Endobiogenika yra globalus
sisteminis požiūris į žmogaus
biologiją.

SEKITE
MUS INTERNETE

Spauskite ant
nuotraukos.

Seminaras Čikagoje
Šių metų spalio mėnesį mūsų
draugijos komanda kartu su
aštuoniomis gydytojomis išskrido į
pirmą endobiogenikos seminarą
Čikagoje.
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Seminaro programa:
1. Įvadas į endobiogeninę
mediciną ir integruotą fiziologiją.
2. Endokrininė sistema – Hormonų
ašių sąvoka – Pagrindinių
hormoninių ašių fiziologinis
vaidmuo.
3. Endobiogeninės medicinos
požiūris į adaptaciją ir adaptacijos
sindromus.
4. Įvadas į augalų vartojimą
klinikinėje praktikoje.
5. Esminiai terapiniai principai ir
ligos išraiška integruotoje
medicinoje endobiogeniniu
požiūriu.
6. Vaistinių augalų vartojimo
ypatumai: galeninės formos,
augalų poveikis endokrininei
sistemai.
7. Eterinių aliejų vartojimas.
8. Įvadas į funkcijų biologiją.
9. Paciento anamnezės
surinkimas ir fizinis ištyrimas pagal
endobiogeninę mediciną.
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Mūsų gydytojų komandą sudarė
penkios
šeimos
gydytojos,
endokrinologijos
rezidentė,
farmakognozijos profesorė ir pediatrė.
Mokymų ciklą sudaro šeši seminarai
per du metus.
Po šio seminaro LSMU jaunoji
endokrinologijos rezidentės rengiasi
rašyti
mokslinį
darbą
apie
endobiogeniką.

Tobulinimo programa
Ateinančius tris metus planuojame 15
seminarų Lietuvoje. Tai yra du
seminarai apie astmą ir depresiją, 8
endobiogenikos seminarai ir 5
tarpiniai
seminarai.
Tarpiniai
seminarai bus sudaryti iš klinikinių
atvejų analizės ir paskaitų apie
vaistinius augalus.
Šį pirmadienį visų šių seminarų
aprašą
pateikėme
LSMU
Endokrinologijos institutui.
Po mėnesio žinosime ar šią mokymų
programą patvirtins gydymo taryba ir
rektoratas.
Jei atsakymas bus teigiamas už
įgytas endobiogenikos kompetencijas,
bus išduodami gydytojų tobulinimo
sertifikatai.

Nauja knyga
2015 m. gruodį kartu su Tyto Alba
leidykla
ketiname
išleisti
JeanChristophe Charrié knygą „Se soigner
toute l‘année au naturel“ (liet.
„Naturaliai gydytis visus metus“).

Seminaras Paryžiuje
Spalį
vykome
į
Paryžiuje
organizuojamą seminarą su keturiomis
gydytojomis:
dvi
LSMU
endokrinologės
ir
dvi
šeimos
gydytojos. Svarstoma galimybė vykdyti
mokslinį darbą apie endobiogenikos
funkcijų biologijos virtualią programą.

Endobiogenikoje
naudojami vaistiniai
augalai
Vienas iš mūsų prioritetų yra
surasti visus 55 pagrindinius
vaistinius augalus naudojamus
endobiogenikai.
Šį
mėnesį
analizuojame skirtingų vaistinių
produktus,
bandome
rasti
kokybiškiausius vaistus rinkoje.
Investuotojų grupė iš Klaipėdos
svarsto
galimybę
importuoti
Michel
Iderne
farmacijos
kompanijos mikrosferas.

Būsimi renginiai

Mūsų tinklapis :

Facebook :

Straipsnis apie vėžį :

Dr. Kamyar Hedayat pranešimas
apie astmą.

Dr. Kamyar Hedayat pranešimas
apie nerimą ir depresiją.

13 val. penktadienį sausio 23 d.

13 val. penktadienį balandžio 24 d.

Endokrinologijos Institutas,
Eivenių g.3, Kaunas

Endokrinologijos Institutas,
Eivenių g.3, Kaunas

Jūs gausite elektroninį laišką apie
tikslią vietą, laiką ir datą.

Jūs gausite elektroninį laišką apie
tikslią vietą, laiką ir datą.

Pranešimas vyks anglų kalba.

Pranešimas vyks anglų kalba.

