" I KONFERENCJA MEDYCYNY ZINTEGROWANEJ "
odbędzie się 17- 18 marca w godzinach 10.00 – 19.00

w Centrum Wystawienniczo - Targowym w Skaryszewie/k Radom,
ul. Piaseckiego 11 , hotel Cyganeria.
IDEĄ KONFERENCJI JEST INTEGRACJA ŚRODOWISK MEDYCZNYCH ZE
WSZYSTKICH OBSZARÓW WIEDZY O ORGANIZMIE LUDZKIM, MAJĄCYCH
NA CELU ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI NA TEMAT MEDYCYNY
ZINTEGROWANEJ I DOBROSTANU CZŁOWIEKA

Do udziału w Konferencji zaprosiliśmy grono wybitnych
lekarzy praktyków i wyjątkowych ekspertów. Skorzystać z
niej mogą wszyscy którzy chcą świadomie dbać o zdrowie
swoje i swoich bliskich. Będą to dwa dni których z pewnością
Państwo nie zmarnują. Ponadto w sali obok znajdą Państwo
przeróżne stoiska wystawowe. Program imprezy uwzględnia
kilka przerw, w czasie których będą mogli Państwo
swobodnie zapoznać się z ofertą wystawców.
Lista Prelegentów oraz zakres tematyczny konferencji :
Naturopata Jerzy Zięba - Dokąd zmierzasz współczesna medycyno ??
Dr n. farm. Danuta Ewa Białek - ZACZNIJMY OD KORZENI - poprzez
medycynę uniwersalistyczną do medycyny zintegrowanej
Emil Piasecki - Niewidzialna transfuzja- nowy paradygmat w medycynie.
Dr n.med.Jerzy Jaśkowski - Choroby jatrogenne na przestrzeni wieków
Dr Marek Krochmalski - Leczenie komórkami macierzystymi

Dr Hubert Czerniak - Zagrożenie szczepieniami i chorobami czasów
współczesnych
Dariusz Zaręba - Autyzm - prawdziwe przyczyny, właściwa diagnostyka,
skuteczne metody leczenia.
Dr Krzysztof Mikuliszyn - Czy autyzm i cukrzyca muszą być nieuleczalne?
Nowe metody leczenia i diagnostyki w nowych wyzwaniach czasów
współczesnych
Tadeusz Miszczak - Wzorce zdrowia w naturze, obroną organizmu przed
boreliozą i autyzmem"
Sławomir Salerek - Probiominerały nowa jakość wysoko zjonizowanych
form odżywczych i informacyjnych.
Stanisław Szczepaniak - Inteligentne kompleksy złota(III)
Najskuteczniejsze preparaty nowotworowe.
Dr n. wet. Bogumił Wojnowski - Profilaktyka chorób chronicznych u ludzi
poprzez profilaktykę= biologizację w rolnictwie, hodowli i ochronie
środowiska
Prof .nadzw. dr hab.med Dariusz Kwolek - Skojarzenie metod medycyny
fizykalnej i suplementacji żywieniowej w terapii wybranych chorób
cywilizacyjnych.

Patronat nad wydarzeniem objęli

Jednodniowy Bilet wstępu :
normalny: 20 zł
ulgowy: 10 zł - studenci za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej oraz seniorzy
(emeryci-renciści)
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc rezerwacji należy dokonywać drogą mailową –
konferencjamz@gmail.com
Więcej informacji na www.expo.radom.pl

