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gyógynövényfotók és szakmai
anyagok készítése

„Népi orvoslás, népi gyógynövényhasználat és modern fitoterápia”
(60 óra)

A tanfolyam helyszíne: Hieronymus Bock Hagyományos Gyógynövényismereti Iskola,
1071 Budapest, Bethlen Gábor tér 3. fsz. 4.
A tanfolyam kezdési időpontja: 2016. április 3.
A tanfolyam befejezési időpontja: 2016. május 8.
A tanfolyami foglalkozások időtartama: vasárnaponként (2016. IV. 3., 10., 17., 24., V. 1., V.
8.) 9 és 17,30 óra között.
A tanfolyam díja: 45.000 Ft. A tanfolyam díját két részletben lehet befizetni.
A tanfolyam előadója: Babulka Péter (telefonok: 06-1-277-3301, 06-20-486-2772,
elektronikus postacím: babulka.peter@gmail.com).
A jelentkezés feltétele: a díj első részletének (22.500.-) befizetése (legkésőbb 2016. március
25.-ig). A tanfolyamra 2016. február 1.-től lehet jelentkezni. A már befizetett részletet a
részvétel elmulasztása esetén visszafizetni nem tudjuk, de egy éven belül a következő „Népi
orvoslás, népi gyógynövényhasználat és modern fitoterápia” tanfolyam díjába beszámítjuk.
A tanfolyami díj 2. részletének befizetése a tanfolyam megkezdésekor esedékes.
Az előleg befizetésének módja: a Babulka Péter bankszámlájára [pénzforgalmi jelzőszám
(CIB Bank): 10700608-67842252-51100005] történő átutalással. Kérjük tüntesse fel a
közlemények rovatban a jelentkező nevét és az „ETN előleg” megjelölést. Felhívjuk szíves
figyelmét arra, hogy átutalás esetén számlát csak a számlatulajdonos nevére tudunk
kiállítani, valamint arra is, hogy átutalás előtt vegye fel a kapcsolatot a tanfolyam
előadójával a személyes adatok (név, cím, elérhetőség) regisztrálása céljából.

A tanfolyam tematikája:
NÉPI ORVOSLÁS (ALAPFOGALMAK, ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK)
NO1 - Hagyományos (népi) orvoslás, népi (gyógy)növényismeret és kapcsolódó
tudományterületek - nemzetközi kitekintés
NO2 - Füveskönyvek és gyógynövényes hagyományaink
NO3 - Népi orvoslásunk főbb jellemvonásai
NO4 - Gyógynövények a népi orvoslásban
FITO- ÉS AROMATERÁPIAI ALAPOK
FA1 - Gyógynövények, fitoterápiai alapok
FA2 - Gyógynövények hatóanyagai
FA3 - Gyógynövények és mellékhatások
FA4 – Adagok a fitoterápiában
FA5 - Gyógyteakeverékek összeállításának és használatának néhány szempontja
BETEGSÉGEK, NÉPI ÉS MODERN FITOTERÁPIÁS LEHETŐSÉGEK
BT1 - Szív- és érrendszeri betegségek kezelésében alkalmazható gyógynövények, növényi
készítmények
BT2 - Az anyagcsere-betegségek gyógynövényes kezelési lehetőségei
BT3 - Szorongások, alvászavarok és a depresszió kezelésének gyógynövényei, növényi
szerei
BT4 - A vizeletkiválasztó rendszer növényi terápiás szerei
BT5 - A reumás megbetegedések gyógynövényes kezelési lehetőségei
BT6 - Gyógynövények és növényi készítmények az emésztőrendszeri betegségek
kezelésében
BT7 - Gyógyhatású tápláléknövények és vadon élő ehető növények
BT8 - Légúti megbetegedések gyógynövényes kezelési lehetőségei
BT9 - Gyógynövények, növényi készítmények a nőgyógyászati kórképek és panaszok
kezelésében
BT10 - Bőrbetegségek, sebek gyógynövényes kezelésének lehetőségei

