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Charakteristika   vzdělávání 
Studium bude rozděleno do čtyř prodloužených víkendů za rok
(pátek - neděle) pod vedením zkušených lektorů (lékařů, farmaceutů a terape-
utů) z Rakouska, Německa, Švýcarska, České republiky a Slovenska. 
Studium napomáhá komplexnímu porozumění pacientům a vzájemné spolu-
práci jednotlivých oborů. Bude obsahovat teoretické přednášky, praktickou 
práci s pacientem a vlastní zkušenosti s terapiemi.

Popis studia

Cíle
V našem konceptu usilujeme o uchopení antroposofické medicíny v její celis-
tvosti a rozmanitosti. Lékaři mají možnost získat mezinárodní certifikát udě-
lovaný Lékařskou sekcí v Goetheanu, ve Švýcarsku.

Průběh studia
Studium zahrnuje čtyři prodloužené víkendy ročně, plus návštěvu zahraniční 
antroposofické kliniky v Německu či Švýcarsku. Dále nabízíme účast na lékař-
ských seminářích v Rakousku a Německu, překlad bude zajištěn.

Účastníci
Studium je určené primárně lékařům a farmaceutům. Zúčastnit se mohou 
také  zdravotní sestry, fyzioterapeuti a psychologové a studenti těchto oborů.
Přednášky probíhají v českém a německém jazyce, překlad je zajištěn.

Obsah a metodika
Jednotlivé víkendy jsou vždy tematicky zaměřené. V průběhu každého víken-
du společně poznáme základní teoretické, diagnostické a terapeutické princi-
py a východiska antroposofické medicíny a jejich využití v praxi. Od druhého 
roku je stěžejním prvkem každého víkendu demonstrace, vyšetření, diagnosti-
ka a návrh terapie pro konkrétního pacienta  pod vedením zkušeného lektora.
 
Studium zahrnuje především tyto prvky:
- pozorování přírodních jevů, procesů a chorob goetheanistickou metodou
- praktickou ukázku výroby léčiv pod vedením farmaceuta
- ukázka terapií a vlastní práce s nimi (léčebná eurytmie, arteterapie, 
   rytmické masáže, zevní terapie, biografická práce)
- podněty k duševní hygieně, vnitřní práci a osobnímu rozvoji lékaře 
   a terapeuta
- filosofické a spirituální aspekty péče o pacienta 



Orientační program tříletého vzdělávání

1. rok – základy antroposofické medicíny

• Antroposofický obraz člověka 
    – funkční trojčlennost, zánět a zánětlivá onemocnění 
• Sklerotická onemocnění, člověk a jeho 4 bytostné články, 4 elementy
• Rytmus jako nositel života, poruchy spánku, onemocnění ze stresu, 
    onkologická onemocnění
• Jak vznikne lék, farmaceutické procesy, tria principia
• Interna,  pediatrie
Léčebná eurytmie – víkendový seminář

2. rok – klinické základy antroposofické medicíny

• Člověk a kosmos, 7 orgánů, 7 planet a léčba pomocí kovů
• Imunita, alergie, anergie a autoimunitní onemocnění, revmatologie 
• Onkologie, terapie jmelím
• Neurologie, psychiatrie, psychosomatika, poruchy spánku 
• Návštěva zahraniční nemocnice integrující antroposofickou medicínu 
    – přednášky, prohlídka nemocnice
Biografie v ordinaci lékaře - víkendový seminář

3. rok – klinické základy antroposofické medicíny

• Těhotenství, porod, pediatrie, léčebná pedagogika
• Dermatologie, hranice vnitřního a zevního, gastroenterologie, 
    endokrinologie 
• Pohybový člověk 
     – ortopedická onemocnění, terapie bolesti, proč chodí člověk vzpřímeně
• Pastorální medicína, biografie člověka, cesta lékaře 
    - sebevzdělání a sebevýchova
• Terapeutické  provázení  umírajícího  pacienta - paliativní medicína.
• Zevní terapie, obklady, rytmické masáže, masáže de dr Ita Wegmann 
    víkendový seminář
Návštěva Ita Wegmann Klinik, prohlídka  firmy  Hiscia
(výrobce  Iscadoru) - přednáška



Má onemocnění člověka nějaký smysl?
Na tuto otázku v životě nemocného  

hledá odpověď antroposofické lékařství.

Účastnický poplatek a smlouva: 20 000 Kč/rok
S každým účastníkem bude před začátkem studia uzavřena smlouva. 

Během prvních tří vzdělávacích víkendů je možné odstoupit  
za podmínek vrácení poměrné částky.

Organizační tým:
MUDr. Andrea Málková, MUDr. Michaela Wimmerové,  

MUDr. Petr Jasný, Dr. med. Roland Frank
Přihlášky posílejte na adresu:

salf.cze@gmail.com  
www.salf.cz

Další informace: 
www.anthromedics.org, www.gaed.de, www.merkurstab.de

www.salf.cz


