TERAPÈUTICA HOMEOPÀTICA PER A FARMACÈUTICS.
PRIMER CICLE (INICIACIÓ)
INTRODUCCIÓ
L’interès creixent dels professionals de la salut per les teràpies naturals i la cerca cada cop
més freqüent dels pacients de recursos terapèutics no convencionals o complementaris, fa
necessària una formació en aquests tipus de teràpies.
L’homeopatia és un mètode terapèutic cada vegada més implantat i utilitzat en nombrosos
països. Per aquest motiu se fa necessari aquest curs, que està especialment pensat per a
aquells farmacèutics que vulguin saber què és l’homeopatia, com abordar als seus pacients
que pateixen afeccions comuns, i tractar-los de manera eficaç i sense efectes secundaris
amb medicaments homeopàtics.
Aquest curs consta de dos cicles, el d’Iniciació, per als farmacèutics sense coneixements
previs, i el d’Expert, per als que hagin realitzat el primer cicle o, tenint ja una titulació en
Homeopatia necessiten ampliar els seus coneixements tant teòrics, com en els aspectes
més pràctics. Al finalitzar el curs complet (dos cicles) s’obtendrà el diploma de Terapèutica
Homeopàtica Expert Farmacèutic.

OBJECTIUS
• Formar de manera completa en Homeopatia al farmacèutic, adquirint progressivament els
aspectes teòrics i pràctics.
• Proporcionar els coneixements, tècniques i recursos que permetin al farmacèutic oferir un
consell farmacèutic en homeopatia amb plena seguretat, qualitat i eficàcia.
•Facilitar l’especialització i diferenciació de la farmàcia a través del consell expert
homeopàtic.
METODOLOGIA
El curs està format per 5 SEMINARIS DE 8 HORES, en els quals s’imparteixen els
continguts pedagògics, tant teòrics com pràctics: conceptes fonamentals i patologia aguda.
COMBINA: classes magistrals, tallers pràctics i taules rodones.
Avaluació contínua
Examen final tipus test
Una vegada conclòs el curs s’avaluaran els coneixements adquirits pels alumnes mitjançant
un examen final, i si és superat s’obtendrà el Diploma acreditatiu del curs.
DIRECCIÓ
Comissió de Formació Continuada
COORDINACIÓ
Maria Antònia Febrer. Coordinadora de la Comissió Formació Continuada
Estila Artacho. Cap de Serveis Professionals del COFIB

ORGANITZACIÓ
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
CEDH, Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía
DATES I HORARIS
Divendres, 9:30 – 13:30 hores i de 14:30 – 18:30 hores
I seminari: 03 de febrer de 2012
II seminari: 02 de març de 2012
III seminari: 30 de març de 2012
IV seminari: 04 de maig de 2012
V seminari: 18 de maig de 2012
Examen: 15 de juny de 2012. De 13.00 a 14.00 hores
HORES LECTIVES
40 hores.
SEU
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears. C/ Volta de la Mercè, núm. 4. Palma
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS
Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears
Dpt. de Formació - Tel.: 971 228 332
E-mail: formacio@cofib.es
CEDH, Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía
Dpt. Farmacèutics Tel.: 902 012 404
E-mail: farmaceuticos@cedh.es
QUOTA D’INSCRIPCIÓ
600 euros.
Se requereix un mínim de 20 persones inscrites per a que es realitzi aquest curs.
Data límit d’inscripció: 30 de desembre de 2011
Forma de pagament al COFIB: 50% la setmana abans del primer seminari i 50% la
setmana abans de finalitzar el curs

PROGRAMA
1er seminari: Introducció a l’homeopatia
9:30-10:30h. Presentació del curs. Objectius.
Definició de l’Homeopatia.
El fenomen de la Similitud.
10:30-11:30h. Les patogenèsies. La matèria mèdica.
11:30-12:30h. Metodologia i consells d’utilització
Matèria mèdica d’ACONITUM NAPELLUS i BELLADONNA
12:30-13:30h. Fabricació del Medicament Homeopàtic
13:30-14:30h. Pausa
14:30-16:00h. Els traumatismes
Matèria mèdica d’ARNICA MONTANA
Fractures, hidrartrosi, esquinces, pre i post operatori,
Trastorns oculars, trastorns del teixit nerviós.
16:00 -17:00 Metodologia en els casos de patologies agudes,
LA CRUZ DE HERING
17:00-18:30h Taller pràctic nº 1: traumatismes.

2on seminari: Aparell respiratori
9:30-10:30h. Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Casos clínics aportats pels
alumnes.
10:30-11:30h. APARELL RESPIRATORI
Matèria mèdica de KALIUM BICHROMICUM
Sinusitis
Mal de coll, ronqueres i afonies
11:30-13:30h. APARELL RESPIRATORI
Matèria mèdica de BRYONIA
Les corices i petits consells en al·lèrgies primaverals.
La tos. Tos seca, tos productiva i tos espasmòdica.
13:30-14:30h. Pausa
14:30-16:00h. Taller pràctic nº 2: aparell respiratori
16:00-17:00h. MATÈRIA MÈDICA
Matèria mèdica d’APIS MELLIFICA
Matèria mèdica de GELSEMIUM
17:00-18:30h. La grip, la febre
3er seminari: Aparell digestiu
9:30-10:30h. Taula rodona. Repàs dels conceptes fonamentals. Casos clínics aportats pels
alumnes.
10:30-11:30h. APARELL DIGESTIU
Matèria mèdica d’ANTIMONIUM CRUDUM
Aftes bucals, dolor dental
Gastràlgies i cremors gàstrics
11:30-13:30h. APARELL DIGESTIU
Matèria mèdica de CHINA RUBRA i LYCOPODIUM
Dispèpsies i meteorismes
Hemorroides i prurit anal
13:30-14:30h. Pausa
14:30-16:00h. Taller pràctic: nº 3: aparell digestiu
16:00-18:00h. Embaràs
Part i postpart
Vòmits de l’embaràs
18:00-18:30h. Dismenorrees
4rt seminari: Dermatologia
9:30-10:30h. Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Casos clínics aportats pels
alumnes.
10:30-11.30h. DERMATOLOGIA
Matèria mèdica de THUYA OCCIDENTALIS
Prevenció i tractament de les picades
Cremades
11:30-13:30h. DERMATOLOGIA
Les Verrugues
Urticàries
Matèria mèdica de RHUS TOXIXODENDRON
13:30-14:30h. Pausa
14:30-17.00h. Taller pràctic nº 4: dermatologia
17:00-18:30h. Herpes perilabials, “Sabañones”. Varius
5è seminari: Estats emocionals aguts
9:30-10:30h. Taula rodona. Repàs de les nocions anteriors. Casos clínics aportats por los
alumnes.
10:30-11:30h. ESTATS EMOCIONALS
Matèria mèdica d’IGNATIA AMARA
Trastorns de l’Ansietat
Trastorns de l’estrès
11:30-13:30h. ESTATS EMOCIONALS

Pors. Exàmens, al dentista…
L’insomni
Matèria mèdica de STAPHYSAGRIA
13:30-14:30h. Pausa
14:30-16:00h. Taller pràctic nº 5: estats emocionals aguts
16:00-17:00h. ESTATS EMOCIONALS
Astènia i agitació.
Matèria mèdica d’ARSENICUM ALBUM
17:00-17:30h. Cinetosi
17:30-18:30h. Taller pràctic: la farmaciola homeopàtic i la gestió del seu estoc.
MATERIAL PEDAGÒGIC
- Apunts: amb totes les diapositives exposades en les classes amb espai per prendre notes i
les fitxes de síntesi per als medicaments estudiats.
- Entrenament amb l’USB CD-ROM Training: fàcil d'utilitzar, permet disposar en l'ordinador
d'una ajuda per a les situacions clíniques més freqüents.
- Fitxes de les observacions clíniques.
- Revista del CEDH durant la seva formació rebrà la revista del CEDH.
BONIFICACIÓ – FUNDACIÓ TRIPARTITA
Existeix la possibilitat de bonificar la formació pels treballadors per compte d’altri, a través
del sistema de “bonificacions” que ofereix la Fundació Tripartita.
- És el titular de la farmàcia qui sol·licita la bonificació pels treballadors.
- Els tràmits són gratuïts: no té cap cost per a la farmàcia.
- Un cop finalitzat el curs, la quantitat bonificada serà recuperada mitjançant un descompte
en la quantitat a pagar en el butlletí de cotització a la Seguretat Social d’aquell mes.
- Per a que la farmàcia pugui rebre la bonificació, l’alumne haurà d’assistir al 80% de las
classes i firmar en el control de firmes del Fons Social Europeu, que s’enviarà a cada
seminari.
- El CEDH s’encarregarà de tots els tràmits.
- Pot sol·licitar més informació al telèfon 902 012 404 o en farmaceuticos@cedh.es

Sol·licitada l’acreditació a la Comisión de Formació Continuada de las Profesiones
Sanitarias.

BUTLLETÍ D’INSCRIPCIÓ FORMACIÓ CONTINUADA
Setembre 2011 / Juny 2012
NOM DEL CURS:
ASSISTENT/A.:
TITULACIÓ:
Nº COL.LEGIAT i DNI:
LLOC DE TREBALL:
ADREÇA, POBLACIÓ i CODI
POSTAL
E-MAIL i TELÈFON
COL·LEGIAT QUE REALITZA
EL PAGAMENT
ENTREGA DE MATERIAL

Podeu trobar el butlletí d’inscripció a la pàgina www.cofib.es a l’àrea de formació
COFIB, i una vegada complimentat el podeu enviar a formacio@cofib.es o al fax
971228324.
Abonament d’inscripcions dels NO COL·LEGIATS s’efectuarà al Col·legi, o bé
mitjançant transferència bancària al número de compte: 2100-0390-24-0200843318
de ”la Caixa”.
Signatura

el/la titular

