
ŠOLANJE FITOTERAPIJA pod vodstvom zdravnika, 
onkologa in fitoterapevta dr. S. V. Korepanova 

V organizaciji Inštitutov Galen in Alfit ter Medicinske 
univerze v Barnaulu 

24.06.2019 -  04.07.2019 

Šolanje je namenjeno spoznavanju zdravilnih učinkov rastlin in osnov fitoterapije. Namenjeno 
je tako tistim, ki imajo medicinska znanja kot tudi vsem tistim, ki želijo pridobiti znanja s 
področja fitoterapije za svoje osebne potrebe ali pa za izvajanje terapij. Po končanem šolanju 
bodo  udeleženci z medicinskim znanjem pridobili potrdilo o specializaciji za fitoterapevta 
Ruske medicinske univerze iz Barnaula. Udeleženci brez medicinskega znanja pa bodo prejeli 
diplomo, ki omogoča opravljanje fitoterapevtske prakse:  certifikat sibirskega inštituta za 
razvoj in kulturo zdravja in ruskega strokovnega združenja strokovnjakov za tradicionalno in 
ljudsko medicino (РАНМ, Moskva) o opravljenem tečaju iz "ruskega zeliščarstva in 
fitoterapije", pa tudi potrdilo sibirskega inštituta za razvoj in kulturo zdravja o opravljanjem 
tečaju za potrebe poslovne dejavnosti – potrdilo o opravljenem usposabljanju v Inštitutu Alfit 
»Zdravilne rastline pri preprečevanju in zdravljenju somatskih bolezni«.



Tečaj fitoteterapije vodi zdravnik, onkolog in fitoterapevt dr. Sergej Valerjevič Korepanov s 
sodelavcema onkologoma dr. Eleno Pavlovno Dmitrino in dr.  Vladimirjem Viktorovičem 
Grečkom.   



Program: 
* Ljubljana – Moskva – Barnaul 
* Barnaul – nastanitev v hotelu, ogled mesta in muzeja Svet časa 
* Barnaul: šolanje – teoretični del 
* šolanje praktični del: Gornji Altaj:  Kamlak, jezero Aja, Teletsko jezero 10.7.: 
Gorno Altajsk, Katun, ogled mesta in muzeja Anohina 
* Gorno Altajsk – Moskva – Ljubljana 

Program šolanja: 

1. Splošna vprašanja S.V. Korepanov
2. Splošne značilnosti zdravilnih rastlin in klasifikacija S.V. Korepanov
3. Metode nabiranja in shranjevanja zdravilnih rastlin S.V. Korepanov
4. Zdravilni pripravki (izdelava, hranjenje, doziranje, metodologija) S.V. Korepanov
5. Sestava in optimizacija sestavin iz zdravilnih rastlin S.V. Korepanov
6. Zgodovina svetovne in ruske fitoterapije S.V. Korepanov
7. Osnovni principi zdravljenja z rastlinami E.P.Dmitrina
8. Domača fitoterapija (osebna) S.V. Korepanov
9. Fitoterapija v preventivi in zdravljenju onkoloških bolezni E.P.Dmitrina
10.  Fitoterapija – delovanje na imunski sistem S.V. Korepanov
11. Zdravilne rastline pri boleznih dihal V.V.Grečko
12. Zdravilne rastline pri boleznih prebavil V.V.Grečko
13. Zdravilne rastline pri srčno – žilnih boleznih V.V.Grečko
14. Zdravilne rastline pri boleznih živčevja V.V.Grečko



15. Zdravilne rastline pri endokrinoloških boleznih E.P.Dmitrina 
16. Zdravilne rastline pri boleznih lokomotornega sistema S.V. Korepanov
17. Zdravilne rastline pri uroloških boleznih E.P.Dmitrina
18. Zdravilne rastline pri ginekoloških boleznih S.V. Korepanov
19. Praktične vaje v naravi S.V. Korepanov

Cena programa: 3.450,00 € 
Cena vključuje vse stroške potovanja in šolanja: letalsko karto, garantno pismo, vizum, 
šolnino, stroške bivanja, hrane in pijače, šolanje s prevajanjem,  transferje, oglede in vodenje 
programa. 

Prijave: do 30.3.2019 oz. do zapolnitve  prostih mest – dogodki@klepetobkavi.si 

Pomembno: potni list mora imeti rok veljavnosti vsaj pol leta od datuma potovanja. Za 
pridobitev ruskega vizuma morata biti v potnem listu dve sosednji strani prazni. Potrebno je 
tudi zavarovanje z asistenco v tujini za 50.000 €.  

mailto:dogodki@klepetobkavi.si

