VABILO
na celodnevni izobraževalni seminar
v Ljubljani, Grand Hotel Union, 24. septembra 2016

PREKOMERNA MEDIKALIZACIJA MATER IN OTROK
Zdrava nosečnost – zdrav porod – zdravo otroštvo
Predaval bo

nemški zdravnik Friedrich P. Graf, dr. med. in homeopat
Friedrich P. Graf ima ordinacijo v bližini Hamburga, kjer se posveča predvsem zdravju žensk in otrok.
Specializiral se je za področja ginekologije, nosečnosti in poroda, pa tudi za zdravljenje s homeopatijo.
Izvaja izobraževalne programe za babice in porodničarje, predava, je avtor vrste strokovnih brošur,
priročnikov in knjig o zdravju žensk in otrok, v katerih kritično secira sodobne medicinske pristope in
posege, rutinsko predpisovanje zdravil, cepiv in vitaminskih dodatkov. Z nami bo podelil bogate izkušnje iz
svoje več kot 30-letne zdravniške prakse.

Sledi popoldansko predavanje

PREKOMERNA MEDIKALIZACIJA – PROBLEMI IN REŠITVE

hrvaške zdravnice Lidije Gajski, dr. med.
Lidija Gajski je zagrebška zdravnica, specialistka interne medicine, ki vrsto let analizira pojave v sodobnem
zdravstvenem sistemu, predvsem nagnjenost k prekomerni diagnostiki, navidezno ustvarjanje novih
bolezni in pretirano osredotočenost na farmakoterapijo (uporabo farmacevtskih zdravil in cepiv). Je
avtorica knjige Zdravila ali zgodba o prevari, v kateri kritično tehta položaj in vlogo zdravnikov ter
nevarnosti zdravstvenega sistema za paciente in zdravstvene blagajne. V predavanju se bo osredotočila na

nepotrebne in škodljive medicinske posege, kateri so, zakaj do njih prihaja in kako bi sistemske zablode
rešili.

KJE?
Grand Hotel Union – Bela dvorana, Miklošičeva 1, Ljubljana

KDAJ?
Sobota, 24. september 2016, od 9. do 18. ure

PRIJAVE
Mesto na dogodku si zagotovite tako, da nam pošljete izpolnjeno prijavnico in
dokazilo o plačilu kotizacije na elektronski naslov naravnaimunost@gmail.com .
S povratnim sporočilom bomo potrdili vašo rezervacijo.
KOTIZACIJA
Cena celodnevnega seminarja na udeleženca je 75 €.
Ob predplačilu do 5. septembra 2016 ceno znižujemo na 65€.
V ceno so vključeni: vstopnina, simultano prevajanje, osvežilni napitki in prigrizki.
Parkirnina (garažna hiša) je za udeležence 8,50 € za cel dan in NI zajeta v plačilu kotizacije.
Ob registraciji bodo možna naročila na kosilo na stroške udeleženca
(predvidena cena menija 10–15 €).
Poskrbite za svoj sedež pravi čas, saj je število udeležencev omejeno!
Prijave sprejemamo do zapolnitve dvorane.

PROGRAM
Registracija udeležencev (8.00 – 8.50)

Friedrich P. Graf, dr. med.: Prekomerna medikalizacija mater in otrok
Zdrava nosečnost in porod (9:00 – 10:40)
 Ginekološki pregledi in posegi pri ženskah v rodni dobi
 Zdravje v nosečnosti in medikalizacija nosečnosti z zdravili in cepivi
 Naravni porod proti medikaliziranemu porodu
Odmor (10:40 – 11:00)
Zdravo otroštvo (11:00 – 12:40)
 Otroške bolezni, sistematski pregledi in odločanje o cepljenju
 Otrokov imunski sistem, boj z vročino, prehrana, vitaminski in drugi dodatki
 Komunikacija staršev z zdravniki
Odmor za kosilo (12:40 – 13.40)
Naravna priporočila za zdravje (13:40 – 14:40) in vprašanja občinstva (do 16:00)
 Antibiotiki ali kako daleč je šla prekomerna uporaba zdravil ter njene posledice
 Od kod toliko alergij in drugih kroničnih obolenj pri sodobnih otrocih in materah
 Imunski sistem – kako ga zdravimo in jačamo, razlike v populaciji
 Je homeopatija vedno dobra izbira ali lahko z njo tudi škodujemo?
 In druga vprašanja …
Odmor (16:00 – 16:30)

Lidija Gajski, dr. med.: Prekomerna medikalizacija – problemi in rešitve
(16:30 – 18.00)
 Zakaj sodobna medicina postavlja toliko diagnoz in ali so res vse utemeljene
 Nepotrebni in škodljivi posegi – kateri so in zakaj do njih prihaja
 Kako bi sodobni zdravstveni sistem takšne probleme lahko rešil
 Kaj storiti: pasti sistema in komunikacija med pacienti in zdravnik

PRIJAVNICA NA SEMINAR
PREKOMERNA MEDIKALIZACIJA
Friedrich P. Graf, dr. med. in homeopat
Lidija Gajski, dr. med.
ki bo 24. septembra 2016, od 9.00 do 18.00
V Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1, Ljubljana

Ime in priimek udeleženca: …...........................................................................................................................................
Organizacija: ....................................................................................... Poklic: ……………...................................................
Naslov: ................................................................................................ Kraj: …..……..........................................................
Davčna št. (če ste davčni zavezanec): .................................................. Telefon: ..............................................................
Elektronski naslov: ............................................................................... Datum: ……..........................................................

Podpis udeleženca (oz. odgovorne osebe): …....................................................................................................................
Prosimo obkrožite:

Potrebujem simultani prevod iz nemščine v slovenščino

DA

NE

Potrebujem simultani prevod iz hrvaščine v slovenščino

DA

NE

PLAČILO KOTIZACIJE
Udeleženec s prijavo potrjuje, da je vplačal kotizacijo v znesku 75 €, ki vključuje predavanje po programu, simultani
prevod iz nemškega v slovenski jezik ali hrvaškega v slovenski jezik in osvežitev med odmori. Za zgodnjo prijavo in
plačilo kotizacije najkasneje do ponedeljka, 5. septembra 2016, se obračuna znižana cena 65 €. Zadnji rok za prijave
je petek, 16. september 2016.
Kotizacijo nakažite na Zavod Naravna imunost, Novomeška cesta 20, 8310 Šentjernej, TRR 30000-0014694275,
odprt pri banki Sberbank, d. d. Ljubljana (BIC banke: SABRSI2X). Račun prejmete po e-pošti ali ob registraciji na
dogodku. Izpolnjeno prijavnico skupaj z informacijo o plačani kotizaciji pošljite na e-naslov
naravnaimunost@gmail.com ali (če prvo ni mogoče) na poštni naslov Zavoda Naravna imunost.
Število udeležencev je omejeno, prijave sprejemamo do zasedbe mest. Morebitne odjave je treba sporočiti najmanj
5 dni pred dnevom dogodka, sicer vam bomo morali zaračunati stroške v višini 50% plačane kotizacije.
Zavod Naravna imunost skrbno varuje osebne podatke po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. List RS št.
86-3836/2004 s sprem.). Zgoraj navedene osebne podatke uporabljamo izključno za namen registracije udeležencev
in izvedbe dogodka. S to prijavo dovoljujete, da vaše osebne podatke uporabimo v ta namen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zavod za informirano odločanje o zdravju NARAVNA IMUNOST, Novomeška cesta 20, 8310 Šentjernej – TRR
30000-0014694275 pri Sberbank, d. d., Ljubljana – www.naravnaimunost.si – naravnaimunost@gmail.com

