
Pečovatelské minimum 
antroposofické medicíny

Seminář – čtyři navazující setkání

Organizuje Sdružení pro antroposofickou medicínu, z. s., Ječná 505/2, 120 00 Praha 2, www.antroposofickamedicina.cz

 Lektorka 

Detta Dargatz, zdravotní sestra, později vystudovala pečovatelství v an
troposofické klinice Witten / Herdecke a zdravotní vědy na univerzitě 
v Bielefeldu. Práce v různých nemocnicích na odděleních interní medi
cíny a intenzivní péče. Pořádá semináře o antroposofickém pečovatel
ství. Čechy navštívila v roce 2019 jako lektorka konference K pramenům 
zdraví v Českém Krumlově. Je matkou dvou dospívajících dcer.

Seminář je určen pro všechny, kdo se o ně
koho starají (děti, rodina, sociální služby, 
pečovatelské a zdravotnické služby) a chtějí 
své pečovatelské dovednosti rozšířit a pro
hloubit o zkušenosti antroposofické medicí
ny. Zahrnuje čtyři na sebe navazující víken
dová setkání.

Seznámíte se s teoretickými i praktickými 
základy an troposofické péče o člověka. Té
mata:

  základy antroposofické péče o sebe 
a o druhé 

 základní ošetřovatelské techniky
  obklady a komprese (horké, studené, 

temperované a dráždivé)
 koupele a rytmické vtírání olejů
  seznámení se základními léčivy a pří

pravky, použitelnými bez předpisu

Nejedná se o akreditované vzdělávání 
v oboru péče. Laiky neopravňuje k provo-
zování péče jako profese, jen k soukromé-
mu domácímu použití. 

Profesionálům vystavujeme potvrzení – cer
tifikát o účas ti. 

 Místo 

Klinika Meridian Vysočany
Sokolovská 979/209
190 00 Praha 9
www.klinikameridian.cz

 Cena (za celý seminář, tj. za čtyři víkendy) 

Plná cena  12.000 Kč 

Zvýhodněná cena při platbě  
do 30. 6. 2020  11.200 Kč

Cena pro členy Sdružení pro  
antroposofickou medicínu  10.800 Kč

 Přihlášky 

Do konce září 2020 na email
info@antroposofickamedicina.cz

Cena zahrnuje používaný materiál, zajištění 
překladu do češtiny a malé občerstvení bě
hem přestávek. Ubytování a obědy si zajiš
ťuje a hradí každý sám. 

Platbu zasílejte na účet spolku u Fio banky:
2700267127 / 2010
Do poznámky vepište: příjmení–pečovatelské–
minimum.
Vzhledem k velkému zájmu o připravovaný 
seminář je platba semináře zároveň jistou 
rezervací místa. 

 Storno podmínky  

Při odhlášení do 1. 9. 2020 můžete očekávat 
vrácení celé částky, při odhlášení do 30. 9. 
2020 vracíme 80 % z platby. Při odhlášení 
se týden a mé ně před začátkem akce již není 
možné platbu vracet.

9.–11. října 2020  |  6.–8. listopadu 2020
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