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( 60 do 80% svjetske populacije

*vijesti
Potpore drvnoj
industriji

prvo odabire metode komplementarne medicine

Homeopatija - medicina 21. stoljeća
Ministarstvo šumarstva
prošli je tjedan objavilo
natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za
poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja za
2010. godinu, u ukupnom
iznosu od 65 milijuna
kuna. Rok za podnošenje
prijave je 20 radnih dana
od objave natječaja u Narodnim novinama.
HŽ prodao građevno
zemljište u Buzinu
HŽ Infrastruktura prodala je tvrtki Afirmacija građevno zemljište kraj Buzina. Riječ je o zemljištu
površine 3233 četvorna
metra koje je na temelju
provedenoga javnog natječaja prodano za 7,4 milijuna kuna. Zemljište nije u
infrastrukturnom pojasu. a
nekretnine su dio površina
na kojima tvrtka M2 Super
Nova, inače vlasnica tvrtke Afirmacija nekretnine,
planira graditi novi trgovački centar. Ukupna investicija u budući centar u
prvoj fazi iznosi oko 200
milijuna eura.
Kvaliteta u jezičnim
ustanovama
Paneuropska udruga pružatelja jezičnih usluga
European Association for
Quality Language Serivces (EAQUALS), koja
promiče kvalitetu u jezičnim ustanovama, predstavljena je u petak u
Zagrebu, na sjednici Zajednice za strane jezike
HGK-a, koja je primljena
kao pridruženi član ove
organizacije. EAQUALS
prati sva nova zbivanja na
području pouke stranih jezika i članicama osigurava cjeloživotno učenje.
Škole provjerava na svim
razinama: od programa i
nastavnih planova, usklađenosti sa smjernicama
EU-a, prostora u kojem
su smještene i administracije, do izvođenja nastave
i zadovoljstva polaznika i
zaposlenika.

Dolazi vrijeme prirodnih
i netoksičnih lijekova
Homeopatija je, kako pokazuju podaci Svjetske zdravstvene organizacije, prema broju
korisnika već na drugom mjestu u svijetu. U Hrvatskoj se tek priprema regulativa te profesije
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vjetski tjedan homeopatije i 235.
obljetnica rođenja dr. Samuela Hahnemanna, oca homeopatije,
bit će od 10. do 16. travnja obilježeni i u Zagrebu
u organizaciji Hrvatskog
udruženja za klasičnu homeopatiju. U planu je niz
predavanja kvalificiranih
homeopata te više okruglih stolova kako bi se
šira javnost upoznala s
vrijednostima te nekonvencionalne metode liječenja, sve traženije i u Hrvatskoj.
Sa stažem od tek nešto više od dva stoljeća,
homeopatija je, kako pokazuju podaci Svjetske
zdravstvene organizacije,
prema broju korisnika već
na drugom mjestu u svijetu, zbog čega se često
naziva i medicinom 21.
stoljeća. Prema tim podacima, primat drži kinesko
tradicionalno liječenje,
slijedi fitoterapija, dok je
klasična medicina tek na
četvrtom mjestu. Homeopatske lijekove prvi je u
Hrvatskoj primijenio dr.
Stanislav Župić još davne
1920. godine.
Cjelovit sustav
liječenja
“Homeopatija liječi čovjeka, a ne bolest, i mnogo je više od samog
uklanjanja lokalne boli.
Cjelovit je to sustav liječenja kojim se sustavno
djeluje na uzrok i pomaže u ozdravljenju po principu ‘slično se sličnim liječi’ ili, narodski rečeno,

Hrvatski homeopati su doktori samo u inozemstvu
“U Velikoj Britaniji, Švedskoj, Belgiji, Danskoj, Irskoj, Norveškoj, Nizozemskoj, Finskoj,
Estoniji, Španjolskoj, Grčkoj, Islandu, Izraelu, Lihtenštajnu, Malti, Poljskoj te Portugalu
kvalificirani homeopati provode terapiju jednakopravno kao i osobe medicinske struke
koje su homeopatiju naknadno studirale. Homeopat u Njemačkoj, primjerice, prema zakonu mora biti registriran i rad mu je djelomično pokriven zdravstvenim osiguranjem.
Status je uređen i u UAE, tri države SAD-a, Indiji, pa i Gani, Mauricijusu, Novom Zelandu,
Južnoafričkoj Republici... U nas čak ne postoji ni službeno zvanje homeopat, dok sam sa
svojom diplomom, primjerice u Engleskoj - doktor homeopatije”, objašnjava Jadranka
Zebec upozoravajući kako pacijent uvijek treba pitati homeopata za naobrazbu.
‘klin se klinom izbija’.
Riječ je o umjetnosti liječenja, pristup je individualan i primjeren suvremenom čovjeku. Homeopat
propisuje homeopatske
pripravke koji imaju svojstvo impulsa - stimuliraju samoiscjeljujuće snage
organizma, potiču obrambeni sustav te djeluju na
mentalnu, emocionalnu i
tjelesnu razinu čovjeka.
Netoksični su, ne stvaraju ovisnost, energetski
su visokovrijedni i učinkoviti. Metoda je znanstveno dokaziva”, objašnjava Jadranka Zebec,
predsjednica Hrvatskog
udruženja za klasičnu homeopatiju, dodajući kako je bitna razlika
alopatske (klasične) medicine u odnosu na homeopatsku u tome što se

homeopatijom liječe ljudi, a ne bolest u njima.
“Danas ljudi ne žele
biti tek brojka u kartonu,
traže više za svoje zdravlje i sve više se priklanjaju
homeopatiji, ali i sličnim
nekonvencionalnim granama medicine. Mehanicistički pogled na ljudsko
zdravlje više ne zadovoljava i ne daje mogućnost
napretka na individualnom i globalnom planu.
Čovječanstvo postaje sve
svjesnije potrebe za prirodnim i netoksičnim lijekovima, čemu u prilog
govore i podaci da 60 do
80 posto svjetske populacije prvo odabire neku od
metoda komplementarne
medicine”, kaže Jadranka Zebec ističući kako se
homeopatska i klasična
medicina odlično nado-

punjuju, a suradnja stručnjaka sve je češća, što
daje i najbolje rezultate.
Pravo na odabir
Udruženje kojim predsjedava već osam godina
upoznaje građane s vrijednostima klasične homeopatije. Među ostalim,
zalažu se i za ozakonjenje homeopatske prakse u Hrvatskoj - traže da
se homeopatija prihvati,
službeno prizna i zakonski regulira, pa su godinama pripremali i finalizirali zakon o homeopatiji,
usklađen s europskom regulativom. Uz reguliranje statusa struke, žele i
da se pacijentima zakonski omogući pravo odabira načina liječenja te da se
liječenje kod homeopata,
u perspektivi, barem di-

jelom pokriva iz zdravstvenog sustava. Jadranka Zebec podsjeća kako
je Svjetska zdravstvena organizacija još 2002.
godine izdala dokument
o tradicionalnoj/komplementarnoj i alternativnoj medicini (T/CAM)
te kako zahtijeva od vlada registraciju i licenci-

Domaći praktičari
zalažu se za to da
se liječenje kod
homeopata barem
dijelom pokriva
iz zdravstvenog
sustava
ranje praktičara. Homeopatsko zvanje, prema
standardima Europskog
vijeća za klasičnu homeopatiju, stječe se diplomom na nekom od priznatih svjetskih studija,
u okviru kojeg se polažu
i neki ispiti klasične medicine. Iako za homeopatiju studij klasične medicine nije preduvjet, sve
češće se upravo liječnici klasične medicine odlučuju i za studij homeopatije.

