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Egyesületi élet
A tavalyi év is a korona vírus jegyében telt. Nyáron volt egy kis megkönnyebbülés az
előző évhez hasonlóan. Rendhagyó módon mi ekkor is továbbképzéssel töltöttük az
időt, folytattuk nagysikerű online sorozatunkat a járvánnyal kapcsolatban, Zelcsényi
Judit és Molnár Mariann előadásában hallgathattunk tapasztalatokat. Természetesen
az online tér használata továbbra is maradt, egész évben az összes
továbbképzésünk az interneten keresztül történt.
2021. második felében folytattuk a Homeo café-t. Az idő múlásával azonban a
részvételi kedv lecsökkent, gyakran csak 4-5 résztvevő volt. 2022. elején volt az
utolsó alkalom. Tóth Marian és jómagam kapacitás hiánya miatt azonban ilyen
módon nem tudjuk tovább folytatni. Szívesen várunk jelentkezőket a Homeo Café
újraindítására, szervezésére, vezetésére.
Tavaly novemberben egy új „tanfolyami” formát indítottunk el – a Homeopátiás
Kerekasztalt.
A digitális felületek közül kiemelem a Facebookot, amelynek egyre nő a szerepe a
kapcsolattartásban nem csak a tagsággal, a homeopátiát szerető és támogató laikus
közönséggel, hanem a homeopátia iránt érdeklődő orvosokkal is.
Erre legjobb példa a Homeopátia hete rendezvényünk, amely kizárólag az online
térben zajlott és a Facebookra alapoztuk.
Homeopátia hete
Az akció alatt tagdíj nélkül lehetett nézni egyesületi oktató filmeket, 50%-os
kedvezménnyel lehetett befizetni alaptanfolyamra, és az egyesületi könyveket is
nagy engedménnyel árultuk.
A rendezvény célja nemcsak a homeopátia szellemiségének terjesztése volt, hanem
felmérni a Facebook képességét arra, hogy be tudunk-e vonzani orvosokat a
képzésre.

Az egyesületi Facebook oldal összes elérhetőségét mutatom be, március 31-től ápr.
26-ig.
Szemmel látható, hogy jelentősen megugrott az összes elérés száma, amikor az
oldal posztjainak számát növeltük.
A homeopátia hete alkalmából napi két-három posztot készíttetünk. Látható egy
kiugrás az első képen 2022. ápr. 4-én 5155 elérés, utánanéztem, melyik poszt
okozta: Az egyesület képzési rendszerének bemutatása című.

2022. jan.1- ápr. 26.

2022. márc.31-ápr. 26.

Mi következik ebből? Hogy rengetegen érdeklődnek a képzés iránt, sajnos nem
tudjuk, hogy ebből mennyi az orvos.
Részben ezt is bizonyítja szerintem a másik nagy kiugrás posztja is.
Április 10, Hahnemann születésnapja. Az összes elérés 4068 ember.
3 poszt volt aznap:

Résztvevők adatai:
266-an regisztráltak összesen a filmnézésre. Ebből 64-en voltak az érdeklődő orvos
kategóriában, ebből csak 18 volt saját tagunk, 46 orvos az internetről jött. Sajnos a
filmnézésig csak 2 érdeklődő orvos jutott el.
A rendezvény hatására az alaptanfolyamra 2 orvos beiratkozott!

Gazdasági megfontolások
A tavalyi évet is pozitív pénzügyi mérleggel zártuk.
A tanfolyami bevételek 4.6 millió Ft (előző évben 2.9 millió Ft).
Tagdíj bevételünk 2.9 m Ft (2.8 m Ft)
Az összes bevétel 10.7 mFt, (2020-ban 10.0 m Ft).
Kiadások:
Legnagyobb kiadás a munkabér, közteher 4.2 m Ft (tavaly 3.2 m Ft), a web
szerkesztés 600 e Ft. Összes kiadás 7,5 mFt ( tavaly 7.8 m Ft).
Egyesület nyeresége: 3.1 m Ft ( tavaly 2,1 m Ft).
A számokból kiderül, hogy nagyon sikeres a hallgatóink körében az újfajta
képzési struktúra. Ebben az évben 2 olyan tanfolyamunk volt, amelyet (11 ill. 7
oktatási nap), a tananyagot eloszlatva, visszanézhetően alakítottuk ki.

Rendszeresen akciók keretében értékesítjük e-learning tanfolyamainkat, növekvő
érdeklődés mellett.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy több orvos kolléga jelentkezzen alapképzésre,
minden évben rendkívüli kedvezménnyel hirdetjük meg alaptanfolyamunkat, a
végzetteknek is ismétlési kedvezményt ajánlunk fel. A népszerűsítés jegyében
minden tagunk felelősségére felhívnám a figyelmet, hogy a homeopátiás orvoslás
megújulása csak rajtunk múlik!

Oktatás
Alaptanfolyamok orvosok, gyógyszerészek, állatorvosok számára
A 2020-21-es évben is folytatódott a szakmai alapképzés digitális formában.
A kényelem, a rugalmasság, a visszahallgathatóság, a járványügyi megfontolások
mellett továbbra is az online forma az irányadó.
Kezdő alaptanfolyamra 10 orvos, 1 orvostanhallgató, 1 állatorvos, 1 gyógyszerész
jár. Haladó tanfolyamra 4 orvos, 2 gyógyszerész, Mester tanfolyamon 1 orvos, 2
gyógyszerész hallgatónk van.
Kiemelten fontosnak tartjuk az oktatási szerkezet kialakítását a személyes és
gyakorlati oktatáshoz, nagy hangsúlyt fektetve az egyéni menedzselésre, az online
és személyes kapcsolattartásra.
Alaptanfolyamunk, továbbképző tanfolyamaink akkreditáltak. Képzésünket és
vizsgarendszerünket továbbra is az Európai Homeopátiás Bizottság (ECH)
akkreditálja.
Vizsga
Évek óta először 2021-ben mind az I.-es, mind a II.-es szintű vizsgát kiírtuk, vizsga
előkészítő tanfolyamok meghirdetésével.
1 tagunk vizsgázott le sikeresen mind az 1, mind a 2 szintű vizsgából ebben az
évben.
Buzdítjuk tagjainkat a tanulásra és a vizsgázásra, hiszen a mi/ti felelősségünk, hogy
a homeopátiás orvoslás elismerése és gyakorlata sokkal népszerűbb legyen!

Továbbképző tanfolyamok
Járványon innen és túl 1-2 ( dr. Molnár Mariann, dr. Zelcsényi Judit )
Elmélyülés az állatok birodalmában 1-4 (4 korábbi online tanfolyamunk újra nézése)
Gyógyítás a családban homeopátiával (dr. Kürti Katalin 11 alkalmas online sorozata
mindenkinek)

Értjük már az esőembert? – körkép az autizmusról (7 alkalmas online integratív
megközelítés a témában)
Homeopátiás kerekasztal 1. ( Az elmúlt másfél év tapasztalatai)
Homeopátiás kerekasztal 2. ( Long Covid )
Homeopátiás kerekasztal 3. ( Honnan jöttünk? Hol tartunk? Hová megyünk?)
Homeopátia hete rendezvény ( online filmnézési, tanfolyami és könyvakció
homeopatáknak, laikusoknak, érdeklődő orvosoknak)
Gyakorlati képzés:
Folytatódott az együttműködésünk az indiai The Other Song Akadémiával, immár 3.
alkalommal szerveztük meg esetfelvételi és eset követési videós kurzust magyar
előadók tolmácsolásában (Herczeg Márta, Pocsaji Ágnes 2021-2022.) Mind a
hallgatók, mind a tanárok megkedvelték az online formát.
Szervezés alatt van a TOS 4, a költségek miatt minimum 11 fő jelentkezésekor tudjuk
megtartani
Állatorvosi képzés
Állatorvosok a humán orvosi alaptanfolyamon tudnak egyelőre képesítést szerezni.
Az állatorvosi szekció kidolgozta az alternatív állatorvoslás követelmény
rendszerét, a budapesti Állatorvostudományi Egyetemen 30 órában, sajnos a
járvány miatt 2021. helyett 2022. őszén tud elindulni. Köszönet érte Wallner
Gabriellának a szervezésért, az állatorvosi szekció minden tagjának, köszönet
Radnai Andreának a tudományos háttér megteremtéséért.
Gyógyszerész képzés
2021. szeptemberétől az MHOE gyógyszerész alaptanfolyamot szervez. Rengeteg
egyeztetés és megbeszélés után a tanfolyam 1. napjának a felvétele elkészült, a
2,3,4 nap felvételére még tavasszal, nyár elején sor kerül.
Online formában, 4 napra eloszlatva folyamatos hallgatási lehetőséggel és időszakos
személyes konzultációkkal alakítottuk ki a tanfolyam formáját, hasonlóan az orvosi
tanfolyamhoz. Oktatóink Szabady Júlia, Herczeg Andrea, Sebő Zsuzsanna.
Egyéb tanfolyami lehetőségek
Bevezető e-learning tanfolyamunk továbbra is kedvezménnyel hallgatható online
formában érdeklődő orvos kollégák számára.
Továbbra is lehetőség van egyesületünkben tanfolyamot hallgatni orvosi
végzettséggel nem rendelkező személyeknek a homeopátia népszerűsítésének
jegyében.
Szakmai tevékenység

Honlapunkon rendszeresen jelennek meg nemzetközi és hazai szakmai cikkek.
Köszönjük a fordítóknak, a cikk íróknak!
Orvos válaszol rovatunk folyamatosan nagy sikerrel működik a Facebook-on
keresztül. Köszönet érte Sebő Zsuzsának, Molnár Mariannak, Tóth Mariannak, Sal
Péternek!
Megszerveztük a Homeopátiás kerekasztalt 2021. decemberében. A sikerre való
tekintettel folytattuk még két alkalommal. A megadott témában rövid bevezető
előadások után spontán szakmai beszélgetés, információ csere zajlik.
Homeopátia népszerűsítése
Új laikus tanfolyamunk (Gyógyítás a családban homeopátiával) nagyon népszerű,
igény van rá a lakosság részéről, bízunk a folytatásban.
A járvány kapcsán a lakosság homeopátiás támogatását fontosnak tartjuk, ebben
továbbképzések, fórumok segítik tagjainkat.
Honlapunkon, Facebook oldalunkon továbbra is cikkekkel és információkkal látjuk el
a hozzánk érkező látogatókat.
Honlap és Simile
Honlapunkon folyamatosan jelentetünk meg új tartalmakat. Folytatódott nemzetközi
és hazai szakmai és tudományos cikkek közlése. Köszönet Tóth Mariannak,
Sebestyénné Kurnát Ritának!
Ebben az évben is folytatódott a régi papir Similék „reprint” online kiadása. Idén is két
teljes év régi Simile cikkeit olvashatják tagjaink az új formában.
Egyesületi hírlevelünkben folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket
tanfolyamokról, eseményekről, tudományos hírekről.

Érdekérvényesítés
MOTESZ-ben továbbra is Sebő Zsuzsanna képviseli egyesületünket.
A Magyar Integratív Medicina Szövetségben továbbra is aktívan képviseli
egyesületünket az ötletgazda, Radnai Andrea.
Köszönet munkájukért!
Szakmai Kollégium Komplementer Medicina Tagozata 2020-ban megszűnt, a
Komplementer gyógymódokat jelenleg senki nem képviseli az EMMI-ben.
Befogadók, támogatók
A Gazdagréti Patika: Fejes Szabolcs jóvoltából továbbra is kedvezménnyel
bérelhetünk iroda helyiséget.

A BOIRON Hungária Kft segítségének köszönhetően továbbra is jó szakmai és
munkakapcsolatot alakítunk ki.
További támogatóink:
Kabay Patika
Kristály Patika
Ritter Med Bt
Simon Patika
Támogatóinknak ezúton is köszönjük!

Együttműködések
Gazdagréti patika
Boiron Kft
MIMSZ
MIHE
Terápia Natura Alapítvány
CHE
Homeopátiás Gyógyművészeti Társaság
Vis Vitalis kiadó

Háttér munka
Az egyesület háttérmunkájában nélkülözhetetlen Kiss Melinda, köszönet érte!
Az informatikai háttéret továbbra is Bolemányi Attila (Comega7 Kft.) és Kiss Péter
adja (honlap, moodle) Munkájukat ezúton is köszönjük!
Külön köszönet a Vezetőség minden egyes tagjának. Évek óta havonta, két hetente
rendszeresen összegyűlünk és igazgatjuk a homeopátia szerteágazó ügyét.
Szívesen látunk bárkit tagjaink közül, aki érdeklődik az egyesületi munka iránt!
2022. máj. 1.
Dr. Gál Adrien
az MHOE elnöke

