENTULA C. 

 THERIDION 

 MYGALE 

 LATRODECTUS MACTAS 
 

 APIS 

 CANTHARIS 

 COCCUS C. 

 CIMEX L. 

 Γάιαηα 

 LA CANINUM 

 LAC FELINUM 

 LAC DEFLORATUM 

 NOSODES 

 ALUMINA 

 PLUMBUM 

 ZINCUM 

 PLATINA 

 ARGENTRUM METALLICUM 

 CUPRUM 

 FERRUS M. 



 AURUM 

 STANNUM 

 

 Δνζνινγία θαη επαλάιεςε θαξκάθνπ – Χξήζε ηνπ Repertory 

 1νλ TMHMA 

 2νλ ΣΜΗΜΑ 

 3νλ ΣΜΗΜΑ 

 4νλ ΣΜΗΜΑ 

 5νλ ΣΜΗΜΑ 
 

 Πίλαθαο πκπιεξσκαηηθώλ Φαξκάθσλ  
 

 πκπιεξσκαηηθά θάξκαθα  

 Αληαγσληζηηθά θάξκαθα 

 

 
Ομοιοπαθητική   2ον Ετοσ   (Διάρκεια – 1  Ζτοσ)   
 
 Αςθζνειεσ 

 Μθτζρα και Παιδί 

  Διαταραχζσ του δζρματοσ και αλλεργίεσ 

  Άςκμα 

  Αναπνευςτικό φςτθμα 

   Αςκζνειεσ των Γυναικϊν 

   Αναπαραγωγικοφ υςτιματοσ 

   Ουροποιθτικό φςτθμα 

   Ρευματιςμόσ 

   Πονοκζφαλοσ 

   Ημικρανία 

   Πόνοσ 

   Πρακτικι διαχείριςθσ 
 



3ον Ζτοσ  
Επίπεδο III (Ομοιοπαθητική ΙΙΙ και Διατριβή)  (Διάρκεια - 1 ζτοσ) 
 

 Κλινικι πρακτικι  (1) (2) (3) 

 Επαγγελματικι Ανάπτυξθσ και Δεοντολογίασ 3 

 Ζρευνα 
 
Η ενότθτα αυτι κα  διδάξει τισ μεκόδουσ ζρευνασ, ϊςτε οι μακθτζσ να 
μποροφν να αναγνωρίηουν  τισ καλφτερεσ πρακτικζσ, και πιο 
αποτελεςματικζσ τεχνικζσ. 
 
Διατριβή 
Οι μακθτζσ  υποβοθκοφνται για μια γραπτι διατριβι. 
 

Κλινική πρακτική 

Μπορείτε να αποκτιςετε  πρακτικι εμπειρία  από τθ διαχείριςθ 
αςκενϊν,  κεραπευτικζσ διαδικαςίεσ και πρωτόκολλα ωσ  και 
πρακτικζσ αςφάλειασ  με τθν δικι μασ κακοδιγθςθ. 
 
 Όλα τα ςεμινάρια και οι διαλζξεισ  τθσ Νζο-Ιπποκρατικισ χολισ 
γίνονται  παράλλθλα με τθν κλινικι  πρακτικι εκπαίδευςθ  ςτθ κλινικι 
τθσ χολισ.  
 
Φοιτητζσ εκτόσ Κφπρου 
 
Οι φοιτθτζσ εκτόσ Κφπρου μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν 
απαιτοφμενθ πρακτικι κλινικι άςκθςθ τουσ  ςε  κζντρα φυςικισ 
κεραπείασ που είναι αποδεκτά από  τθσ χολι.   
Για  περιςςότερεσ  πλθροφορίεσ αποτακείτε ςτον υπεφκυνο 
προγραμμάτων εκπαίδευςθσ τθσ χολισ. 
 



 
Αναγνϊριςη τησ Ομοιοπαθητικήσ Θεραπευτικήσ   
 
Πλήρωσ αναγνωριςμζνο  από τον Παγκφπριο  φνδεςμο 
Φυςιοπαθητικϊν. Οι απόφοιτοι   τθσ χολισ μασ   μποροφν επίςθσ  να 
υποβάλουν αίτθςθ για ζνταξθ ςτον  φνδεςμο Φυςικοπακθτικϊν  του 
Ηνωμζνο Βαςίλειο και Επαγγελματικϊν υνδζςμων  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 Αναγνϊριςη 
Κάκε χϊρα ζχει τουσ δικοφσ του κανόνεσ οι οποίοι διαφζρουν από 
πολιτεία ςε πολιτεία. Αν ςασ ενδιαφζρει  μια ςυγκεκριμζνθ χϊρα, 
επικοινωνιςτε με τθ γραμματεία τθσ ςχολισ .I για περιςςότερεσ 
λεπτομζρειεσ. 
 
ημαντικζσ πληροφορίεσ 
 
Οι μακθτζσ που ολοκλθρϊνουν το  Δίπλωμα μασ ςτθν Ομοιοπακθτικι  
αποκτοφν τθν απαιτοφμενθ  επαγγελματικι τεχνογνωςία και τα 
προςόντα για  να εργαςκοφν αποτελεςματικά ςτον ιδιωτικό τομζα. 
 
Σα μάκιματα αρχίηουν με ενότθτεσ κεωρίασ, που μπορείτε να 
μελετιςετε ςτο δικό ςασ ρυκμό και χρόνο, με τθν υποςτιριξθ και 
κακοδιγθςθ από τθ χολι. 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.  
 
Η όλθ κεωρθτικι και πρακτικι εκπαίδευςθ  καλφπτει κάκε πτυχι για 
μια αποτελεςματικι άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Ομοιοπακθτικοφ.. 
ε 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 
Ηνωμζνου Βαςιλείου. .  
 
ημειϊςτε ότι δεν μπορείτε να καλείτε  τον εαυτό ςασ  Ιατρό, 
"οςτεοπαθητικό ή Χειροπράκτωρ" η Φυςιοθεραπευτή.  
 
Είςθε Ομοιοπαθητικόσ!   

 
 


