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PREDSLOV prezidentky a vedeckej garantky sympózia
Vážené a milé kolegyne a kolegovia, milí naši priaznivci,
s radosťou vás pozývam na jubilejné 5. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o bioregeneračnej medicíne a zároveň vám všetkým ďakujem
za celoročnú podporu činnosti našej odbornej spoločnosti. Osobitné poďakovanie patrí sekretariátu SLS: riaditeľke sekretariátu PhDr. Želmíre Mácovej,
MPH a právnej zástupkyni SLS JUDr. Márii Mistríkovej, ktoré nás celých
5 rokov v pozadí sprevádzali svojou pomocnou rukou a veľkou mierou sa zaslúžili o ekonomickú podporu realizácie našich sympózií.
Na minuloročnom sympóziu sme začali s edukáciou základov bioenergetickej, elektrotechnickej a virtuálnej medicíny, v ktorej budeme na tohoročnom
sympóziu pokračovať. Používanie elektromagnetických energetických informačných polí v diagnostike a terapii predstavuje prelom nielen v integratívnej, ale aj v klasickej medicíne. Niektoré metódy sú už akceptované a používajú sa v klinickej praxi, ale mnohé z nich ešte len čakajú na ďalšie overovanie
v relevantných klinických štúdiách. V súčasnosti je možné pomocou najmodernejších metód merania dokazovať pravdivosť a účinnosť energetických diagnostických a liečebných metód východných ázijských kultúr, ktoré majú 2 – 3
tisícročnú tradíciu, úspešne overenú v liečiteľskej a lekárskej praxi týchto kultúr.
Energetická a elektrotechnická medicína teda spája východný filozofický
a energetický liečebný systém so západnou vyspelou prístrojovou technikou
elektrotechnických disciplín, ktorá umožňuje objektívne merať a klasifikovať
biopolia človeka. Teší ma, že táto nová progresívne sa rozvíjajúca paradigma vyvolala na minuloročnom sympóziu veľmi živú diskusiu v kuloároch.
Pozvanie na sympózium prijal aj Prof. Dr. Med. Nikola Alexandrov MSc. zo
Sofie, ktorý má svetovú prioritu v objave a v izolovaní kmeňa Lactobacillus Bulgaricus z prírodných vodných prameňov v Bulharsku a celý svoj života venoval
klinickému výskumu v použití tejto probiotickej baktérii v prevencii a liečbe rôznych ochorení.
Na experimentálnych zvieracích modeloch si vysvetlíme patofyziologické
účinky nežiaducich produktov pokročilej glykácie, ktoré sa nachádzajú v niektorých potravinách. S rakúskymi a nemeckými kolegami vstúpime do sveta neurálnej terapie, chronopsychológie a jej diagnostických a terapeutických možností.
Teším sa, že sa zase po roku stretneme, aby sme získali nové vedomosti, vymenili si skúsenosti z praxe, prediskutovali problematické kazuistiky. Ďakujem vám
všetkým, ktorí svojou účasťou a kongresovým poplatkom prejavujete priazeň
a podporu koncepcie rozvoja bioregeneračnej medicíny na Slovensku.
„Our knowledge is our power!“.
Pre zdravie vašich pacientov a pre vaše zdravie!
For your patients´ health and for your health!

Doc. MUDr. Jaroslava
Wendlová, PhD.
Prezidentka
Slovenskej spoločnosti
pre bioregeneračnú
medicínu

Zameranie a ciele sympózia Slovenskej spoločnosti
pre bioregeneračnú medicínu (SSBRM)
1. Kontinuálna edukácia slovenských lekárov renomovanými
vedecko – výskumnými pracovníkmi z univerzitných kliník
a výskumných inštitútov s vedecko – pedagogickými hodnosťami
v novom interdisciplinárnom progresívne sa rozvíjajúcom odbore integratívnej bioregeneračnej medicíny.
2. Prezentácia najnovších výsledkov z oblasti klinického vývoja
a výskumu v oblasti bioregeneračnej medicíny a možnosti integrácie bioregeneračnej medicíny do klasickej medicíny v praxi.
3. Motivácia slovenských lekárov k aktívnemu rozvíjaniu medzinárodnej vedecko – výskumnej spolupráce v rámci EU, zapájanie
slovenských lekárov do medzinárodných vedecko - výskumných
a odborných tímov.
4. Vytvorenie sekcie pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorí sú
v procese doktorandského štúdia a umožnenie prezentácie výsledkov ich vedecko-výskumnej práce.
5. Udeľovanie cien a pôct SSBRM a tiež cien a pôct SLS s akademickým laudačným ceremoniálom:
5.1. Kryštálová medaila za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej a integratívnej medicíny,
5.2. Cena Dr. Martina Kukučína za bioregeneračnú medicínu
integrovanú do praktickej medicíny - za celoživotné dielo
výkonu lekárskeho povolania, za vysokú odbornosť a empatický prístup k pacientom,
5.3. Ďakovný list kolegom z nemedicínskych interdisciplinárnych odborov, ktorí sa podieľajú na rozvoji odboru bioregeneračnej medicíny a spolupracujú so SSBRM.
6. Výmena praktických skúseností a vedomostí lekárov pôsobiacich
v privátnej sfére a poskytujúcich alternatívnu terapiu.

VEDECKÝ PROGRAM
Scientific Program

9.00 – 9.10 h
Otvorenie sympózia a príhovor prezidentky SSBRM
Opening the symposium and preface of the president

9.10 – 9.45 h
Laudačný ceremoniál – udeľovanie cien a pôct SSBRM
Slovak Bioregenerative Medicine Association Prize - giving Ceremony

I. Téma:
Bioenergetická medicína, bioinformačná medicína
Topic: Bioenergetic medicine, bioinformatic medicine

9.45 – 10.15 h
1. Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD.:
Progres v bioenergetickej a virtuálnej medicíne.
(Progress in bioenergetic and virtual medicine )............................................................ 30 min

II. Téma:
Experimentálny výskum na zvieracích modeloch ochorení a vplyv
bioregeneračných terapeutických intervencií na tieto modely ochorení.
Topic: Animal models of diseases and the influence
of bioregenerative therapeutical intervention processes on this models

10.15 – 10.30 h
2. Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc.:
Patofyziologické účinky produktov pokročilej glykácie v potrave.
(Pathophysiological effects of advanced glycation end - products in food)........................ 30 min

10.30 – 11.00 h
PRESTÁVKA / Break
(prezentácia firiem a ich prípravkov a produktov)

III. Téma:
Probiotiká
Topic: Probiotics

10.45 – 11.15 h
3. Prof. Dr. Med. Nikola Alexandrov MSc.: Vplyv probiotickej kultúry
Lactobacillus bulgaricus izolovanej z prírodných vodných prameňov na ľudské zdravie.
(The impact of Lactobacillus bulgaricus of water origin on human health and well-being)...... 30 min

IV. Téma:
Terapeutické použitie lokálnych anesthetík v integratívnej medicíne
Topic: Therapy with local anesthetics in integrative medicine

11.15 – 11.45 h
4. Doz. Dr. Med. Thomas Rampp, PhD.:
Neurálna terapia. (Neural therapy)................................................................................... 30 min

11.45 – 12.00 h
PRESTÁVKA / Break
(prezentácia firiem a ich prípravkov a produktov)........................................................15 min

12.00 – 13.00 h
Obed / Lunch

V. Téma:
Chronopsychológia
Topic: Chronopsychology

13.00 – 13.30 h
6. MMag. Peter Hauschild: Diagnostika regulačnej schopnosti autonómneho
vegetatívneho nervového systému, variabilita srdcovej frekvencie
ako analytická metóda v integratívnej medicíne.
(Autonomic regulatory ability diagnostic of the vegetative nervous system, heart rate variability
as an analytical method in integrative medicine)................................................................ 30 min

13.30 – 14.00 h
7. Doc. MUDr. Jaroslava Wendlová, PhD:
Syndróm dráždivého čreva – epidemické ochorenie súčasnosti?
(Irritable bowel syndrome (IBS) – an epidemic disease?).................................................... 30 min

VI. Téma:
Organicky viazaný jód ako potravinový doplnok
v prevencii a liečbe niektorých ochorení
Topic: Organic binding of iodine – as a supplement
in the prevention and treatment of some diseases.

14.00 – 14.30 h
8. Prof. Ing. Ivan Turianica, DrSc.:
Ekologicky podmienený jódový deficit a ochorenia štítnej žľazy.
(Ecologically conditioned iodine deficiency and thyroid disease)....................................... 30 min

14.30 – 15.00 h
9. Dipl. Ing. Harald Thiers:
Efekt elektromagnetického smogu na ľudský organizmus,
možnosti ochrany a podpory bioregenerácie organizmu.
(Effects of unfavourable electromagnetic radiation on the human body, solution
for the preventive protection and bioregeneration of the organism)....................................30 min

15.00 – 16.00 h
Diskusia.................................................................................................................................. 60 min

16.00 - 16.30 h
Zhodnotenie sympózia, plány SSBRM na budúci rok,
plán edukačných seminárov, interaktívna diskusia s plénom, návrhy,
pripomienky......................................................................................................................... 30 min
Diskusia v kuloároch
friendly discussion.

Generálny poskytovateľ edukačného grantu
Berlin Chemie Menarini
Poďakovanie
Prezidentka SSBRM a prednášajúci vyslovujú poďakovanie všetkým poskytovateľom
edukačného grantu za podporu realizácie nezávislého odborného a vedeckého sympózia
a umožnenie rozvoja a vývoja nového interdisciplinárneho vedného
odboru – bioregeneračnej a integratívnej medicíny – na Slovensku.

Sympózium je zaradené do zoznamu kreditovaných podujatí SACCME.
Potvrdenie o účasti si účastníci sympózia vyzdvihnú pri registračnom pulte.
Hodnotenie Slovenskej akreditačnej rady pre kontinuálne medicínske vzdelávanie:
5 kreditov.

Pre účastníkov sympózia je parkovné v garáži Hotela Tatra na celý deň za 7 €.
Prosím pri vstupe do garáže a pri platbe na hotelovej recepcii sa prihláste ako účastníci sympózia.
Ubytovanie v Hoteli Tatra je so zľavou pre účastníkov sympózia: 45 € na noc s raňajkami.

Odborný profil
Jaroslava Wendlová skončila Lekársku fakultu Univerzity J.A. Komenského
v Bratislave. Pôsobila ako odborná asistentka na Klinike Geriatrie LFUK a I. Internej klinike LFUK v Bratislave. Študijný pobyt absolvovala na univerzitných
klinikách v Prahe, Moskve, Viedni, Bad Pyrmonte, Hannoveri, Ulme. Získala vedeckú hodnosť kandidáta vied v ČR a docenta v SR. Společnost pro metabolické
onemocnení skeletu České lékařske společnosti J.E. Purkyně v Prahe jej 3 - krát
udelila prvú cenu za najlepšiu vedeckú prácu z osteológie publikovanú v rokoch
1999, 2006 a 2007. V roku 2009 jej sanofi – aventis s.r.o. udelila Čestné uznanie
za 7 originálnych, nezávislých publikácii z oblasti osteológie.
S úspechom (cum lauda) ukončila medzinárodný Certifikovaný kurz z kostnej denzitometrie International Osteoporosis Foundation (IOF) v Rakúsku,
diplomované postgraduálne štúdium integratívnej medicíny v Nemecku a Rakúsku, diplomované štúdium medicíny výživy v Rakúsku, diplomované štúdium psychosomatosociálnej medicíny v Rakúsku, Certifikované postgraduálne
štúdium aplikovanej biomechaniky muskuloskeletálneho systému na Technickej
Univerzite v Ulme v Nemecku, diplomované štúdium regulačnej analýzy v chronopsychológii na Inštitúte chronopsychológie, Univerzity S. Freuda vo Viedni.
Konkurzným konaním získala pozície členky redakčnej rady Emergency Medicine (DOVE Medical Press, New Zealand), Journal für Mineralstoffwechsel (Austria), Wiener medizinische Wochenschrift (Austria), zastupujúcej editorky Public
Health (BioMed Central, England) a recenzentky vedeckých prác prihlásených na
medzinárodné vedecké konferencie organizované WSEAS (World Scientific and
Engineering Academy and Society) Anglicko, Journal of Integrative Nephrology
and Andrology (JINA, Shanghai, China)
Publikácie: 69 vedeckých prác ako prvý autor, je samostatnou autorkou troch
monografií: Osteoporóza. Pohybová liečba (Bratislava, 2008), Biomechanical variables in bone densitometry, (Bratislava 2010), Biomechanical variables in assessment of fracture risk (New York, ,2012), 1 kapitola o príčinách vzniku depresie
u osteoporotických pacientok po zlomeninách stavcov vo vedeckej knihe Women and Depression (New York, 2009), 8 kapitol vo vedeckej knihe Osteoporosis:
Etiology, Diagnosis and Treatment (New York, 2009), 1 kapitola vo vedeckej knihe
Overweightness and Walking (New York, 2010), 1 kapitola vo vedeckej knihe Recent Progress in Medicinal Plants (India, 2014). Svojimi 18 úspešnými odbornými
brožúrami sa od roku 1998 podieľa na kontinuálnom vzdelávaní osteoporotického pacienta na Slovensku. Citácie: 247 takmer len v zahraničnej literatúre.
V roku 2010 vytvorila originálnu koncepciu zamerania a cieľov bioregeneračnej medicíny a iniciovala založenie Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu, ktorej je výkonnou prezidentkou. V súčasnosti pôsobí v zahraničí
v odbore integratívnej medicíny, bioregeneračnej medicíny a aplikovanej biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne.
Je školiteľkou doktorandov na FZaSP TU v Trnave a na STU v Bratislave.
Bronzová medaila SLS za rozvoj interdisciplinárneho odboru aplikovanej
biomechaniky v muskuloskeletálnej medicíne.

Doc. MUDr. Jaroslava
Wendlová, PhD.
Prezidentka
Slovenskej spoločnosti
pre bioregeneračnú
medicínu

(Slovensko)

Strieborná medaila SLS za rozvoj interdisciplinárneho odboru bioregeneračnej medicíny, za vytvorenie koncepcie zamerania a cieľov a organizačnej
štruktúry Slovenskej spoločnosti pre bioregeneračnú medicínu a jej integráciu
do medzinárodného programu JPI HDHL (Joint programming initiative a healthy diet for healthy life).
Kryštálová medaila SSBRM za vedu a výskum v oblasti bioregeneračnej a integratívnej medicíny.

Odborný profil
Prof. Dr. Med. Nikola Alexandrov MSc., generálmajor Bulharskej armády vo
výslužbe, je absolventom Lekárskej fakulty v Sofii. Po skončení Lekárskej fakulty
sa zameriava na vnútorné lekárstvo, a neskôr si rozširuje svoje odborné vedomosti aj v oblasti farmakológie a toxikológie, z menovaných odborov úspešne
absolvuje atestačné štúdium a vo vedeckej a výskumnej činnosti sa začína zameriavať na výskum probiotickej kultúry Lactobacillus Bulgaricus, ktorej pôvod
sa viaže na bulharskú historickú tradíciu konzumácie zakvasených mliečnych
výrobkov.
Pán profesor pôsobil viac ako 30 rokov v pozícii riaditeľa Ústavu klinickej toxikológie a alergológie a Ústavu urgentnej medicíny vojenskej lekárskej akadémie
v Sofii. Na týchto ústavoch viedol tím výskumných pracovníkov v oblasti experimentálneho a klinického aplikovaného výskumu využitia probiotických kultúr
v prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Bol zodpovedným riešiteľom 70 domácich a medzinárodných vedeckých a výskumných projektov.
Vyvinul a zaviedol do výroby prvé probiotické potraviny testované vo vesmírnom programe INTERKOSMOS, ktorý bol medzinárodným programom bývalých socialistických štátov, so zameraním na výskum a mierové využitie
kozmického priestoru. Tieto potraviny spĺňajú aj dnes kritéria pre potraviny,
ktoré sa v modernej nutrológii nazývajú super food, alebo functional food.
V súčasnosti intenzívne spolupracuje s japonskými vedcami a obchodnými
spoločnosťami v rámci programu JICA (Japan International Cooperation
Agency) na projekte venovanému rozvoju výroby bulharského jogurtu obsahujúceho Lactobacillus Bulgaricus v Japonsku.
Vedecká činnosť: odborné a vedecké publikácie 300 – z toho 50 prác je venovaných probiotikám, je autorom 40 patentov z oblasti probiotík a protilátok
proti chemickým bojovým látkam, svetová priorita: ako prvý vedecký pracovník
a lekár na svete objavil a izoloval kmene Lactobacillus Bulgaricus z prírodných
vodných bulharských prameňov.

Prof. Dr. Med. Nikola
Alexandrov, MSc.

(Bulharsko)

Odborný profil
Doc. MUDr. Katarína Šebeková, DrSc. absolvovala Lekársku fakultu UK v Bratislave v r. 1981 suma cum laude. Vedeckú hodnosť Kandidáta lekárskych vied
získala na LF UK v r. 1988 po obhajobe práce na tému periférneho metabolizmu
serotonínu pri chronickom zlyhaní obličiek, a hodnosť Doktora lekárskych vied
na SAV v r. 2005 prácou o patofyziologickej úlohe produktov pokročilej glykácie
a jej terapeutických možnostiach. Habilitovala v r. 2010 na SZU v odbore vnútorné
choroby. Ukončila špecializačné štúdium v klinickej biochémii 2 atestáciami,
získala diplom v Certifikovanej metóde klinické skúšanie liekov, v Legislatívnych
povinnostiach vedúcich projektov pri práci s laboratórnymi zvieratami,
a úspešne absolvovala kurzy Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
o intelektuálnom vlastníctve a základoch písania patentov.
Pracovala vo Farmakobiochemickom laboratóriu III. Internej kliniky LF UK pod
vedením Akademika Teofila Niederlanda, a neskôr na Oddelení klinickej farmakológie Výskumného ústavu lekárskej bioniky, Ústavu preventívnej a klinickej
medicíny a neskôr Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave pod vedením Prof. MUDr. Rastislava Dzúrika, DrSc. Na SZU pôsobila v rokoch 2006-2011
ako Prorektor pre vedecko-výskumnú činnosť. T.č. pracuje na Ústave molekulárnej
biomedicíny LF UK ktorého prednostom je Doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec,
PhD., MPH.
Absolvovala študijný pobyt v Laboratóriu nefrológie a hypertenzie na Univerzite
vo Würzburgu, SRN u prof. Dr. Dr. h.c. A. Heidlanda (DAAD štipendium) a na
Oddelení nefrológie v Children Hospital of East Ontario, Ottawa u prof. G. Fillera
(Partnership for Tomorrow, Program of Association of Universities and Colleges
of Canada).
V klinických štúdiách aj experimentálnej práci na zvieracích modeloch sa zaoberá uremickou toxicitou, metabolizmom magnézia, účinkami nanomateriálov
a produktov pokročilej glykácie na zdravie, metabolickým syndrómom, obezitou
a výživou. Pôsobila ako riešiteľka niekoľkých projektov Rámcového programu
EU ako i domácich projektov, a ako školiteľka diplomandov a doktorandov. Výsledkom jej rozsiahlej domácej a zahraničnej spolupráce je publikovanie > 120
vedeckých článkov v indexovaných časopisoch, ktoré dosiahli citovanosť > 1300.
Je členkou Európskej asociácie pre štúdium diabetu, Vedeckého kolégia SAV
pre lekárske vedy, niekoľkých spoločností SLS, a redakčnej rady časopisu Kidney
and Blood Pressure Research.
Bronzová a Strieborná medaila SLS za rozvoj slovenskej vedy a výskumu.
Kryštálová medaila SSBRM 2014 za vedu a výskum v experimentálnom
výskume sledovania bioregeneračných procesov na zvieracích modeloch ochorení.

Doc. MUDr. Katarína
Šebeková, DrSc.

(Slovensko)

Odborný profil
Doz. Dr. Med. Thomas Rampp skončil Lekársku fakultu vo Würzburgu
v Nemecku. Po skončení Lekárskej fakulty si postupne rozširoval odborné znalosti
v niekoľkých medicínskych odboroch (interná medicína, všeobecné lekárstvo,
ortopédia, fyzikálna medicína a rehabilitácia), z ktorých získal atestácie a paralelne so spomínanými odbormi sa individuálne venoval štúdiu integratívnej
medicíny a tradičnej čínskej medicíny, ktorá ho uchvátila natoľko, že odchádza
na dlhodobé odborné pobyty do Číny a Indie, aby sa zdokonalil v spomínaných
odboroch na tradičných klinických a ambulantných pracoviskách. Po návrate
do Nemecka úspešne absolvuje diplomované postgraduálne štúdium tradičnej
čínskej medicíny a integratívnej medicíny. Je spolutvorcom koncepcie činnosti
a spoluzakladateľom rozsiahleho Inštitútu integratívnej medicíny s lôžkovou
a ambulantnou časťou v Essene. Od roku 1999 pôsobí vo funkcii prednostu ambulantného traktu Inštitútu a tiež prednáša na Essenskej Lekárskej fakulte integratívnu medicínu. V Inštitúte inicioval vytvorenie medzinárodného týmu nemeckých, čínskych a indických lekárov, ktorí sa spoločne podieľajú na veľkom
úspechu Inštitútu. Vedecké hodnosti získal už z integratívnej medicíny, a to s pochvalou „Magna cum laude“ na Lekárskej fakulte v Marburgu, ktorá významne
podporuje rozvoj integratívnej medicíny v Nemecku.
Doz.Dr. Med. Rampp je autorom a spoluautorom početných vedeckých článkov a publikácií v odbore integratívnej medicíny. V Nemecku je vyhľadávaným
odborníkom v oblasti tradičnej čínskej medicíny, v oblasti chiropraxie a family medicine. Je členom niekoľkých medzinárodných spoločností pre integratívnu medicínu a pre CAM.
2012 - Slovenská spoločnosť pre bioregeneračnú medicínu udelila Doc. Ramppovi Cenu Dr. Martina Kukučína za celoživotné dielo výkonu lekárskeho povolaniev oblasti integratívnej medicíny, za vysokú odbornosť a empatický prístup
k pacientom.

Univ. Doz. Dr. Med.
Thomas Rampp, PhD.

(Nemecko)

Odborný profil
MMag. Hauschild má multidisciplinárne odborné vzdelanie so širokým rozhľadom v praktických odborných a vedeckých vedomostiach. Študoval simultánne
na 3 viedenských univerzitách: Ekonomická Univerzita, Univerzita psychológie,
sociológie a filozofie, Univerzita aplikovaného výtvarného umenia. V klinickej psychológii sa venoval hlavne systémovej terapii rodiny a optimalizácii pracovných
medziľudských vzťahov aktivujúcich zlepšenie tímových pracovných výsledkov vo firmách. Od roku 2001 sa veľmi intenzívne venuje výskumu chronopsychológie, patrí k jej zakladateľom v Rakúsku a k uznávaným odborníkom
v tejto oblasti doma aj v zahraničí. V roku 2008 inicioval založenie Akadémie
pre chronopsychológiu a chronomedicínu a stal sa jej riaditeľom. V roku 2012 sa
spolupodieľal na založení Inštitútu pre chronopsychológiu na Univerzite S. Freuda
vo Viedni, kde pôsobí doteraz ako zástupca riaditeľa Inštitútu. Napísal viacero
odborných učebníc pre študentov Inštitútu, pre psychológov a pre lekárov, jeho
vedecké práce sú uznávané a citované v celosvetovej odbornej literatúre. Vo svojich voľných chvíľach sa aktívne venuje modernej maľbe.
Kryštálová medaila SSBRM 2014 za vedu a výskum v oblasti chronopsychológie, chronomedicíny a bioregeneračnej medicíny.

MMag. Peter R. Hauschild

(Rakúsko)

Odborný profil
Doc. Ing. Igor Hantuch, CSc. skončil Elektrotechnickú fakultu SVŠT v Bratislave, odbor automatizácia a regulácia a už ako študent sa zaujímal a prehlboval
si svoje vedomosti v oblasti aplikovaných počítačových systémov v medicíne.
Svoju diplomovú prácu na tému Štatistická optimalizácia pre homeopatiu obhájil
s veľkým úspechom pre novátorský prístup k riešeniu interdisciplinárnej problematiky. V dizertačnej a habilitačnej práci riešil problematiku automatizovanej
syntézy programových systémov riadenia technologických procesov v reálnom
čase.
Jeho bohatá vedecko –výskumná a publikačná činnosť sa viaže k pôsobeniu
v Slovenskej akadémii vied v Bratislave, kde získal vedeckú hodnosť 2A a k jeho
pôsobeniu na FEI STU.
Aj keď má pán docent technické vzdelanie, intenzívne sa zaujíma o integratívnu medicínu a to najmä o informačnú medicínu biopolí založenej na princípoch
nelineárnej biorezonancie, z ktorej absolvoval odborné školenia a certifikované
kurzy doma aj v zahraničí. Odborné vzdelanie získal tiež v oblasti etikoterapie,
ktorú preferuje ako nedeliteľnú súčasť komplexnej terapie v celostnej integratívnej medicíne.
Od roku 2015 spolupracuje so SSBRM ako konzultant v oblasti bioenergetickej a informačnej medicíny.

Doc. Dipl. Ing. Igor
Hantuch, CSc.

(Slovensko)

