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FÁJDALMAK KEZELÉSE HOMEOPÁTIÁVAL
Szeretettel meghívjuk a CEDH 8. Konferenciájára, melyet a járványhelyzetre tekintettel 100%-ban online
közvetítünk, így ön is részt vehet rajta otthonából.
Az előadások angol, francia és spanyol nyelven követhetők a konferencia ideje alatt.
A programról kisebb áttekintés adunk, de részletes program letölthető:
https://en.calameo.com/read/0047693833de6aadd0b38?authid=QyWSB1wVcIJS&!&
A 2 napos konferencia díja : 125 EURO.
Jelentkezni lehet : www.cedhusa.org oldalon online 2020. május 15-től.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A konferencia programja
Fájdalmak kezelése homeopátiával – klinikai gyakorlattól a kutatásig
A homeopátia fontos szerepet játszik az akut és krónikus fájdalmak kezelésében azzal, hogy csökkenti a
fájdalomcsillapítók, nem szteroid gyulladáscsökkentők és pszichotróp gyógyszerek fogyasztását.
A homeopátiás szerek relevanciáját a fájdalmak kezelésében számos terápiás területen kutatják
mint például a nőgyógyászat, onkológia, gyermekgyógyászat, gasztroenterológia, pszihoszomatikus
betegséges és trópusi betegségek területén.

2020. június 27. ( szombat)* időeltolódás - 6 óra
9.00-9.30 / (* Budapesti idő szerint: )*15.00-15.30
Megnyitó -Dr Payam Hakimi
9.30 - 10.10 / * 15.30-16.10
Fájdalomkezelés...
- Jean-Pierre Loupias, M.D. and Sébastien Musslin, M.D. (Franciaország)
10.45 - 11.15 / * 16.45-17.15.
A homeopátia integratív szerepe az ópiátok használata nélküli fájdalomcsillapításban
- John Golden, M.D. (USA)
11.20 - 11.50 / *17.20-17.50
A homeopátiás terápia szerepe a fájdalom kezelésében érzékeny csoportok esetében mint várandósok,
szoptató anyák, gyermekek és idős betegek. - François Mulet, M.D. (France)
1.30 - 2.00 / *19.30-20.00
Függőség…. Ki vagy te ? - Guy Villano, M.D. (France)
2.05 - 2.35 / *20.05-20.35
Korai pubertás és a fájdalmas mentsruáció fiatal nők esetében. - Christelle Charvet, M.D. (France)
2.40 - 3.10 / *20.40-21.10
Aromatáz gátlók és homeopátia: a kezelések folytatásának hatékony támogatása homeopátiával
- Jean-Claude Karp, M.D. (France)
3.45 - 5.00 / *21.45-23.00
Homeopátiás kutatási eredmények – legfrissebb eredmények.
- Rachel Roberts (UK) and Alexander Tournier, Ph.D. (Germany)

2020 június 28. (vasárnap)
9.00 - 9.40 / *15.00-15.40
Dengue-láz - Géraldine Mellin, M.D. and Michèle Hasenfratz, M.D. (France)
9.40 - 10.20 / *15.40-16.20
Migrén gyerekeknél – homeopátiás kezelés lehetőségei
- Luz Stella Caycedo Espinel, M.D. & Carlos Arturo Moreno Montoya, M.D. (Colombia)
10.45 - 11.15 / *16.45-17.15
Gyermekkorból serdülőkorba: a fájdalom jelenléte a fizikai és pszichikai fejlődés során
- Marcia Liguori Varejao, M.D. (Brazil)
11.20 - 11.50 / * 17.20-17.50
Mi fán terem a szeméremtesti idegfájdalom?
- Martine Tassone, M.D. (France)
2.00 - 2.30 / *20.00-20.30.
A homeopátia relevanciája az asztma kezelésében - Youngran Chung, M.D. (USA)
2.35 - 3.10 / *20.35-21.10
Hátfájdalom – mint gyakori probléma - Payam Hakimi, D.O. (USA)
3.15 - 3.45 / *21.15-21.45.
Hasi fájdalmak - Chuck Dumont, M.D. (USA)
3.50 - 4.30 / *21.50-22.30
Zárás - Ronald Boyer, M.D., President CEDH USA (USA)

