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POZVÁNKA
Mezinárodní kongres BEMER

: : 30. září – 01. října 2017



POZVÁNKA

Vážené dámy a pánové!

V dnešní době připadá v životě každého z nás zvýšený důraz na ochranu zdraví. Základ-
ní podmínkou zdraví, respektive jeho znovunabytí, stejně jako nerušeného průběhu 
tělesných procesů hojení a regenerace, je dobré prokrvení organismu, neboť krevní oběh 
zásobuje tkáně a tělesné orgány kyslíkem a živinami a má na starosti odvádění odpadních 
látek z těla. V oblasti stimulace těchto procesů je v současné době jednou z nejúčinněj-
ších a nejmodernějších terapeutických koncepcí terapie BEMER, což je fyzikálně cévní 
terapie, která cíleně stimuluje omezenou, případně narušenou mikrocirkulaci.

Na základě výsledků nejnovějších výzkumů pracuje aktuální generace přístrojů BEMER s 
celosvětově unikátní signálovou konfigurací, jakož i s terapeutickými programy pro denní 
i spánkovou fázi, které jsou na ní založeny.

Poznejte i vy nejnovější přednosti, výsledky a úspěchy terapie BEMER, prezentované v 
rámci vysoce kvalitních a zajímavých přednášek renomovaných zahraničních a maďar-
ských odborných lékařů. Všechny zájemce, odborníky ze sféry zdravotnictví a partnery 
BEMER tímto srdečně zveme na dvoudenní kongres! 
Je zajištěno simultánní tlumočení do těchto jazyků: maďarština, angličtina, němčina, 
čeština a slovenština!
Akreditační procedura kongresu u ÁEEK (Národního centra zdravotnické péče) zahájena!

Po vědeckém programu očekává naše hosty galavečeře na Operetní lodi.
Pokud máte zájem o účast, uvědomte nás o tom laskavě prostřednictvím přiloženého 
registračního formuláře!

S pozdravem:

Vedení BEMER Eastern Europe

Termín konání: 30. září – 01. října 2017
Místo konání:  Budapest, Danubius Hotel Hélia****
Zahájení: v 10:00 hodin

PŘEDBĚŽNÁ REGISTRACE JE NUTNÁ!



PROGRAM

Prof. Dr. med. Rainer Klopp   
institut pro mikrocirkulaci v berlíně – ředitel
Nejnovější výsledky výzkumu v oblasti mikrocir-
kulace I.-II. 

Univ. Prof. Dr. Dr. Fred Harms
Epidemiologie cukrovky, její komplikace a mož-
nosti léčby

Prof. Dr. Tamás Bender  
primář – vedoucí revmatologického oddělení
Terapie bemer kombinovaná s fyzioterapií u paci-
entů s onemocněními pohybového ústrojí.  
Randomizovaný výzkum prováděný metodou 
dvojitě slepého sledování

Dr. Zsuzsanna Schmidt Ph.D.  
kandidát, revmatoložka
Léčba závažných kostních onemocnění s komple-
mentární 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

Sponzor akce:  BEMER International AG. 
BEMER Eastern Europe (BEMER Medicintechnika Kft.)

Pozvaní přednášející: 



Místo konání:  
Danubius Hotel Hélia****
1133 Budapest, Kárpát u. 62-64.


