TISKOVÁ ZPRÁVA

K okamžitému zveřejnění

V Praze proběhne v říjnu lékařské sympózium o integrativní medicíně v onkologii
(Brno, 15. 9. 2018) Onkologická problematika je v dnešní době jedním z nejaktuálnějších a zároveň
nejsložitějších témat, s nímž se lékaři setkávají ve své každodenní praxi. Počty nemocných pacientů
bohužel neustále stoupají, a i když klasická medicína činí veliké pokroky v diagnostice i léčbě,
nedokáže všem pomoci. V říjnu se v Praze koná lékařské sympózium, na kterém se sejdou odborníci
na integrativní medicínu v onkologii.
Čím dál častěji se klasická léčba onkologických onemocnění kombinuje s některou z metod celostní
medicíny, které dokáží například velmi významně snížit nežádoucí účinky chemoterapie a radioterapie.
Mnohé z těchto integrativních metod jsou také velmi účinné v oblasti paliativní medicíny.
Aby si odborná lékařská veřejnost mohla udělat základní představu o nejčastěji používaných integrativních
metodách, které dokáží významným způsobem zlepšit kvalitu života pacientů, rozhodla se Česká lékařská
společnost integrativní medicíny uspořádat na toto téma 26. října 2018 odborné sympózium v Praze. V rámci
sympozia budou přední čeští i zahraniční odborníci sdílet na konkrétních kazuistikách svoje zkušenosti s
přínosem celostní medicíny na léčbu onkologických pacientů.
Klíčovým řečníkem sympózia bude Dr. med. Johannes Wilkens, významný německý lékař, antropozof,
homeopat a teolog, lékařský ředitel Alexander von Humboldt Klinik v německém Bad Stebenu. Doktoru
Wilkensovi se na klinice podařilo spoluvytvořit naprosto unikátní centrum propojující integrativní,
rehabilitační a klasickou medicínu se zaměřením na geriatrii. Dr. Wilkens je mimo jiné stálým členem
Spolkového úřadu pro bezpečnost léčiv a členem výboru Společnosti antropozofických lékařů v Německu.
Nosným tématem jeho přednášky bude význam jmelí v onkologické praxi. Léčiva vyrobená ze jmelí se
v Německu a Švýcarsku již delší dobu velice úspěšně používají v rámci prevence u pacientů s pozitivní
rodinnou anamnézou, a v případech tzv. prekanceróz, kdy jsou již diagnostikovány změny ve tkáních,
které vedou k rozvoji onkologického onemocnění.
O svoje bohaté zkušenosti s využitím poznatků antroposofické medicíny v paliativní péči se podělí MUDr.
Andrea Málková.
MUDr. Květoslava Kacířová: „Prezentace, jak může kombinace standardních paliativních postupů a principů
klinické homeopatie usnadnit doprovázení onkologicky nemocného dítěte - z pohledu PLDD (praktického
lékaře pro děti a dorost) zajišťujícího domácí péči umírajícím dětem.“

MUDr. Ilona Ludvíková: „Kazuistika (tedy osobní příběh) pacienta léčeného standardními onkologickými
postupy, kterému na cestě do remise pomáhala v rámci komplexní péče i klinická homeopatie.“
Neméně atraktivní bude vystoupení MUDr. Dagmar Komárkové o možnostech tradiční čínské medicíny při
léčbě onkologických pacientů. MUDr. Věra Dolejšová se ve svoji přednášce zaměří na možnosti prevence
nádorových onemocnění. Zejména pro pediatry bude velmi zajímavý příspěvek MUDr. Květoslavy Kacířové
„Homeopatie v dětské paliativní péči“.
V rámci Sympozia proběhne také slavnostní křest českého vydání knihy Dr. Med. Johannese Wilkense
Jmelí - velký pomocník při léčbě rakoviny , která přináší ucelený medicínský pohled na tuto
pozoruhodnou rostlinu , českými lékaři doposud málo využívanou. V západní Evropě jsou léčiva vyráběná
ze jmelí hojně používají k léčbě a prevenci onkologických onemocnění a jsou hrazeny zdravotními
pojišťovnami. Kniha si proto klade za cíl rozšířit povědomí o těchto léčivých přípravcích jak mezi
odbornou, tak i laickou veřejnost.

Mimo odborné části semináře bude možno navštívit firemní stánky společností, specializujících se na
integrativní léčiva a pomůcky.
Registrace na sympózium je možná již nyní za zvýhodněných podmínek na adrese www.clsim.cz.
Symposium „Integrativní medicína v onkologii “ se koná 26. října 2018 v hotelu GRANDIOR, Na
Poříčí 42, Praha 1.
Záštitu nad Symposiem převzali senátor Ing. Petr Hejma a předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení
Hlavního města Praha Ing. Miloš Růžička.
Kontakt:

MUDr. Andrea Málková andrea.malkova1@seznam.cz.
MUDr. Eva Kettmannová eva.kettmannova@gmail.com

Česká lékařská společnost integrativní medicíny
Česká lékařská společnost integrativní medicíny, je jednou z lékařských společností CAM v ČR
(Complementary and Alternative Medicine). Tato společnost je novým názvem Sdružení nekonvenční
medicíny, které bylo v ČR založeno již v roce 2002.
CAM zahrnuje řadu metod nekonvenční medicíny, mezi něž patří především homeopatie, akupunktura,
tradiční čínská medicína a další. CAM je systém péče o zdraví integrující se do dominantního systému péče
o zdraví. Zahrnuje řadu léčebných i diagnostických metod.
Cílem CLSIM je zajistit legislativní zázemí alespoň pro některé metody CAM, zajistit řádné vzdělávání ve
spolupráci s ČLK, event. ČLSJEP, podporu výzkumu, vedení dokumentace, vzdělávání lékařů a
zdravotnických pracovníků.
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xtrakty ze jmelí
z různých stromů
se osvědčují jako vynikající léčiva v terapii
nádorových onemocnění, jak přesvědčivě
dokládají studie a kazuistiky. Jmelí nejintenzivněji projeví svou sílu,
když se strom, na němž roste a z nějž čerpá živiny,
podobá svým charakterem nemocnému člověku.
Dr. Johannes Wilkens, vynikající znalec této
oblasti, léčbu jmelím dále rozvinul rozhodujícím
způsobem. V této knize představuje 13 druhů jmelí
ve spojení se stromem a člověkem. Přitom je jasné, že diferencovaná aplikace preparátů se jmelím
může zřetelně zvýšit šance pacientů na vyléčení.
Preparáty se jmelím se úspěšně používají také preventivně proti rakovině a při různých degenerativních onemocněních.
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