A Magyar Állatorvosi Kamara Alternatív Tagozata 2013. február 4-én megtartotta idei első
vezetőségi gyűlését, melynek keretében a vezetőség befejezve 4 éves munkáját lemondott. A
tisztújító közgyűlés időpontjáról határozott (lásd alább), illetve a 2013 évi programok
megszervezéséről döntött.
2013. februárjában indul a SZIE Állatorvosi karán hallgatók számára az Alternatív Állatgyógyászat
címmel 30 órás fakultatív tantárgy, melyen a hallgatók ízelítőt kapnak a legtöbb alternatív medicina
használatáról.
2013. március 24-én 12 órai kezdettel a Magyar Állatorvosi Kamara Alternatív Tagozata
tisztújító közgyűlést tart, melynek helyszíne a MHOE iroda, 1113 Budapest Bocskai út 77-79.
Minden tagunk részvételére számítunk.
Megállapodás született a 2013-as év alternatív tagozati vezetőségi gyűlések időpontjáról, melyek a
következők: 2013. április 10, szerda 12 óra, 2013. június 12, szerda 12 óra, 2013. október 9, szerda
12 óra, és 2013. december 11, szerda 12 óra. Helyszíne a MHOE Iroda, 1113 Budapest Bocskai u.
77-79. A gyűlések az Alternatív Tagozat tagjai számára nyitottak, mindenkit szeretettel várunk.
továbbképzés
2013. március 24-én a Magyar Homeopata Orvosi Egyesülettel közös szervezésben dr. Szecsődi
Ferenc kollégánk előadást tart Shankaran érzet módszerének humán- és állatgyógyászati
használatáról. Homeopata végzettségű állatorvosoknak, orvosoknak szóló továbbképzés. Helyszín
MHOE iroda: 1113 Budapest Bocskai út 77-79. Az előadás 9-16 óráig tart, 12-13-ig tartó
ebédszünettel. További információ: http://www.homeopata.hu/o-gyakorlatok.php oldalon.
továbbképzés
2013. április 27-én Bóna László homeopata előadást tart homeopata végzettségű állatorvosoknak,
melynek témája A miazmák tana. További információt később az oldalon közlünk.
2013. június 8-9-én dr. Király Péter által megrendezett Állatszigeten, idén először képviseli magát a
MÁOK Alternatív tagozata. 8-án, szombaton előadást hallhatunk dr. Csúz Andreától, melynek
témája a fényterápia, dr. Német Józseftől a Hagyományos Kínai Gyógyászatról, továbbá rendszeres
homeopata előadóinktól. Minden kedves érdeklődőt várunk szeretettel. A pontos időpontokat
később közöljük.
továbbképzés
2013. szeptember 7-én Homeopátiás nyílt nap címmel 1 napos képzést szervezünk a homeopátiát
még nem művelő kollégák számára. Célja, hogy a nap végén a résztvevők olyan információs
anyaggal térjenek haza, melyet a praxisukban alkalmazva megbizonyosodhatnak a homeopátia
hatékonyságáról. További részleteket (kamarai pont, helyszín, program) később közlünk.
továbbképzés
2013. októberében ismét indítjuk Állatorvosi Homeopátia posztgraduális képzésünket, melyre a
homeopátia iránt érdeklődő és azt nagyobb mélységeiben elsajátítani vágyó elsősorban kollégák
jelentkezését várjuk. A képzés időtartalma 2 év elmélet, 2 havonta 1-1 hosszú hétvégén, összesen 7
alkalommal lesznek az előadások, melyeket 3 vizsgatréning követ. A hallgatók diploma dolgozatot
írnak, melyben akut eseteik homeopátiás megoldásáról, az 1 éves gyakorlati időszak után pedig
krónikus betegek esetkövetéséről számolnak be. A kurzus végén nemzetközi vizsgát tesznek,
írásban és szóban, mely utóbbin az IAVH (International Association for Veterinary Homoeopathy )
által küldött vizsgabiztos is jelen van. Sikeres vizsga esetén a hallgatók az IAVH által kiadott
nemzetközi diplomát kapnak. Az első előadást 2013 október 18-20-ig MHOE-val közös
szervezésben a humán orvos kollégákkal együtt tartjuk. További információt később közlünk.

