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ЗАПРОШЕННЯ
Представництво BEMER в 

Украı̈ні запрошує Вас
на Ювілейний конгрес 

24 квітня 2021 р. - Онлайн



Шановні Пані та Панове!

Вже минуло 20 років з того часу, як в одному з фешенебельних готелів Будапешта в 
рамках видатного професійного конгресу BEMER був вперше офіційно представлений в 
Угорщині та вже 10 років, як угорська компанія стала представництвом у Східній 
Європі де ТзОВ «БЕМЕР Украıн̈а» є прямим ексклюзивним партнером.

За нами по-справжньому активний і плідний період, що призвів до широкого кола 
задоволених користувачів, професій ного прий няття та створення успішноı ̈команди 
BEMER.

З нагоди ювілею, для відповідного святкування готуємо належним чином 
організований одноденний професій ний захід та конгрес.

Серед доповідачів, окрім засновника, головного виконавчого директора BEMER, 
Керівництва Східноєвропей ського відділення BEMER можете зустріти наших най 
кращих спеціалістів та лікарів.

Враховуючи пандемічну ситуацію, яка склалася на сьогодні захід проводитиметься 
в режимі онлай н, тому за допомогою комп’ютера Ви можете бути учасником 
заходу навіть не виходячи з дому.

Міжнародний статус конгресу буде забезпечений синхронним перекладом наступними 
мовами: англій ська, німецька, угорська, чеська, французька, украıн̈ська.

Станьте учасником 20-го ювілей ного конгресу BEMER в Угорщині! Давай те 
святкувати разом 24 квітня 2021 року!

З повагою:
Керівництво Східноєвропейського відділення BEMER



10:00       Відкриття 
Др. Ілона Хорват, Янош Бек, Східноєвропейське відділення BEMER

10:20       Огляд пройденого шляху
Петер Глейм старший, засновник BEMER Int AG.

10:50      Майбутнє BEMER 
Роберт Молл, головний виконавчий директор BEMER Int. AG.

11:10      Поліпшення мікроциркуляції, фізична вазотерапія BEMER у щоденному 
застосуванні: можливість домашнього догляду? 
Доктор медицини Ральф Бугер, лікар директор BEMER Int. AG.

11:30      Перерва на каву

11:45      Гострі наслідки для вегетативної нервової системи від лікування BEMER у
                 пацієнтів з ішемією

Ласло Хеййел  габілітований доктор медичних наук, доцент, завідувач відділення 
кардіохірургіı̈

12:05      Лікування BEMER у поєднанні з фізіотерапією у пацієнтів з порушеним  
опорно-руховим апаратом. Рандомізоване подвійне сліпе дослідження  
Проф. Др. Тамаш Бендер, головний лікар – начальник відділу

12:25      Поговоримо про чоловіків - BEMER в андрології 
Др. Юдіт Ердеі кандидат наук, головний лікар – андролог

12:45      Роль терапії BEMER у лікуванні пост-ковідного синдрому
Проф. Др. Шандор Шандра, головний лікар – начальник відділу

13:05      Перерва на обід

14:15      Лікування переломів за допомогою BEMER. Теоретичні основи і презентація  
                 медичних випадків

Др. Шерешш Дьердь, травматолог, хірург кісті

14:35      Хірургічні захворювання – Травма – і BEMER
Др. Золтан Неметі, нейрохірург

ДОПОВІДАЧІ // ПРОГРАМА



14:55       Досвід лікування терапією BEMER в кардіологічній лікарні м. Балатонфюред
Др. Адріенн Шомоді, головний лікар – кардіолог

15:15       Перерва на каву

15:30       Ефективність терапії BEMER очима дерматолога
Др. Юдіт Іхас, дерматолог і Др. Єва Анна Пірош аспірант

15:50       Що ми повинні знати про інсульт? Де місце BEMER в терапії?
Др. Терезіа Семерскі, головний лікар – невропатолог

16:10       Психіатричні симптоми та їх лікування під час пандемії
Др. Єва Чечеі, головний лікар, невролог-психіатр

16:30       Роль терапії BEMER у спорті  
Др. Петер Дураі, фахівець зі спортивноı̈ медицини, кістково-м’язовоı̈ реабілітаціı̈, 
ревматолог

16:50       Перерва на каву

17:05       BEMER у практиці сімейного лікаря
Др. Ілдіко Франьо, сімейний лікар

17:25       BEMER у лікуванні коней
Др. Даніелла Горват, ветеринарний лікар

17:45       Можливості лікування шум у вухах (тинітусу) за допомогою терапії BEMER 
Ференц Чікі, інтегрований мануальний терапевт – Клініка тинітус

18:05       Закриття Конгресу 




