mezinárodní lékařský kongres bemer

kvalifikační procedura u áeek (národního centra zdravotnické péče)
zahájena
Místo konání: Danubius Hotel Hélia****
Maďarsko - 1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.
Termín: 30. září – 01. října 2017.
Začátek: v 10:00 hodin

Váš poradce BEMER

		

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ
Termín zvýhodněné registrace: 10. září 2017. Odesílejte laskavě na – fax: 0036 (1) 415-08-85, e-mail: kongresszus@bemer.hu
Bemer Medicintechnika Kft., Maďarsko -1152 Budapest, Szentmihályi út 137. Tel.: 0036 (1) 415-08-84
Jméno účastníka:
Adresa účastníka:
Tel/mobil:

Fax.:

E-mail:

Zaměstnání:
Pracoviště:
Číslo lékařského razítka nebo zdravot. registrační číslo (opcionálně):
REGISTRAČNÍ POPLATEK V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY DO 10. ZÁŘÍ 2017:

117 EUR/OSOBA

REGISTRAČNÍ POPLATEK V PŘÍPADĚ PŘIHLÁŠENÍ A PLATBY OD 11. ZÁŘÍ 2017:
150 EUR/OSOBA
Registrační poplatek v sobě zahrnuje účast na přednáškách a náklady krátkých přestávek na kávu.
OBĚD FORMOU BUFETU 30. 09. 2017.

22 EUR/OSOBA

OBĚD FORMOU BUFETU 01. 10. 2017.

22 EUR/OSOBA

GALAVEČEŘE NA OPERETNÍ LODI

50 EUR/OSOBA

Po registraci vám zašleme fakturu. Náklady na krátké přestávky na kávu obsažené v registračním poplatku vám budou vyfakturovány samostatně podle
zákonných předpisů. Případné změny vyhrazeny.

Jméno/název příjemce faktury:
Adresa pro zaslání faktury:
Vaše registrace se podpisem a odesláním registračního formuláře stává závaznou, z čehož pro vás plyne platební povinnost!

JSME SCHOPNI PŘIJMOUT PŘIHLÁŠKY MAXIMÁLNĚ 400 ÚČASTNÍKŮ!
kvalifikační procedura u áeek (národního centra zdravotnické péče) zahájena
Datum: 			
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podpis

mezinárodní lékařský kongres bemer

kvalifikační procedura u áeek (národního centra zdravotnické péče)
zahájena
Místo konání: Danubius Hotel Hélia****
Maďarsko - 1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.
Termín: 30. září – 01. října 2017.
Začátek: v 10:00 hodin

PROGRAM
Registrace: 30. září od 8:30 do 10:00 hodin
10:00 Zahájení
Prof. Dr. med. Rainer Klopp - institut pro mikrocirkulaci v berlíně – ředitel
Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti mikrocirkulace I.-II.
Univ. Prof. Dr. Dr. Fred Harms
Zdravotnické trendy a výzvy - je načase přejít na nové terapeutické paradigma?
Prof. Dr. Tamás Bender - primář – vedoucí revmatologického oddělení
Terapie bemer kombinovaná s fyzioterapií u pacientů s onemocněními pohybového ústrojí.
Randomizovaný výzkum prováděný metodou dvojitě slepého sledování
Dr. Zsuzsanna Schmidt Ph.D. - kandidát, revmatoložka
Léčba závažných kostních onemocnění s komplementární terapií bemer
Dr. István Rozsos Ph.D. - cévní chirurg
Monitorování terapií bemer – terapie s možností personalizace
Dr. Edit Erdei Ph.D. - androložka
Efektivita, výsledky v andrologické praxi
Dr. Ilona Horváth - dermatoložka
Terapie bemer při léčbě ran – od vředů na nohou po kosmetologické zásahy
Dr. Terézia Szemerszki - specialistka v oblasti neurologie
Polyneuropatie a terapie bemer
Dr. Éva Csécsei - psychiatr, primářka neurologie
Nová možnost léčby autismu: terapie bemer
Dr. Zoltán Németi - neurochirurg
Přednosti terapie bemer z hlediska biologicky zdlouhavě léčitelných skupin chorob
Dr. Erika Simon - revmatoložka
Léčba Sudeckovy atrofie fyzikálně cévní terapií
Dr. Annamária Cakó - odborná zubní lékařka
bemer v zubním lékařství
Dr. Eszter Bérdi - pulmonoložka
bemer a jeho význam v praxi plicního lékařství
Dr. Ildikó Frányó - praktická lékařka
Terapie bemer v činnosti praktických lékařů
Proč je dobré, že se musí jeden až dva měsíce čekat na vyšetření MR?

Ákos Marcsik - rehabilitační cvičitel
Léčba pacientů se závažnými kardiovaskulárními chorobami zdravotní tělesnou výchovou a terapií bemer
Otázky a odpovědi, závěr kongresu.
PARKOVÁNÍ: na (placeném) parkovišti před hotelem, respektive v okolních ulicích.
PROSTŘEDKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY::
• Linkou metra M3 do stanice Dózsa György út a odtamtud 10 minut pěšky ulicí Dráva směrem k Dunaji,
do ulice Kárpát.
• Autobusem č. 15 nebo 115, případně trolejbusem č. 75 nebo 79 do stanice Dráva utca a odtamtud 2
minuty pěšky ulicí Dráva směrem k Dunaji, do ulice Kárpát.

