PROGRAM SZKOLENIA W DNIU 24 MARZEC 2019
Miejsce szkolenia:

w Hotelu Silesian Hotel Spa w Katowicach, ul. Szybowcowa
(przy autostradzie A4, w okolicach Doliny 3 Stawów).

I cz. Wstęp do Medycyny Przeciwstarzeniowej
Tytuł szkolenia:

„Nowoczesna optymalizacja stanu mikrobioty.”
Obecnie spersonalizowana medycyna rozwija się w szybkim tempie dzięki wskazówkom medycyny
ANTI-AGE i biohackingowi, a także dzięki profilaktyce, osobistemu podejściu oraz minimalizacji
skutków wpływów chemicznych na organizm. Jedną z metod leczenia w spersonalizowanej
medycynie jest fitoterapia i w związku z tym następuje rewolucyjna rewizja wartości, mechanizmów
działania substancji roślinnych, adaptogennych oraz możliwości ich wpływu na regulację stanu
zdrowia.
Niniejsze szkolenie nie tylko wzbogaci Wasze doświadczenia i rezultaty, ale sformułuje nowy poziom
świadomości dla Waszej działalności. Dzisiejsza rzeczywistość nakłada nowe wymagania na wiedzę
specjalistów zajmujących się rehabilitacją w celu uzyskania aktualnych informacji na temat
stosowania naturalnych substancji.
AUTORSKIE SZKOLENIE BIZNESOWE Z PROCEDURĄ CERTYFIKATU
Plan szkolenia:
9.45 -10.00 - Rejestracja uczestników.
10.00 – 10.10 Powitanie uczestników i przedstawienie prelegentów.
10.10.-11.10 - Wykład Dr nauk chem., prof. zwyczajnego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych

Walentyny Nikołajewny Burkowej:
Badania kliniczne nad adaptogenami w przywracaniu mikrobioty jelit.
11.10-11.20 - Przerwa kawowa.
11.20-13.20 - Wykład Dr hab. nauk med., profesora Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Medycznego Larysy Stiepanownej Sotnikowejproponujemy konkretne odpowiedzi na poniższe zagadnienia wykładowe:
• Rewolucyjny powrót profilaktycznej medycyny.
• Kierunki i sposoby rozwoju spersonalizowanej medycyny.
• Mikrobiota jako główny regulator zdrowia.
• Aktualne wymagania dotyczące zachowania zdrowia, oraz sposoby
wpływania, które są w naszym zasięgu.
• Nowe pojęcia mechanizmów działania substancji naturalnych,
adaptogennych.
• Innowacje w medycynie przeciwstarzeniowej .
13.20-13.50 - Przerwa obiadowa.
13.50-15.30 - Ciąg dalszy wykładów Dr hab. nauk med., profesor
Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego Larysy Sotnikowej:
• Innowacje w zakresie profilaktyki onkologicznej.
• Innowacje w zachowaniu reprodukcji i zdrowia rodziny.
• Fitosanacja i fitooptymalizacja jako alternatywa dla przeszczepu
kałowego flory bakteryjnej. Nie ma trzeciego rozwiązania!
15.20-15.30 - Przerwa kawowa.
15.30.-16.30 - Wykład Dr hab. nauk med., profesora Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Medycznego Aleksieja Aleksiejewicza Sotnikowa:
„Wegetatywny układ nerwowy w oddziaływaniu na unerwienie zwieraczy układu pokarmowego”.
Na podstawie badań naukowych funkcjonalnej morfologii zwieracza zewnątrzwątrobowych dróg
żółciowych w zdrowiu i w różnych stanach patologicznych prowadzonych pod kier. porf. A.Sotnikowa.
16.30-17.00 - Zakończenie szkolenia , podsumowanie, oraz rozdanie certyfikatów.
Zaproszeni prelegenci…

Sotnikowa Larisa Stepanowna
Doktor nauk medycznych, profesor Wydziału Położnictwa i Ginekologii, SSMU, farmakolog kliniczny, ginekolog,
endokrynolog, mamolog, specjalista medycyny Anti-Age.
Dyrektor Centrum Naukowo-Klinicznego Zdrowia Hormonalnego (Tomsk),
Prezes Interdyscyplinarnego Stowarzyszenia Specjalistów Medycyny Anti-Aging,
Przewodniczący Międzyregionalnej Organizacji Publicznej ds. Ochrony Praw Pacjentów "Unia Niezależnych
Ekspertów". Nagrodzona w 2017r. przez Ministerstwo Zdrowia RF , nagrodą państwową
"Gwiazda Rosyjskiej Ginekologii", za "Wkład w praktyczne zastosowanie rosyjskiej innowacji".
Sotnikow Aleksiej Aleksjejewicz
lekarz medycyny, profesor, wiceprezydent, Interdyscyplinarne Stowarzyszenie Specjalistów Medycyny AntiAging, autor unikalnych odkryć dotyczących anatomii funkcjonalnej w gastroenterologii i mammologii.
Od wielu lat kierował wydziałem chirurgii operacyjnej i anatomii topograficznej Syberyjskiego Państwowego
Uniwersytetu Medycznego .Wieloletni wykładowca chirurgii i anatomii topograficznej dla studentów kierunków
medycznych i pediatrycznych SGMU oraz studentów Tomskiego Wojskowego Instytutu Medycznego. Prowadził
specjalistyczne kursy dla lekarzy - stomatologów, chirurgów, ginekologów i położników. Głównym kierunkiem
badań naukowych profesora Sotnikova jest funkcjonalna morfologia zwieracza zewnątrzwątrobowych dróg
żółciowych w zdrowiu i w różnych stanach patologicznych.
Walentyna Nikołaejwna Burkowa
generalny dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Biolit z Tomska RF, - doktor nauk chemicznych,
profesor zwyczajny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych i Członek Komitetu Ekspertyz Efektywności
Produktów Zdrowotnych i Technologii Biomedycznej Rady Naukowej Rosyjskiej Akademii Nauk.
Jest autorem ponad 100 prac naukowych, 2 monografii, współautorem 11
patentów (m.in. unikalnej technologii wytwarzania wodnych ekstraktów
roślinnych) i 24 receptur leczniczych fitofarmaceutyków.
Laureat licznych nagród w tym ArchiMed 2002r. za opracowanie programu
profilaktycznej i rekonstrukcyjnej medycyny na bazie preparatów
naturalnych produkowanych na ekologicznie czystym Ałtaju.
Od 30 lat prowadzi badania w tym kliniczne nad działaniem substancji czynnych pochodzenia roślinnego i
organicznego na organizm człowieka.

