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ЗАПРОШЕННЯ
Міжнародний конгрес BEMER
: : 30 вересня - 01 жовтня 2017 р.

ЗАПРОШЕННЯ
Шановні Пані та Панове !
Сьогодні збереження здоров’я відіграє важливу роль в житті кожної людини. Для
здоров’я людського тіла, а також для його відновлення, основною умовою
лікувальних та відновлювальних процесів важливу роль відіграє відповідне
кровопостачання організму, що поставляє тканинам, внутрішнім органам кисень,
поживні речовини і дбає про виведення шлаків. Для розвитку даних процесів на
сьогоднішній день самим ефективним і сучасним методом лікувальної концепції є
БЕМЕР терапія, яка призначена за допомогою судинної терапії стимулювати
обмежену і порушену мікроциркуляцію.
На підставі новітніх результатів досліджень актуальне сімейство апаратів БЕМЕР
працює використовуючи унікальні конфігурації сигналів, а також ґрунтуючись на
цьому програми управління денним та нічним фазами сну.

Ознайомтесь із останніми перевагами, результатами та успіхами БЕМЕР терапії під
час фахових та цікавих виступів відомих закордонних та угорських спеціалістів –
лікарів. На дводенний семінар чекаємо всіх зацікавлених, медичних спеціалістів та
партнерів БЕМЕР!
Під час заходу організатори забезпечують синхронні переклади англійською,
німецькою, чеською та словацькою мовами! Акредитація Державним центром
медичного обслуговування в стадії прийняття!
Після наукової програми гостей чекає святкова вечеря на круїзному судні. В разі
зацікавленості щодо участі необхідно передати заповнену заявку (в додатку)!

З повагою,
керівництво BEMER Eastern Europe

Час проведення: 30 вересня – 01 жовтня 2017 р.

Місце проведення: Danubius Hotel Helia****
Початок відкриття: 10 годин

ПОТРІБНА ПОПЕРЕДНЯ РЕЄСТРАЦІЯ!

ПРОГРАМА
Спонсори заходу: BEMER International AG
BEMER Eastern Europe (BEMER Medicintechnika Kft.)
Запрошені лектори:
Проф. Др. мед. Райнер Клопп
БЕРЛІНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МІКРОЦИРКУЛЯЦІЇ ДИРЕКТОР. Новітні результати досліджень в
області мікроциркуляції І. – ІІ.

Др. Чечеї Єва
ПСИХІАТР, ГОЛОВНИЙ ЛІКАР – НЕВРОЛОГ
Нові можливості лікування аутизму: терапія БЕМЕР

Унів. Проф. Др. Др. Фред Хармс
Епідеміологія, ускладнення та лікувальні
можливості цукрового діабету

Др. Неметі Золтан
НЕЙРОХІРУРГ
Переваги БЕМЕР терапії при біологічно
тривалому лікуванні різних груп захворювань

Проф. Др. Бендер Тамаш
РЕВМАТОЛОГ, КЕРІВНИК ВІДДІЛУ – ГОЛОВНИЙ
ЛІКАР. Комбінована фізіотерапією БЕМЕР
терапія для пацієнтів з пошкодженим опорноруховим апаратом. Рандомізоване, подвійне
сліпе дослідження

Др. Шімон Еріка
РЕВМАТОЛОГ
Лікування атрофії Зудека фізичною судинною
терапією

Др. Шмідт Жужанна
КАНДИДАТ МЕДИЧНИХ НАУК, РЕВМАТОЛОГ
Лікування важких захворювань кісток
додатковою БЕМЕР терапією
Др. Рожош Іштван, кандидат наук
СУДИННИЙ ХІРУРГ
Моніторинг лікування БЕМЕР – індивідуалізована
терапія
Др. Ердеї Едіт, кандидат наук
АНДРОЛОГ
Ефективність, результати в практичній андрології
Др. Хорват Ілона
ДЕРМАТОЛОГ
БЕМЕР терапія в загоєнні ран - від трофічної
виразки ніг до косметичного втручання
Др. Семерскі Терезія
СПЕЦІАЛІСТ - НЕВРОЛОГ
Поліневропатії і БЕМЕР терапія

Др. Цако Аннамарія
СТОМАТОЛОГ
БЕМЕР в стоматології
Др. Берді Естер
ПУЛЬМАНОЛОГ
Значення БЕМЕР в практичному лікуванні
пульманології
Др. Франьо Ілдіко
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
БЕМЕР терапія в сімейній медицині. Чому добре,
якщо 1-2 місяці треба чекати на МР терапію?
Марчік Акош
ФІЗІОТЕРАПЕВТ
Лікування хворих із важкими серцевосудинними захворюванням шляхом фізіотерапії
та БЕМЕР терапії

Місце проведення:
Danubius Hotel Helia****
1133 Будапешт, вул. Карпат 62-64

