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Program Kongresu TCM 
 

W ramach Kongresu w Hotelu Europejskim (ul. Lubicz 5) odbędą się:  

 otwierająca Kongres Sesja Plenarna (w piątek w godz. 9:30-12:30) składająca się z 

krótkich (20 min.) wykładów,  

 trzy równoległe sympozja tematyczne (od piątku po południu do niedzieli po południu),  

 sympozjum naukowe „TCM a medycyna oparta na faktach” (w sobotę, tylko w języku 

angielskim), 

 codzienne, poranne warsztaty Qi Gongu medycznego w Hotelu Europejskim, 

 spotkania z wykładowcami, 
 

Przed rozpoczęciem Kongresu, w czwartek 11 października po południu (15:30-19:00) odbędzie 

się wykład przedkongresowy dr Agnieszki Krzemińskiej: Cukrzyca – leczenie dietą i ziołami 

chińskimi. 

Wykład zostanie wygłoszony w języku polskim i tłumaczony będzie na język angielski. 

Wykład płatny jest niezależnie od biletów na Kongres, jednak posiadacze biletów na Kongres 

mają 50% zniżkę. 

 

W sobotę wieczorem, w pięknie położonym zamku w Przegorzałach w Krakowie, odbędzie się 

uroczysty bankiet i tańce. Zapewniamy transport autobusami w obie strony. 

 

Wszystkie wykłady trzech sympozjów tematycznych oraz sympozjum naukowego, odbywać 

się będą równolegle w czterech salach w Hotelu Europejskim.  

 

Wykłady sympozjów tematycznych: 

- trwają 3,5 godziny w tym przerwa 20-30 minut, 

- prowadzone w języku angielskim, tłumaczone będą na język polski i vice versa. 

 
I. GINEKOLOGIA I PŁODNOŚĆ 
 

Piątek, 12.10.2018, po południu: 15:00-18:30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Shulan Tang (Chiny, Wielka Brytania): Rola TCM w pielęgnowaniu naturalnej urody 
 

Sobota, 13.10.2018, przed południem: 9:00-12:30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Ina Diolosa (Austria): Libido i afrodyzjaki 
 

Sobota, 13.10.2018, po południu: 15:00-18:20 (w tym przerwa kawowa 20 min.): 

 Elisabeth Rochat de la Vallee (Francja): Znaczenie emocji w kobiecej fizjologii i ich wpływ 

na płodność 
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Niedziela, 14.10.2018, przed południem: 9:00-12:30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Jiri Bilek (Czechy): Igła potężniejsza niż hormony? Leczenie akupunkturą zaburzeń 

miesiączkowania. 
 

Niedziela, 14.10.2018, po południu: 14:30-17:50 (w tym przerwa kawowa 20 min.): 

 Izabela Miętka (Polska): Zrozumieć Bao Gong i wspomóc poczęcie – akupunktura 

wspierająca płodność 

 
II. CHOROBY DZIECIĘCE 
 

Piątek, 12.10.2018, po południu: 15.00-18.30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Julian Scott (Wielka Brytania): Bezsenność i koszmary nocne u dzieci 
 

Sobota, 13.10.2018, po południu: 15:00-18:20 (w tym przerwa kawowa 20 min.): 

 Joan Duveen (Holandia): Rozwój dziecka i związane z nim patologie 

 Julian Scott (Wielka Brytania): Fazy życia – bramy życia, jak problemy we wczesnym 

okresie życia objawiają się później, podczas menopauzy i w podeszłym wieku 
 

Niedziela 14.10.2018, przed południem: 9:00-12:30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Yifan Yang (Chiny, Holandia): Alergie i nietolerancje pokarmowe u dzieci – zrozumienie 

zagadnienia i możliwości leczenia w TMC 

 
III. SHEN I CHOROBY PSYCHICZNE ORAZ PSYCHOSOMATYCZNE 
 

Piątek, 12.10.2018, po południu: 15.00-18.30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Yuan Heping (Chiny, Niemcy): Prezentacja efektywnych przepisów i strategii 

terapeutycznych na różne choroby umysłowe 

 Tzafrir Nachmani (Izrael): Zaburzone Shen – leczenie traumy. Zrozumienie procesu 

leczenia zespołu stresu pourazowego. 
 

Sobota, 13.10.2018, przed południem: 9:00-12:30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Elisabeth Rochat de la Vallee (Francja):  Szaleństwo (dian kuang) 

 Joan Duveen (Holandia): Znaczenie osi Shen-Yi-Zhi w praktyce klinicznej 
 

Sobota, 13.10.2018, po południu: 15:00-18:20 (w tym przerwa kawowa 20 min.): 

 Sun Peilin (Chiny, Belgia): Zastosowanie 13 punktów duchów w leczeniu zaburzeń Shen 
 

Niedziela 14.10.2018, przed południem: 9:00-12:30 (w tym przerwa kawowa 30 min.): 

 Tzafrir Nachmani (Izrael): Uzależnienie – epidemia naszych czasów 
 

Niedziela, 14.10.2018, po południu: 14:30-17:50 (w tym przerwa kawowa 20 min.): 

 Bartosz Chmielnicki (Polska): Kanały i punkty Luo w leczeniu chorób ciała i zaburzeń 

emocjonalnych 

 Yair Maimon (Izrael): Duch punktów akupunkturowych 

 
IV. TCM A MEDYCYNA OPARTA NA FAKTACH 
 

Sympozjum odbędzie się w sobotę, 13.10.2018 w godzinach 9:00-12:30. 

Wykłady sympozjum naukowego: 

- trwają 30 minut, w tym 10 minut na dyskusję, 

- prowadzone w języku angielskim, nie tłumaczone na język polski. 
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Wykłady: 

 Shulan Tang (Chiny, Wielka Brytania): Waga regulacji cyklu miesięcznego 

 Bartosz Chmielnicki (Polska): Badania nad skutecznością i mechanizmami działania 

akupunktury w kardiologii 

 Yair Maimon (Izrael): Najlepsze badania dotyczące akupunktury w onkologii 

 Sun Peilin (Chiny, Belgia): Badania w dziedzinie leczenia depresji za pomocą akupunktury 

i moksybucji 

 Yifan Yang (Chiny, Holandia): Wschód spotyka Zachód – terapia TMC zwiększa 

skuteczność leczenia przy pomocy medycyny zachodniej 

 Marek Kalmus (Polska): Badania EBM dotyczące TCM – pułapki i propozycje zmian 

 
QI GONG MEDYCZNY 
W trakcie Kongresu będzie możliwość wzięcia udziału w praktycznych warsztatach „Qigongu 

medycznego” prowadzonych przez Barbarę Czarnecką. 

Qigong medyczny odbywać się będzie w piątek, sobotę i niedzielę (12-14.10.2018) w godzinach 

7:30-8:15 w Sali Balowej Hotelu Europejskiego. 

 
SPOTKANIA Z WYKŁADOWCAMI 
W czasie przerw obiadowych i wieczorem będą odbywać się spotkania z wykładowcami. 
 


