DANSK SELSKAB FOR KLASSISK HOMØOPATI

Kære homøopat

Bestyrelsen og medlemmerne i Dansk Selskab for Klassisk Homøopati er
glade for din interesse og håber at kunne byde dig velkommen som
medlem i foreningen.
DSKH er en faglig organisation, som repræsenterer professionelle
Klassiske Homøopater MDSKH i Danmark. Foreningens formål er at
udbrede kendskabet til homøopati og højne den faglige standard blandt
homøopater i Danmark.
Hvilke fordele får du af at være medlem af DSKH?
Der er 3 medlemskategorier:
Som Aktivt Medlem:
 Bliver du automatisk RAB registeret og kan bruge titlen.
 Medlemskab inkluderer automatisk en ansvarsforsikring for
erhverv som Homøopatisk Behandler.
 Ret til titlen MDSKH, den eneste homøopatiske titel i Danmark.
 Et kommunikations – og vidensdelings netværk med kontakter i
hele Europa.
 Opdateret viden indenfor forskning.

 Ret til at søge om MOMS-fritagelse.
 Oplysninger om kommende seminarer, informationsmøder om
lovgivning mv.
 Mulighed for at arbejde i bestyrelsen eller tilknyttede udvalg, og
deltage i generalforsamlingen.
 Flot DSKH folder til patienterne og andet PR materiale.
 Kommer på en landsdækkende behandlerliste.

For at blive optaget skal man opfylde optagelseskravene:
http://homeopati.dk/index.php?side=bliv-medlem
http://www.rab-behandlere.dk/
For at opretholde medlemskabet skal din faglige viden ajourføres ifølge
Continued Professional Developmen ordningen, og du skal overholde
afDSKHs vedtægter og etiske retningslinjer for at sikre høj etisk og faglig
standard.
Ligeledes skal man være registeret ved Datatilsynet:
http://www.datatilsynet.dk/lovgivning/persondataloven/
Som Elevmedlem:
 Optimal mulighed for at være ajourført med udviklingen indenfor
homøopati, lovgivningen, mv. mens man studerer.
 Et kommunikations – og vidensdelings netværk med kontakter i
hele Europa.
 Opdateret viden indenfor forskning.
 Oplysning om kommende seminarer, informationsmøder om
lovgivning mv.
 Pointsystemet hvormed du i fremtiden kan opretholde dit aktive
DSKH medlemskab og din RAB status samt det faglige niveau
(CPD ordning).
 RAB ordningen og forsikring, når du bliver aktiv medlem.
 Mulighed for at deltage i foreningens arbejde og deltage i
generalforsamlingen.

Som Hvilende medlem:
 Dette er en mulighed for dig, som ønsker at tage orlov, eller som
stadig mangler at tage supplerende kurser for at have points nok
til at blive aktivt medlem.
Du vil stadig have:
 Optimal mulighed for at være ajourført med udviklingen indenfor
homøopati, lovgivningen, mv. mens du studerer.
 Et kommunikations – og vidensdelings netværk med kontakter i
hele Europa.
 Opdateret viden indenfor forskning.
 Oplysninger om kommende seminarer, informationsmøder om
lovgivning mv.
 Pointsystemet hvormed du i fremtiden kan opretholde dit aktive
DSKH medlemskab og din RAB status samt det faglige niveau
(CPD ordning).
 RAB ordningen og forsikring, når du bliver aktiv medlem.
 Mulighed for at deltage i foreningens arbejde og deltage i
generalforsamlingen.

Hvad koster det at være medlem? Se priserne for årligt medlemskab på
vores hjemmeside: http://homeopati.dk/index.php?side=bliv-medlem

DSKH har repræsentanter i Sundhedsrådet og ECCH, European Central
Council of Homeopaths, for at styrke danske homøopaters rettigheder og
muligheder, forbedre vores arbejdsforhold og skabe større respekt og
accept af vores profession indenfor den danske sundhedssektor. Vil du
vide mere: http://www.homeopathy-ecch.org/
http://www.sundheds-raadet.dk/sr/

DSKH opdaterer sine medlemmer om den videnskabelige udvikling
indenfor homøopatisk medicin, samt informerer om lovmæssige
opdateringer og anden information, der er relevant i det alternative
helbredsområde.
DSKH har et Etisk Råd, som rådgiver om principper og optræden for
homøopater og er desuden med til at behandle klager. Mellemkomsten af
DSKH tjener til at fremme forholdet mellem såvel homøopat og patient
som mellem homøopater. Intet i denne proces eller disse regler skal ses
som en begrænsning i skabelsen af god forståelse og fortrolighed mellem
behandler og patient. Læs mere på http://homeopati.dk/
DSKH søger at promovere og informere om homøopati til den brede
befolkning via PR, foredrag og oplysninger på vores hjemmeside. DSKH
støtter ligeledes sine medlemmers tiltag ved at tilbyde et netværk af
kontakter til andre homøopater i Danmark, og via ECCH, til hele Europa.
Som aktiv medlem af DSKH vil du automatisk blive RAB registeret. Det
er en beskyttet titel, der kun må bruges af behandlere, der lever op til den
danske lovgivnings krav om bl.a. uddannelse, etik og god klinisk praksis.
Se link: http://www.rab-behandlere.dk/

For at hæve og styrke det faglige niveau blandt sine medlemmer har
DSKH stor fokus på efteruddannelse, inklusiv oplysninger om seminarer,
der vil blive afholdt i Norden, hvor DSKH er medarrangør, og i resten af
Europa. Detaljer kan findes på vores hjemmeside www.homeopati.dk

DSKH har udviklet et pointsystem, CPD, som sikrer faglig professionel
udvikling, og som opretholder din status som aktiv medlem og RAB
registrering. CPD giver en række forslag til, hvordan den enkelte kan
planlægge og ajourføre sin faglige viden, og præcisere overfor
omverdenen, at DSKHs medlemmer kan garanteres at have deltaget i
ajourføringen .
De Klassiske Homøopaters omdømme er meget vigtigt for foreningens
profil og det er det enkelte medlems professionelle adfærd og faglige
standard som tegner DSKHs ansigt udadtil.

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen og relevante udvalg
med spørgsmål og husk at holde øje med vores hjemmeside for opdateret
information om lovgivning, research, seminarer, arrangementer, møder
mm.

Mv. Bestyrelsen

