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HRVATSKO DRUŠTVO ZA AKUPUNKTURU  
   

MEDICINSKA AKUPUNKTURA  

  
Koncept medicinske akupunkture koji promovira “International Council of Medical 

Acupuncture and Related Techniques” nastao je na zapadu, a razvijen je od strane europskih 
liječnika tijekom 50-ih godina 20. stoljeća. Pojam se kasnije proširio po cijelom svijetu i danas 
označava akupunkturu koja poštuje suvremene znanstvene standarde te modernu teoriju i 
praksu koja podrazumijeva medicinu temeljenu na dokazima. Iako je medicinska akupunktura 
utemeljena na tradicionalnim korijenima, ona ih stalno kritički procjenjuje i preispituje. 
Edukacija iz medicinske akupunkture stoga zahtijeva od liječnika posjedovanje zapadnih 
medicinskih temelja na koje se nadograđuje akupunkturna paradigma, jer je osnovna ideja 
medicinske akupunkture integracija, odnosno medicinski pluralizam, kako bi pacijent tijekom 
liječenja dobio „najbolje od oba svijeta“.   

  

TEČAJ IZ OSNOVA MEDICINSKE AKUPUNKTURE  

  
U Hrvatskoj se od 2006. godine u okviru aktivnosti Hrvatskoga društva za akupunkturu, 

Hrvatskog liječničkog zbora, redovito organizira „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ po 
principima i prijedlozima Europske unije. To podrazumijeva oko 200 sati teorijske i praktične 
nastave kao preduvjet za dobivanje dozvole za samostalni rad.  

Posebno smo ponosni na činjenicu da je naš program prepoznat kao kvalitetan te 
prihvaćen kao jedan od mogućih modela edukacije od strane ICMART-a, najveće svjetske 
organizacije liječnika koji se bave medicinskom akupunkturom, koji ga je uvrstio u Leksikon 
edukacijskih programa.  

  

SPECIJALISTIČKI TEČAJ IZ MEDICINSKE AKUPUNKTURE  

  
Specijalistički tečaj je namijenjen svim liječnicima koji su završili „Tečaj iz osnova 

medicinske akupunkture“ pri Hrvatskom liječničkom zboru te žele produbiti poznavanje i 
razumijevanje akupunkturnih točaka i kanala.  
  Tečajevi su organizirani kao vikend radionice u kojima se izmjenjuju jezgrovita predavanja i 
rad na pacijentima kako bi se teorijski koncepti odmah demonstrirali u praktičnom kontekstu. 
Svake godine odabire se nekoliko tema koje se potom detaljno razrađuju kroz nekoliko 
radionica kako biste u potpunosti ovladali materijom i unaprijedili svoju svakodnevnu praksu.  
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SPECIJALISTIČKI TEČAJ IZ MEDICINSKE AKUPUNKTURE  
   

SADRŽAJ TEČAJA     

  
Godišnje se planira održavanje nekoliko tematskih radionica koje će se organizirati 

vikendom i biti će raspoređene tijekom cijele godine. U jednom ciklusu izmjenjivati će se 
blokovi predavanja s praktičnim radom na pacijentima, a shematizirani prikaz oglednog ciklusa 
pogledajte ispod.  

  

SUBOTA  

(9h – 18h)  

NEDJELJA  

(9h – 13h)  
PREDAVANJE  PREDAVANJE  

PRAKTIČAN RAD  PRAKTIČAN RAD  
PRAKTIČAN RAD    

  PREDAVANJE  

  
  Na tečaju ćemo naglasak staviti na prikaz složene mreže akupunkturnih kanala o 
kojima smo samo sporadično govorili na osnovnom tečaju. To znanje omogućiti će nam da 
bolje prepoznamo smještaj bolest i smislenije odredimo akupunkturnu terapiju. Kroz složenu 
putanju brojnih akupunkturnih kanala, dotaknuti ćemo se liječenja različitih medicinskih 
poremećaja koji se mogu liječiti akupunkturom samo ukoliko dobro poznajete brojne 
poveznice ove uistinu fascinante mreže.  

  

CILJ TEČAJA  

  
Kako bismo Vam što jednostavnije približili cilj specijalističkog tečaja, navesti ćemo tekst 

iz jedne vrlo važne, drevne kineske medicinske knjige „Lingshu Nei jing“: "za "lošeg" liječnika 
učenje o glavnim kanalima je lagano, a za "dobrog" liječnika teorija glavnih kanala je teška i 
komplicirana, ali i najvažnija za primjenu akupunkture u smislu prevencije, dijagnoze i terapije. 
Glavni kanali imaju svoj vanjski i unutrašnji put, a između njih, za praksu je puno važnije 
poznavanje unutrašnjih putova.“    

  

  

VODITELJ TEČAJA  
mr.sc. Krunoslav Reljanović, dr.med.  

specijalist obiteljske medicine  
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PRAKTIČNE INFORMACIJE I NAPOMENE  
  

REGISTRACIJA   

  
Predprijava na „Specijalistički tečaj iz medicinske akupunkture“ obavlja se putem naše 

internet stranice  (http://akupunktura.hr/drustvo/edukacija/) ili putem  emaila: 

info@akupunktura.hr. Nakon predprijave dobiti ćete putem emaila detaljnije informacije o 

planiranom tečaju.  
  

FINANCIJE  

  

• detalje potrebne za plaćanje kotizacije dobiti ćete e-mailom nakon registracije na 
„Specijalistički tečaj iz medicinske akupunkture“ 
• kotizacija za „Specijalistički tečaj iz medicinske akupunkture“ uplaćuje se agenciji Ban Tours 
ili Hrvatskom društvu za akupunkturu Hrvatskom liječničkom zboru (informaciju ćete dobiti po 
prijavi na tečaj) i mora se platiti u cijelosti do krajnjeg roka prijave na tečaj 
• kotizacija se mora uplaćivati direktno na račun agencije/ društva, a sve troškove bankovne 
transakcije snosi uplatitelj!  
• u cijenu tečaja je uključen PDV (25%)  
• moguće je izdavanje R1 računa za uplaćenu kotizaciju  
• kotizacija za „Specijalistički tečaj iz medicinske akupunkture“ -EX- mora se platiti u cijelosti 
do krajnjeg roka prijave na tečaj  

   

OSTALO  

  
• tečaj je namijenjen samo DOKTORIMA MEDICINE/DOKTORIMA DENTALNE MEDICINE koji su 
završili „Tečaj iz osnova medicinske akupunkture“ pri Hrvatskom liječničkom zboru ili drugi 
tečaj iz osnova medicinske akupunkture koji Društvo priznaje punovaljanim 
• na tečaj primamo strane državljane, no službeni jezik tečaja je hrvatski  
• minimalan broj polaznika za održavanje tečaja je 15, a maksimalan 25 polaznika  
• mjesto održavanja tečaja/radionice su Daruvarske Toplice  
• u sklopu tečaja svi polaznici imaju organiziran individualni smještaj i zajednički ručak, što će 
osigurati agencija Ban Tours d.o.o. od uplaćenog iznosa kotizacije  
• tečaj će biti prijavljen povjerenstvu za medicinsku izobrazbu liječnika HLK radi kategorizacije 
i bodovanja  

 
Za sva pitanja i nejasnoće, molimo Vas da kontaktirate Dr. Leona-….., na broj mobitela: … ili 
putem e-maila: info@akupunktura.hr ili tajnica.hda@gmail.com  
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