ČLSIM Vás zve na odborné sympozium

Integrativní medicína
v onkologii
ČLSIM

26. října 2018 v hotelu GRANDIOR
Na Poříčí 42, Praha 1
Onkologická problematika je čím dál více aktuální
a dotýká se našich pacientů i nás. Počty nemocných
neustále stoupají, a i když klasická medicína činí veliké pokroky v diagnostice i léčbě, nedokáže všem
pomoci. Na Sympoziu Vám přední odborníci představí širokou paletu možností, jak může integrativní
medicína přispět k léčbě nádorových onemocnění,
snížit nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie
a jakou může mít roli v oblasti paliativní medicíny.
Přednášet budou naši lékaři z různých oborů integrativní medicíny jako i Dr. med. Johannes Wilkens,
lékař, antropozof, homeopat a teolog, lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v německém Bad
Stebenu, kde se mu podařilo spoluvytvořit naprosto
unikátní centrum propojující integrativní, rehabilitační
a klasickou medicínu se zaměřením na geriatrii. V současné době se věnuje především léčení pacientů s onkologickým onemocněním a na toto téma také publikoval
řadu knih a článků.
Svoje zkušenosti se zapojením integrativní medicíny
v léčbě onkologických onemocnění od dětství po stáří
představí řada našich zkušených lékařů a lékařek.
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Záštitu nad sympoziem převzali senátor Ing. Petr Hejma a zastupitel hl. města Prahy Ing. Miloš Růžička.
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PROGRAM
8.00 – 8.30 Registrace
8.30

Hudební vystoupení – Musica Quinta Essentia

8.45

Úvodní slovo MUDr. Věra Dolejšová a vědecká rada sympozia

9.00

Dr. med. Johannes Wilkens, lékař, antropozof, homeopat,
lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v Bad Steben
Význam jmelí a Helleboru v onkologické terapii a praxi

10.00 MUDr. Andrea Málková
Přínos anthroposofické medicíny v paliativní péči
10.30 – 11.00 Coffee break
11.00 MUDr. Anna Loskotová
Diferenciální diagnostika poruch lymfatického
systému v komplexní terapii onkologických pacientů
11.25 MUDr. Danuša Siveková
Nádory děložního čípku a možnosti homeopatie
11.50 MUDr. Bohdan Haltmar Diagnoza C 50 – zhoubné nádory
prsu. Jiná volba pacientky - firemní prezentace
12.15 – 13.30 Obědová pauza
13.30 MUDr. Zdena Růžičková Varicela u onkologického pacienta
a možnosti podpůrné homeopatické léčby
13.50 MUDr. Jana Wankatová
Hematoonkologické onemocnění a celostní přístup
14.15 MUDr. Květoslava Kacířová
Homeopatie v dětské paliativní péči
14.45 MUDr. Ilona Ludvíková
Homeopatické provázení pacienta konvenčně léčeného
na karcinom hltanu – od stanovení diagnózy po remisi
15.15 – 15.45 Coffee break
15.45 MUDr. Dagmar Komárková
Možnosti TČM u onkologických pacientů
16.15 MUDr. Jana Stodůlková
Paréza n. VII. jako důsledek chirurgické léčby
tumoru a možnosti akupunktury

16.40 PharmDr. Lucie Kotlářová
Využití fyziologické regulační medicíny u onkologických
pacientů - firemní prezentace
17.00 MUDr. Věra Dolejšová Může integrativní medicína pomoci
v prevenci nádorových procesů?
17.20 Slavnostní ukončení sympozia

Přihlášky posílejte na adresu: toomasrada@gmail.com
Další informace se dozvíte na stránkách: www.clsim.cz
Odborní partneři sympozia:
Homeopatická lékařská asociace z.s.
Společnost anthroposofických lékařů a farmaceutů z.s.
Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP z.s.
změna programu vyhrazena
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