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Terapie komplementarne w profilaktyce i w leczeniu chorób cywilizacyjnych, autoimmunologicznych i onkologicznych 
Role of complementary therapies in prophylaxis and treatment of chronic, autoimmune and oncological diseases. 

 

Lp. Godz.  Wykładowca|Speaker Tytuł   Title  SALA WARSZTATOWA|Workshops 
  

 9:00-
9:20 

OTWRACIE KONFERENCJI | OPENING  

1 9:20- 
9:50 

Dr Marzanna Konopka- 
Radziszewska 
 

Rola psychobiologii w leczeniu chorób 
takich jak choroby nowotworowe oraz 
przewlekłe. Psychobiologia jako 
emocjonalny kod choroby w integralnej 
profilaktyce i terapii chorób 

Role of Psychobiology in treatment of 
chronic and oncological diseases 

 
 

2 09:50-
10:20 

Dr Jurgen Arnhold 
 

Rola fitoterapii dożylnej (Curcumina, 
Artesunat, Resveratrol) oraz laseroterapii 
dożylnej w przypadku leczenia chorób 
cywilizacyjnych jak cukrzyca i 
nadciśnienie oraz jako terapie 
wspierająca choroby onkologiczne. 

Use of curcumine, resveratrol and 
lasertherapy in treatment of chronic 
diseases like diabetes and 
hypertension and as supportive 
treatment in oncological diseases 

3 10.20-
10:50 

Dr Preeti Agrawal 
 

Jak łączyć terapie komplementarne z 
leczeniem konwencjonalnym w 
przypadku leczenia endometriozy, RZS, 
boreliozy, alergii, oraz chorób 
nowotworowych. 

Effective combination of 
complementary therapies with 
conventional medical treatment – 
integrative approach 
 

Dyskusja | Discussion 10:50-11:05 

Przerwa kawowa 11:10-11:40 | Coffee break  

   

4 11.40-
12.00 

Prof. Katharina Pachmann 
 
 

Rola krążących komórek 
nowotworowych w monitorowaniu 
efektów leczenia 

The impact of circulating tumor cells 
during the course of disease of 
patients with solid malignant tumors 
 

11:40-13:10 Rola psychobiologii w 
leczeniu chorób takich jak depresja, 
nowotwory, choroby przewlekłe/ Role of 
Psychobiology in treatment of chronic 
and oncological diseases Dr Marzanna 
Konopka Radziszewska 

5 12.00- 
12.20 

Dr Monika Pizon Znaczenie macierzystych komórek 
nowotworowych w patogenezie i terapii 
chorób nowotworowych 
 

Role of cancer stem cells in 
pathogenesis and treatment of 
oncological diseases 

6 12.20-
12:40 

PT, CST Wojciech 
Garwoliński 

Rola Terapii czaszkowo-krzyżowej w 
problemach neurologicznych oraz 
chorobach przewlekłych 

The role of cranial-cross therapy in 
neurological problems, stress related 
disorders and chronic diseases 

7 12:40-
13:10 

Dr Horst Kief Rola ozonoterapii dożylnej w leczeniu 
chorób przewlekłych jak borelioza, 
nawracające stany zapalne, 
Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) 
oraz chorób onkologicznych 

Role of ozonetherapy in treatment of 
chronic diseases like Lyme disease, 
immune disorders, Rheumatoid 
arthritis (RA) and oncological diseases 



Dyskusja | Discussion 13:10-13:20  

Przerwa obiadowa | Lunch 13:20-14:10  

  

8 14:10-
14:40 

Dr George Stommel 
 

Naturalne ekstrakty RNA w leczeniu 
chorób przewlekłych związanych z 
układem odpornościowym oraz 
chorobami autoimmunologicznymi jak 
Fibromyalgia czy Zapalenie 
wielomięśniowe (Polymyositis) 

Natural RNA extracts in the treatment 
of chronic disorders related to the 
immune system  and autoimmune 
diseases like Polymyositis, 
Fibromyalgia 
 

14:30-15:30 Rola Terapii czaszkowo-
krzyżowej w problemach neurologicznych 
oraz problemach z emocjami / The role of 
cranial-cross therapy in neurological 
problems, stress related disorders and 
chronic diseases 
PT, CST Wojciech Garwoliński 9 14:40-

15:00 
Mgr Adam Grudziński 
 

Medytacje lecznicze (NML) w TCM w 
leczeniu chorób przewlekłych i 
onkologicznych  
 

Role of medical meditation in chronic 
and oncological disease  

 

10 15:00-
15:30 

Dr Ewa Białek Gdzie szukać przyczyn i rozwiązań chorób 
autoimmunologicznych 
 

Causes and solutions in treatment of 
autoimmune diseases 

Dyskusja | Discussion 15:30-15:45   

Przerwa kawowa 15.45-16:10 | Coffee break  

  

11 16:10-
16.30 

Mgr Izabela Żak 
 

Fizjoterapia uroginekologiczna i terapia 
dysfunkcji dna miednicy 

Prevention and treatment of 
incontinence using Corefit technique 

16:40-17:40 Medytacje lecznicze (NML) w 
TCM w leczeniu chorób przewlekłych i 
onkologicznych / Role of medical 
meditation in chronic and oncological 
diseases 
Mgr Adam Grudziński 

12 16:30-
17:00 

Mgr Wanda Budzanowska-
Bartko 
 

Poszukiwanie  zdrowia za pomocą 
refleksologii stóp i rąk- wsparcie przy 
otyłości, niepłodności oraz chorbach 
cywilizacyjncyh  
 

Refloxology as a complimentary 
therapy in treatment obesity, sterility, 
and civilisation diseases  

13 16:55- 
17:30 

Mgr Robert Przybyś 
 

Refleksologia twarzy w leczeniu zaburzeń 
neurologicznych u dzieci i dorosłych 

Face reflexology in treatment of 
chronic diseases and cancer 

 

Dyskusja | Discussion 17.30-18.00  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI  

 
 


