Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá odborný seminář s mezinárodní účastí
pozvání přijali přednášející z Rakouska a Slovenska

Reprodukční medicína, vybraná gynekologická onemocnění, chronoterapie v
gynekologii, akupunkturní dráhy a body v oblasti malé pánve, akupunktura na
vídeňské klinice, onemocnění pohybového aparátu z pohledu fyzioterapeuta
30. 4. 2022
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Pozor!
Vzhledem ke zvýšeným nákladům na organizaci semináře je seminář
zpoplatněn ve výši 300 Kč /na místě 500 Kč/
Platební údaje jsou uvedeny na konci pozvánky
Přednášky z angličtiny budou tlumočeny

Program: (v programu mohou nastat menší časové změny)
9.00 - 9.55
1. MUDr. Jiří Bílek,

10.00 -10.30 coffee break, výstava firem

10.30 – 11.45
2. Doc. Dr. med. Matthias Lechner, Private practise, Vienna, Vicepresident of the
Austrian Acupuncture Society
Acupuncture in gynaecology according to Japanese Hara Diagnosis + practical
demonstration
Akupunktura v gynekologii podle japonské diagnostiky Hara + praktická ukázka

11.45 – 12.15
2. Dr. med. Karin Stockert, Akupunkturambulanz, Klinik Hietzing, Wien, member of
the ICMART Board, past president of the Austrian Acupuncture Society

Preliminary results of our observational study from our out patient clinic in Vienna
including 3500 patients covered by the public health insurance
Předběžné výsledky observační studie 3500 ambulantních pacientů ošetřovaných
akupunkturou na Hietzing klinice ve Vídni, jejichž léčba byla hrazena ze zdravotního
pojištění.

12.15.- 13.15 občerstvení, jednání výboru ČLAS ČLS JEP – výstava firem

13.15 – 14.00.
4. MUDr. Bibiána Bajteková, Ph.D., ambulance gynekológie a akupunktúry, Šaštín,
Slovensko
Chronoterapia v akupunktúre a gynekológii

14.00 – 14.30
5. MUDr. Helena Čutová, ambulance ORL a akupunktury, Brno
Akupunktura a IVF

14.30 – 14. 50 přestávka

14.50 -15.50
6. Mgr. David Havlíček, SC rehabilitace, Olomouc, rehabilitační ambulance Uničov
Reflexní terapie ve světle akupunktury aneb další střípek mozaiky možností
fyzioterapie

Akce je zařazena do systému vzdělávání lékařů a je oceněna KREDITY !

Přihlášky a platby online na www.akupunktura.cz do 31.3.2022

Platbu 300 Kč zašlete na účet:
Platba na místě pro účastníky z ČR 500 Kč
Účastníci ze Slovenska mohou zaplatit 300 Kč na místě.

Bankovní spojení:
Česká lékařská společnost JEP z.s.
Číslo účtu:

500617613 / 0300

Variabilní symbol:

2522084

Specifický symbol = začátek rodného čísla před lomítkem rrmmdd

BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ84 0300 0000 0005 0061 7613
POZOR !! Do poznámky pro příjemce uveďte své jméno a příjmení !!

za výbor ČLAS ČLS JEP
MUDr. Ladislav Fildán

