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tünet leírása alapján, bizonyította a különböző,

un. „amalgámmérgezéses” tünetek toxikoló-

giai, és gyógyszertani hátterét.

Nagy Anna Mária gyógyszerész a homeopáti-

ás méregtelenítés, nehézfém kivezetés fontossá-

gáról és lehetőségeiről beszélt, kiemelve a Phö-

nix spagyrikus szerek hatásmechanizmusait.

Dr. Sarkadi Ádám orvos - természetgyó-

gyász, 20 éves németországi praxistapasztala-

tai alapján vázolta az amalgám eltávolítás utáni

méregtelenítés lehetőségeit, valamint ismertet-

te az amerikai eredetű cranio-sacral terápia

gyógyászati alkalmazását.

Dr. Fóris Pál fogorvos, több mint ezer amal-

gámtömés elektromos mérése alapján, bizonyí-

totta a szájüregi galvánelem működését.

Dr. Kerekes László gyerekgyógyász, a bél-

és a szájnyálkahártya mikroflórájának ökoe-

gyensúlyát, a probiotikus baktériumok műkö-

dését és a candidiázis kialakulását ismertette.

Dr. Gajdos Gábor sebész, böjtorvos, az álta-

lános méregtelenítés hármas egységéről – te-

hermentesítés, mobilizálás, kiválasztás – be-

szélt, kiemelve a környezeti ártalmak és a fogá-

szati méregtelenítés fontosságát.

Dr. Cakó Annamária fogorvos, előadásának

témája, a mágnesterápia fogászati alkalmazása;

a fájdalomcsillapítás, a seb- és a csontregener-

áció és a krónikus gyulladások területén.

Jómagam két előadásban négy témát érin-

tettem; Az amalgám történetét 1818-tól napja-

inkig. A WHO – az Egészségügyi Világszerve-

zet – 1991, és 96. évi vizsgálatait és állásfogla-

lását (melynek végső konklúziója, hogy a hi-

K
étévente kerül megrendezésre, a Bioló-

giai-Komplementer Fogorvosi Kong-

resszus. A kongresszus, nemcsak azért

emelkedett ki a korábbi rendezvények sorából,

mert a legátfogóbban mutatta be a fogászat te-

rületét érintő kérdéseket, egységes útmutatót

adva a jövő feladataihoz, hanem – a követendő

koncepcióváltást reprezentálva – összefogta, a

biológiai módszereket alkalmazó fogorvosokat

az egyéb orvosi szakterületek képviselőivel és

a természetgyógyászokkal, valamint nem re-

kesztette ki a laikus érdeklődőket,

vagyis a pácienseket, betegeket sem.

Korunkban nagyon lényeges ez, hiszen

a konferenciák általában egy szűk cso-

port, egy specialista réteg találkozói.

Ezzel sajnos a szakterületek tovább szű-

külnek és a „kitekintés”, az egyéb szak-

területekkel való kommunikáció, a szin-

tetizáló gondolkodásmód, zsákutcába

kerülnek. 

A mostani rendezvény fő témái a kö-

vetkezők voltak: fogászat a XXI. század-

ban, amalgám mentes társadalom, a kül-

ső és belső környezetszennyezés kérdé-

sei, a fogorvosok felelősége és feladatai. 

Egy – egy mondatban összefoglalva,

az elhangzott előadások.

A bevezető előadás, a biológiai fogászat al-

kalmazott szakterületeit vázolta; hagyományos

kínai orvoslás, homeopátia, reflexológia, neu-

rálterápia, orálakupunktúra, Voll – diagnoszti-

ka, biorezonancia, méregtelenítési módszerek.

Béky László természetgyógyász, a legújabb

energetikai kutatások eredményeit, az élő szer-

vezet bioenergiájának összefüggéseivel, ismer-

tette.

Dr. Tamasi József belgyógyász, az amalgám-

tömésekből kioldódó higany, kevésbé ismert

„útjait” ismertette; áthaladás a vér - agy gáton,

diffúzió a központi idegrendszerbe, a veseké-

reg terhelése, bejutás az anya szervezetéből a

magzatéba.

Dr. Tóth Ildikó fogorvos, az amalgámtömés

alkotórészeinek homeopátiás gyógyszerképei,
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„A fogászati problémák végigkísérik

életünket, és felmerülő kérdéseinkre

sokszor nem kapunk választ.”

ganynak nincs toxikológiai küszöbértéke,

vagyis minden mennyiségben mérgezőnek

tekinthető). A higany – nehézfém terhelés

tünettanát és felmérési lehetőségeit. Az amal-

gám alkalmazásának betiltását, vagy korláto-

zását célzó egészségügyi rendelkezések is-

mertetését, Európában és egyéb országokban.

A záró program, kerekasztal beszélgetés

volt a kongresszus résztvevőivel, témája; a fo-

gászati betegellátás jövője, az itt elhangzottak-

ról, majd egy másik alkalommal. 

Összefoglalásképpen, a kongresszuson be-

bizonyosodott, hogy a biológiai fogorvoslás

komplex kérdésköre, magában foglal számos

más orvosi szakterületet, a természetgyógyá-

szat több ágát, és a „fogegészségügyet” érintő

problémák, csak ezekkel a szakemberek-

kel együtt és a páciensekkel is együttmű-

ködve, oldhatók meg.

A kongresszus záróakkordjaként ke-

rült átadásra a „Biológiai Fogorvoslásért”

serleg, melynek 2004. évi kitüntetettje

Dr. Cakó Annamária lett. Gratulálok,

a magam nevében is.

● Dr. Csiszár Róbert

Dr. Csiszár Róbert fogszakorvos, a

komplementer/biológiai fogorvoslás hono-

ris causa tanára, vizsgáztatója.

A kérdések feltehetők levélben a szer-

kesztőség címén és az interneten a

www.biodent.hu/ Tanácsadás rovatban.
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A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert biológiai fogászati tanácsai


