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Vážení kolegové, 
je mi potěšením pozvat Vás na další z odborných seminářů Akademie fyziologické regulační medicíny. Přednášet bude 
italský lékař, onkolog MUDr. Ivano Hammarberg Ferri, jenž pracuje jak ve veřejných, tak soukromých zdravotních zaří-
zeních a zabývá se také pedagogickou činností.
  

Dr. Ferri se narodil roku 1966 ve Švédsku v rodině vědce. Medicínu vystudoval s vyznamenáním na Ne-
apolské univerzitě, poté se delší čas pohyboval v mezinárodním prostředí, aby se nakonec usadil v Itálii, 
zemi své matky. V rámci onkologie se specializuje na integrativní medicínu. Působí ve Ferraře, Bologni, 
San Marinu a Porto Sant Elpidio. Externě vyučuje na několika vysokých školách, z nichž nejznámější je 
římská Universita La Sapienza. Věnuje se také osvětě. Ve svém pražském vystoupení se dr. Ferri zaměří 

na co nejširší spektrum klinických možností integrace komplementárních přístupů v léčbě onkologického pacienta. Jejich 
hlavním cílem je ovlivnění imunitního systému pacienta, ale i systému nervového a dalších.

Účastníci tohoto semináře mají navíc jedinečnou možnost zúčastnit se následující den další vý-
znamné akce. Jde o seminář „Komplementární léčba v onkologii“, kde hlavním přednáše-
jícím bude Ronald Hunnighake, MD, medicínský ředitel Riordan Clinic při University of 
Kansas School of Medicine. Dr. Hunninghake se několik desítek let zabývá využitím vitaminu 
C v onkologii a nejen v ní, se speciálním zaměřením na vysokodávkovaný, parenterálně podávaný 

vitamin C (IVC). Americký expert přijíždí do Česka poprvé a obsahem jeho sdělení budou jeho klinické zkušenosti, v 
nichž navazuje na výzkumy jak svého učitele a zakladatele kliniky Hugha Riordana, tak nobelisty Linuse Paulinga a 
Ewana Camerona ze 70. let minulého století.

Na semináři dále vystoupí MUDr. Jiří Slíva, Ph.D., vědecký pracovník z Farmakologického ústavu  
3. LF UK, který se bude zabývat farmakologickými aspekty komplementární léčby v onkologii. 

Celou akci pak zahájí svým příspěvkem o roli antioxidantů v prevenci a léčbě nádorových onemocnění 
doyen onkologické léčby v ČR prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.             

Přijměte, prosím, jménem Akademie fyziologické regulační medicíny naše pozvání, ať se zúčastníte jedné z akcí, či obou. 
Nabízí se Vám ojedinělá možnost, jak obohatit Vaše znalosti a rozšířit Vaše instrumentárium pro boj s nemocemi.

Přihlásit se můžete na www.edukafarm.cz

VYBRANÉ KAPITOLY V ONKOLOGII   


