
POZVÁNKA

Vážené dámy, vážení páni,

po dvoch mimoriadne úspešných Medzinárodných kongresoch o vitamíne C je tento rok opäť čas na pokračovanie.
Preto 12. júna 2021 od 14:00 do 19:30 opäť pozveme vedcov, odborníkov z praxe, osoby ovplyvňujúce názorové mienky  
a všetkých priaznivcov vitamínu C na kongres, ktorého hlavnou témou budú:

Novinky zo sveta výskumu a praxe.

Tešíme sa na vašu účasť.

S pozdravom,

Event Management Pascoe

Môžete sa tešiť na renomovaných svetových odborníkov:

Qi Chen PhD - University of  Kansas Medical Center
Dr. med. Ruth Poglitsch – Private practice Graz
Dr. med. Astrid Kohl – Privat practice Berlin
Dr. med. Andreas Pinter – University of Frankfurt
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Sascha Venturelli – University of Hohenheim
Prof. Dr. Frank M. Brunkhorst – University Hospital Jena

Program

III. Medzinárodný 
kongres o vitamíne C
Podporná infúzna liečba

Online z Nemecka
12. júna 2021
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POZVÁNKA

tlmočenie do češtiny

čas Rečník Prednáška

14.00 – 14.15 Annette D. Pascoe                    Otvorenie kongresu

14.15 – 14.55 Dr. med. Andreas Pinter

Univerzita vo Frankfurte  
nad Mohanom

Kyselina askorbová pri (chronických) zápalových ochoreniach – dôkazy  
a súčasná klinická prax

·	 Vzťah medzi kyselinou askorbovou a chronickým zápalom a potenciálne tera-
peutické prístupy v interdisciplinárnej starostlivosti o pacientov 

·	 Dôkaz prvej pozitívnej skúsenosti z klinického používania vitamínu C pri zápa-
lových ochoreniach sprostredkovaných imunitným systémom

·	 Praktické skúsenosti z bežného používania kyseliny askorbovej

14.55 – 15.35 Dr. med. Astrid Kohl

Všeobecný lekár, Berlín

Environmentálna medicína sa týka nás všetkých – vysoké dávky vitamínu C 
predstavujú významný pilier liečby

·	 Toxické látky znečisťujúce životné prostredie, napr. kovy, pesticídy/insekticídy, 
retardéry horenia a rozpúšťadlá, sú často jedny z najvýznamnejších dôvodov 
vzniku chronických ochorení

·	 Výsledná zápalová kaskáda je minimalizovaná veľkým množstvom rôznych 
ortomolekulárnych látok. Liečba vysokými dávkami vitamínu C v tom takisto 
zohráva dôležitú rolu

15.35 – 15.50 Prestávka  

15.50 – 16.30 Dr. med. Ruth Poglitsch 

Všeobecný lekár, Graz

Vitamín C pri liečbe ochorenia COVID-19 – štúdie a praktické skúsenosti

·	 Vedecké informácie o účinkoch askorbátu v patomechanizme infekcií spôsobe-
ných koronavírusom SARS-CoV-2

·	 Možnosti liečby podľa rakúskeho konsenzuálneho dokumentu týkajúceho sa 
prevencie, liečby a následnej starostlivosti

16.30 – 17.10 Prof. Dr. Sascha Venturelli

Univerzita v Hohenheime

Vitamín C pri glioblastóme – možnosti a obmedzenia

·	 Glioblastómy sa zvyčajne spájajú s nepriaznivou prognózou a možnosti liečby 
sú obmedzené

·	 Výsledky súčasného výskumu a takisto údaje z prvých štúdií na ľuďoch ukazu-
jú, že liečba vysokými dávkami vitamínu C dokáže prinášať zaujímavé terape-
utické účinky pri tomto konkrétnom, mimoriadne agresívnom tumore, takže je 
potrebné bližšie preskúmanie

17.10 – 17.40 Prestávka  

17.40 – 18.20 PhD Qi Chen 

Univerzita v Kansase  
Medicínske centrum

Intravenózne podávané vysoké dávky vitamínu C pri rakovine – neprebáda-
ná cesta

·	 Účinnosť a vedecký základ pre intravenózne podávané vysoké dávky askor-
bátu (intravenózne podávaný vitamín C) pri liečbe rakoviny a infekcií v svete 
doplnkovej a alternatívnej liečby (CAM)

·	 Využitie farmakologických koncentrácií kyseliny askorbovej (vitamín C, askor-
bát) ako nízkotoxickej a potenciálne účinnej látky, napr. ako látky s prooxidač-
ným účinkom pri liečbe rakoviny 

18.20 – 18.40 Prof. Dr. Frank Brunkhorst 

Univerzitná klinika  
v Jene

Vysoké dávky vitamínu C u kriticky chorých pacientov

·	 Štúdia REMAP-CAP: Vplyv vysokých dávok vitamínu C  
na počet dní bez orgánovej podpory u pacientov so sepsou 
 a vážnym priebehom ochorenia COVID-19 – súčasné dôkazy 
 a prebiehajúce klinické skúšania 

18.40  Panelová diskusia
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