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szavar, koncentráció-

csökkenés, kimerült-

ség, felső légúti huru-

tok, gyomor- és bélpa-

naszok, hízási hajlam,

allergiás tünetek megjelenése, szédülés, hallás-

látás zavar, szapora szívverés, zsibbadás-reme-

gés stb. 1991-ben az Egészségügyi Világszerve-

zet orvos szakértői megállapították, hogy az ál-

talános populáció higanyfelvételének legna-

gyobb része a fog töméseiből jön létre. A fogá-

szatban alkalmazott amalgám 50%-a higany,

mely a tömésekből a rágás, az oldódás, az ioni-

záció hatására folyamatosan felszabadul, és a

szervezet legkülönbözőbb részeiben (a bél-

rendszertől a csontokig) lerakódva helyi és ál-

talános tüneteket, működés zavarokat okoz.

Egyes európai és tengerentúli országokban a

különösen veszélyes kategóriába sorolták a fo-

gászati amalgámot, és betiltották vagy nem ja-

vasolják használatát. Ezekben az országokban

az első lépés a gyerekek és a terhes anyák vé-

delme volt. 

Mi mikor fogjuk megtenni ezt a lépést?”

Az előadásokból

A nehézfémterhelés felmérése és tünettana,

általános és fogászati méregtelenítés, a bélflóra

és szerepe a méregtelenítésben, a holdfázisok

szerepe a betegségek kezelésében, a cranio-

sacral terápia alkalmazása és jelentősége a fo-

gászatban és a fogszabályozásban, egészség-

ügyi rendelkezések – amalgámháborúk, mág-

nesterápiás eljárások alkalmazása stb., és egy

kerekasztal-beszélgetés a kongresszus résztve-

Tisztelt Doktor Úr! 

Az előző számban láttam a biológiai fogá-

szati kongresszus meghirdetését. Nem vagyok

orvos, és tudom, hogy az orvosi kongresszusok

zártkörűek, de – mivel fogaim elég rossz álla-

potban vannak – érdekelnének az ott elhangzó

előadások. Teljesen szakképzetlennek se érzem

magam, mert szinte mindent elolvastam, ami

az utóbbi években ezzel kapcsolatban megje-

lent. Kérdésem, hogy lenne-e lehetőség kívülál-

lóként az előadások meghallgatására? 

Üdvözlettel: B. Katalin

Kedves Katalin! 

Röviden, igen. De ehhez fűznék némi ma-

gyarázatot. Néhány évvel ezelőtt, a „Ha fáj a

fog” című könyvem előszavában, többek kö-

zött, a következőket írtam: „A páciensnek kell

kezébe adni az önmegismerés lehetőségét, az

önmaga egészségi állapotának karbantartását.

Ez korunkban az orvosoktól nem várható el.

Meg kell adni a betegnek minden információt,

hogy a saját testének folyamatait megismerje,

és a lehetséges kezelési módok indikációját és

hátrányait mérlegelve, a kezelésbe őt bevonva,

hozza meg döntését, hogy a kezelőorvosával

összhangban, együttes munkával érjenek el

minél jobb eredményt, minél egészségesebb,

harmonikusabb állapotot. Tehát a betegnek jo-

ga, hogy tudja, mi történik vele. Joga, hogy

tisztában legyen a szervezetében lejátszódó fo-

lyamatok mibenlétével. Joga, hogy megismerje

a latin kifejezések tartalmát. Joga partnernek

lennie a gyógyulás-kezelés folyamatában, és

nem elszenvedő objektumnak.” Számomra úgy

tűnik – látva az egészségügyben jelenleg is zaj-

ló folyamatokat –, egyre aktuálisabbak az öt

éve leírt sorok.

A konferenciáról

Kétévente, immáron harmadik alkalommal

rendezik meg a biológiai, komplementer fogor-

vosi kongresszust. A mostani kongresszus fő

témái: fogászat a XXI. században, amalgám-

mentes társadalom, a külső és belső környezet-

szennyezés kérdései, a fogorvosok felelőssége

és feladatai. 

LEVELEZÉS

A szék mellett... Dr. Csiszár Róbert
biológiai fogászati tanácsai

„A fogászati problémák végigkísérik életünket, és fel-

merülő kérdéseinkre sokszor nem kapunk választ.”

Az amalgámpro-

bléma kiemelten sze-

repel, egy részlet a

kongresszusi össze-

foglalóból: „Évtizedek

óta tudjuk, hogy a hi-

gany és vegyületei ká-

rosak a szervezetre.

A leggyakoribb hi-

ganymérgezéses tü-

netek: fejfájás, általá-

nos gyengeség, alvá-

vőivel, témája a fogászati betegellátás jövője. 

A meghívott előadók névsora – a komple-

menter orvoslásban kissé jártasak részére ki-

váltképp – önmagáért beszél: dr. Cakó Anna-

mária, Béky László, dr. Bencze István, dr. Gajdos

Gábor, dr. Kerekes László, Nagy Annamária,

dr. Rideg Sándor, dr. Sarkadi Ádám, dr. Tamasi

József, dr. Tóth Ildikó és jómagam. 

Az előadások október 9-én, 10–18 óráig tar-

tanak. Helyszín: CEU – Conference Center,

1106 Budapest, Kerepesi út 87.

A kongresszus természetesen térítéses, de

a nem szakmai érdeklődőknek, így Önnek is,

kedves Katalin, ha október 8-ig telefonon beje-

lentkezik a megadott számon, kedvezménye-

sen 8000 forint, mely a helyszínen 9 órától

fizetendő. 

Sikeres információgyűjtést kívánok

Üdvözlettel: Dr. Csiszár Róbert

Dr. Csiszár Róbert fogszakorvos, a komple-

menter/biológiai fogorvoslás honoris causa ta-

nára, vizsgáztatója.

A kérdések feltehetők levélben a szerkesztő-

ség címén és az interneten a www.biodent.hu/

Tanácsadás rovatban.

Kongresszusinfo: 1027 Budapest, Kapás u.

31. fsz. 3. tel.-fax: 213-9379

e-mail: dr.csiszar.robert@secnet.hu

web: www.biodent.hu. 

Kongresszus


