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Vážení kolegové, 
je mi potěšením pozvat Vás na doplňující, v původním plánu neohlášený odborný seminář Akademie fyziologické 
regulační medicíny. Přednášet bude německá lékařka dr. med. Gudrun C. Mekle, M.A., MBA, provozující pri-
vátní praxi všeobecného lékaře v Martfeldu, samosprávné obci v hornosaském okrese Diepholz, nedaleko Brém. 

Dr. Mekle pochází z Dortmundu, kde se roku 1965 narodila. Původně vystudovala sinologii 
a německou lingvistiku na Rúrské univerzitě v Bochumi (magisterské studium zakončené v 
roce 1990). Poté se však začala intenzivně věnovat medicínské problematice. Absolvovala 
několik odborných stáží a studijních pobytů, např. ve Vincente Sotto Memorial Medical 
Centre na Filipínách (vnitřní lékařství), v King Faisal Specialist Hospital and Research Centre 
v saudskoarabském Rijádu (dětská kardiologie), v Soroka Medical Centre v izraelské Beer-

ševě (anestezie). V roce 1997 úspěšně složila státní zkoušky z medicíny na Essenské univerzitě, v roce 
2006 pak dr. Mekle získala velký doktorát. 

Před započetím soukromé praxe pracovala např. v Nemocnici Prince z Walesu v Hong Kongu, v Nemocnici 
Alfreda Kruppa v Essenu, v Nemocnici Svatého Ducha v Hagenu, působila také jako vedoucí medicínsko-vě-
deckého oddělení firmy Sanum-Kehlbeck GmbH. Ve svém pražském vystoupení se dr. Mekle zaměří na mož-
nosti, jak prostředky FRM působit na procesy probíhající na úrovni buňky a buněčných organel. 
Přijměte, prosím, jménem Akademie fyziologické regulační medicíny pozvání na seminář, jehož smyslem je 
přinést nové pohledy na mikroimunologii a její praktické využití. Nabízí se Vám jedinečná možnost, jak obohatit 
Vaše znalosti dané problematiky a tak rozšířit Vaše instrumentárium pro boj s nemocemi.
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