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Fyziologická regulační medicína 
v léčbě imunitních onemocnění 

Vážení kolegové, 

dovoluji si Vás pozvat na pátý seminář Akademie fyziologické regulační medicíny 2018. Přednášet bude italský lékař a vědec, bez 
nadsázky osobnost světové medicíny, prof. MUDr. Leonello Milani, Ph.D. medicínský ředitel italské společnosti Guna S.p.a.  

Prof. Milani pochází z Milána, kde se roku 1949 narodil a kde také s vynikajícími výsledky vystudoval lékařskou 
fakultu. Po specializaci z neurologie své vzdělání rozšířil o diplomy v oblastech, jako je akupunktura, homotoxiko-
logie, manipulační medicína a biologická medicína. Především se však zaměřil na vědecký výzkum, kde je jeho 
nejvýraznějším počinem spoluautorství celého konceptu FRM. Široce znám je také tzv. Milaniho trojúhelník, 
což je v principu ovlivnění paměťových procesů stimulací ušního boltce, resp. aurikulárních bodů tvořících Alfa 
trojúhelník pomocí semipermanentních jehel. Tento alfa trojúhelník, publikovaný v roce 1981v odborném italském 
akupunkturistickém časopise, se využívá dosud v praxi a významně napomáhá při učení nových jazyků. Prof. 
Milani se již desítky let věnuje pedagogické činnosti a přednášel či přednáší na lékařských fakultách v Miláně, 

Kalábrii, Sienně, Neapoli, Turíně, Montpellieru, Nimes, Káhiře, Seville, Madridu, Illinois a Chicagu.  

Je členem četných špičkových odborných institucí, jako mluvčí vystoupil na zhruba 150 kongresech a je široce publikačně činný, 
kdy z jeho pera vzešlo osm knižních publikací, desítky článků v italských i zahraničních odborných časopisech a nespočet popu-
larizačních textů. Je také autorem čtyř kapitol Italské lékařské encyklopedie, za jeho širokou činnost šéfredaktorskou a editorskou 
jmenujme působení v odborném periodiku La Medicina Biologica. 
   
Ve své brněnské přednášce se prof. Milani bude zabývat možnostmi, jež skýtá fyziologická regulační medicína při řešení imunitních 
a autoimunitních poruch. Pokud jde o prvně zmíněné, zaměří se na možnosti ovlivnění chronického zánětu nízkého stupně (význam-
ně přispěl k objasnění jeho role) působením na střevní mikrobiotu. Z autoimunitních poruch bude italský lékař a vědec přednášet o 
revmatoidní artritidě, psoriáze a bolesti, u níž se zaměří na bolest pohybového aparátu a fibromyalgii a na využití MD kolagenových 
injekcí v jejich terapii.

Přijměte, prosím, jménem Akademie fyziologické regulační medicíny pozvání na seminář, jehož smyslem je praktické využití fyziolo-
gické regulační medicíny. Nabízí se Vám jedinečná možnost, jak obohatit Vaše znalosti dané problematiky a tak rozšířit Vaše instru-
mentárium pro boj s nemocemi.

Přihlásit se můžete na www.edukafarm.cz

Fyziologická regulační medicína 
v léčbě imunitních onemocnění 

Lucie Kotlářová 
Prezidentka české 

Akademie fyziologické regulační medicíny


