Norsk heilpraktikerskole ønsker velkommen til kurs i farmakologi

Norsk heilpraktikerskole

På kurset lærer om ulike farmakologiske legemidler og hvordan de virker /
hvilken funksjon de har på kroppens forskjellige organsystemer. Du lærer
videre om bivirkninger, legemiddel-interaksjoner, interaksjoner mellom
urter og legemidler osv.

Nettkurs
Opptak av tidligere
arrangert webinar

Farmakologi
Kursavgift:

Kurset er et opptak
av tidligere arrangert webinar

1250,- kr

Foreleser
Heilpraktiker / homeopat

Bestilling:

Lars -Steinar Haugen
Mange symptomer som pasienten har kan skyldes et eller flere legemidler som
hun står på. På kurset vil vi ta for oss legemiddelbivirkninger og hvordan du
best kan finne ut om det er et reelt sykdomssymptom eller et iatrogent
symptom / legemiddelfremkalt symptom.
Mange, spesielt eldre bruker en hel coctail av legeforeskrevne medisiner,
mange medisiner skal ikke tas sammen, da de kan føre til legemiddel interaksjoner, på kurset vil du lære hvordan du skal finne ut om pasienten tar
kombinasjoner av legemidler som han ikke burde.
Du skal være klar over hos enkelte pasienter som tar mange legemidler (og
noen går og til flere leger, spesialister osv) er det ikke alltid at legene holder
orden i regnskapet, det er ikke uvanlig at lege(ne) foreskriver mange
forskjellige ulike medisiner til en og samme pasient, og da kan det lett komme
ut av kontroll.
Derfor er det meget bra om du sammen med pasient / klient kan ta en
gjennomgang sammen og avdekke eventuelle ugunstige kombinasjoner og
legemidler som er skyld i pasientens nye symptomer / plager.
Et kurs fra
Norsk heilpraktikerskole
www.heilpraktikerskolen.no

Dette vil du lære å gjære på kurset.

Til Norsk heilpraktikerskole
v/ Lars Steinar Haugen

post@heilpraktikerskolen.no

Telefon: 951 74 291

Enkelte urtemedisiner (og matvarer) kan og gi interaksjon med enkelte
legemidler, denne typen interaksjoner vil du også lære om på kurset, slik at du
ikke risikerer å anbefale pasienten urter ol som ikke egner seg sammen med
legemiddelet han / hun bruker.
NB: Som terapeut / behandler skal du aldri anbefale eller be en pasient om å
slutte med en legeforeskrevet medisin uten først å kontakte legen som har
foreskrevet medisinen.

Undervisningen omfatter:
Grunnleggende farmakologiske prinsipper
Ulike legemidler sett opp mot de forskjellige organsystem
Legemiddelbivirkninger / iatrogene sykdommer
Legemiddelinteraksjoner
Interaksjoner mellom urter og legemidler
Hvilke kosttilskudd du bør bruke når du går på bestemte legemidler
Kurskompendium
Kursbevis etter gjennomført kurs

Underviser
Heilpraktiker og homeopat.
Leder og underviser ved Norsk Heilpraktikerskole, Har
drevet egen klinikk i over 20 år, nå ved Nordstrand i Oslo.

Kursnivå
Dette kurset er best egnet for
Nybegynner

Våren

Videregående

Avansert

Utdannet homeopat, heilpraktiker, Bc i biokjemi UIO og
utdanne legemiddelkonsulent HIO, og en rekke
tileggsutdannelser innen biologisk medisin /
homotoxikologi, matvareintoleranser og manuell terapi.

Alt du behøver for å følge
undervisningen er en PC
og nettforbindelse

