Organizátor
Organizer

Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu,
o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti
Slovak Bioregenerative Medicine Association,
a member of the Slovak Medical Association

9. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o
bioregeneračnej medicíne na Slovensku
9. International Scientific and Educational Symposium of
Bioregenerative Medicine in Slovakia
10. máj 2022, 09 00 – 17 00 h
May 10st, 2017, 09.00 a.m. -- 17.00 p.m.

Miesto konania

Venue of the symposium
Hotel Tatra, Kongresová sála LUX,
Námestie 1 Mája, č. 5,
811 06 Bratislava- Staré mesto

Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.
Prezidentka SSBRM a sympózia, iniciátorka, vedecký a odborný garant

President of SSBRM, president and scientific guaranty of symposium

1

Zameranie a ciele sympózia Slovenskej spoločnosti
pre bioregeneračnú medicínu (SSBRM)

1. Kontinuálna

edukácia

slovenských

lekárov renomovanými vedecko

–

výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník a výskumných inštitútov
s vedecko

–

pedagogickými

hodnosťami

v novom

interdisciplinárnom

progresívne sa rozvíjajúcom odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny.
2. Prezentácia najnovších nezávislých výsledkov z oblasti experimentálneho a
klinického vývoja a výskumu v odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny
a ich využitie v integrácii do klasickej medicíny.
3. Motivácia slovenských lekárov k aktívnemu rozvíjaniu medzinárodnej vedecko
– výskumnej spolupráce, zapájanie slovenských lekárov do medzinárodných
vedecko - výskumných a odborných tímov v odbore integratívnej medicíny..
4. Vytvorenie sekcie pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorí sú v procese
doktorandského štúdia a umožnenie prezentácie výsledkov ich vedeckovýskumnej práce.
5. Udeľovanie cien a pôct SSBRM s akademickým laudačným ceremoniálom:
5.1. Kryštálová medaila za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej
a integratívnej medicíny,
5.2. Cena Dr. Martina Kukučína za bioregeneračnú medicínu integrovanú do
praktickej medicíny - za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolania, za
vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom,
5.3. Ďakovný list kolegom z nemedicínskych interdisciplinárnych odborov,
ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru bioregeneračnej medicíny a spolupracujú
so SSBRM..
6. Otvorené

diskusné

fórum

pre

lekárov

pôsobiacich

v privátnej

sfére

a poskytujúcich alternatívnu (Integratívnu) terapiu – výmena praktických
skúseností, prezentácia kazuistík.
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Vedecký program.
Scientific Program
09 00 – 09 10 h
Otvorenie sympózia a príhovor prezidentky SSBRM
Opening the symposium and preface of the president
I. Téma/Topic
Prehľad noviniek v integratívnej medicíne – stimul pre hlbšie štúdium
prezentovaných tém
An overview of innovations in integrative medicine - an incentive for a deeper study of
the presented topics
09 10 – 09 55 h
1. Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD. (SK): Prehľad noviniek v diagnostike a terapii
v integratívnej medicíne (45 min).

Overview of innovations in diagnostics and therapy in integrative
medicine
09 55 – 10 10 h
Firemná prednáška / firm presentation
2. MVDr. Gabriel Miksa: Karnozín ako potencionálne liečivo v medicíne
(10 min).
10 10 – 10 20 h
Firemná prednáška /firm presentation
3. Mgr. Peter Holásek: Ionizácia - patentovaná technológia v oblasti dentálnej
hygieny (10 min).
10 20 – 10 40 h (20 min)
Prestávka/Break/Prezentácia firiem a ich prípravkov/Firm presentations
II. Téma/Topic
Tradičná medicína a salutogenéza / Traditional medicine and salutogenesis
10 40 – 11 25 h
4. Senator MR DDr Med Hannes Schoberwalter PhD. (A):
Vývoj a rozvoj tradičnej medicíny a salutogenézy - rôzne aspekty (45 min).
Various aspects of traditional medicine and salutogenesis.
III. Téma/Topic.
Voda - základ liečebných postupov v integratívnej medicíne
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Water - the basis of therapeutic procedures in integrative medicine
11 25 – 12 10 h
5. Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD. (SK): Nové vedecké poznatky
o 4. skupenstve vody v organizme - hexagonálna štruktúra vody (EZ Water)
a jej vplyv na energetické a metabolické procesy v organizme. Možnosti
aktivácie EZ- vody v organizme a zlepšenie zdravotného stavu (45 min).
New scientific knowledge about the 4th state of water in the body hexagonal structure of water (EZ Water) and its impact on energy
and metabolic processes in the body. Possibilities of activating
organic water in the body and improving health.
12 10 – 12 50 h (40min)
Obedňajšia prestávka - občerstvenie/ Lunch break snacks

12 50 - 13 25 h
6. Doz. Dr. Med. Thomas Rampp, PhD.(D): Liečivé účinky vody –
Dr. Kneipp 2.0 – vedecké pokračovanie v tradícii Kneippovej liečebnej metódy.
(45 min)
The Healing Effects of Water - Dr. Kneipp 2.0
13 25 – 13 45 h
7. Mgr. Michael Häckel, MBA (D): Vedecko výskumné a klinické centrum pre
kožné a reumatické ochorenia pri Mŕtvom mori – prezentácia činnosti
pracoviska (20 min).
Presentation of the Specialized Rehabilitation Medical Center at the Dead Sea
focused on skin and rheumatic diseases.
13 45 – 14 00
Prestávka/Break/Prezentácia firiem a ich prípravkov/Firm presentations 15 Min
III. Téma/Topic
Liečba radónom v kúpeľnej medicíne / Radon treatment in spa medicine
14 00 – 14 35 h
8. Dir. DI Christoph Koestinger (A): Ojedinelá a úspešná terapia reumatických
ochorení v prírodných rozsiahlych liečebných štôlňach v kúpeľoch Bad
Gastein (A). Kombinácia pokojového režimu na lôžku, inhalácie prírodného
radónu, stupňovanej termoterapie (gradácia teplôt v rôznych úrovniach
chodieb štôlní) a hyperhidrózy.(35 min)
A unique and successful therapy for rheumatic diseases in the extensive
natural halls of the Bad Gastein Spa (A). A combination of bed rest on the bed,
inhalation of natural radon, graded thermotherapy (temperature gradation
at different levels of the tunnel corridors) and hyperhidrosis .
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IV. Téma/Topic
Mikroimunoterapia / Micro- immunotherapy
14 35 – 15 00 h
9. Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD.: Mikroimunoterapia v integratívnej medicíne,
ciele, princíp účinku, možnosti postgraduálneho štúdia v tomto odbore
(25 min).Aktuálna téma k liečbe vírusových ochorení !
Microimmunotherapy in integrative medicine, goals, principle of
effect, possibilities of postgraduate study in this field.
V. Téma/Topic
Bioregenerácia v praxi / Bioregeneration in practice
15 00 – 15 15 h
10. Doc. MUDr. J. Wendlová, PhD.: Krátky praktický bioregeneračný edukačný
program pre účastníkov sympózia (10 min).
Short practical bioregenerative educational program for symposium
participants
15 15 – 16 15 h
Diskusia/Disccusion (60 min)
16 15 – 15 25 h Záver/Conclusion
Zhodnotenie sympózia, plány SSBRM na budúci rok, plán edukačných
seminárov, interaktívna diskusia s plénom, návrhy, pripomienky (15 min)

CK ERIDAR sponzorsky venuje pre jedného účastníka sympózia
bezplatný regeneračný pobyt + pre partnera s 50% zľavou.
Výber účastníka zájazdu sa uskutočni náhodným výberom z čísiel,
ktoré obdržia účastníci pri registrácii.
Čísla, ktoré ste obdržali pri registrácii, si prosím uchovajte do konca
sympózia!
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