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Béky raszló

Fogpmblémák a teÍmészetgyógyász napi praxisában

Szdkmai életrdjz _ részletek egv interjúból

- Hogyan kerÚlhet valaki ilyen közelségbe a természettel? Hiszen nem rníndenkí olyan
szerencsés, hogy igy nevelík a szÚlei.
A gyökerek messzlre nyúlnak - kezd bele történetébe Béky László. Édesapám
agrármérnök, édesanyám tanítónö. Edesapám foglalkozása révén, ez Vidékre kötött,
előbb Pusztaszentkirályra, majd Alsóhartinyapusztára' Mindkettő táVol esik a Városi
zajtól. Az ember természetszerű környezetben élt, gyerekkorában megtanulta a
nöVényeket, állatokat, madarakat, napkeltéL, napnyugtát - tulajdonképpen
anyanyelvi szinten ismerte a természet m(jködését. ÚqY is mondhatnánk, a természet
rendje alapvető szerepet játszott a ''sorskönyvem'' megírásában. Egyetemi diplomám
is természetközeli diploma: a9rárdiploma; aztán a Debreceni Bölcaészettudományi
Egyetemen pszichológÚsi-mentálhigiénés diplomát szereztem. A kettő kiegészítette
egymást: az egyik a fizikai valósággal, a másik a lélekkel foglalkozik. Az egyik a
másik nélkül nehezen képzelhető el.
- Igencsak messzire sikeríjIt jutnia a természetgyógyászat terúletén, és meglehetősen
széles k()rben ismerik az Ón nevét'
Most ott tartok, hogy egy természetgyógyászati egyesület alapító elnöke vagyok, tíz
éVe Vezetem az A!ra Természetgyógyászatí Gyógyító és oktató Központot' Nyolc
természetgyógyászati propedeotikumból a le9ma9asabb szintű VizsgáVal
rendelkezem, amelyek között oKatói és vizsgáztatóijogosultsá9 egyaránt szerepel'
Ren9ete9et publikálok' több könyvem jelent meg, különféle újsá9okban vezetem a
természetgyógyász rovatot, televíziós csatornákon és a magyar rádióban is saját
rovatom Van. Tehát igyekszem ezt a fajta természetes élet- és gyógymódrendszert a
legszélesebb kórben ú9y publikálni, hogy az a mindenkori klasszikus
orvostudománynak ne ellentéte, hanem komplementere, annak jótékony hatását
elősegítő módszerek filozófiai és materiális rendszere legyen.
- Napjainkban a klasszíkus jelzővel a klinikai orvoslást i etik, es a
temészetgyógyászat számít alternatív megoldásnak, újdonsáqnak. Hoqy is van ez?
A ha9yományos orvoslás a természetgyógyászat, amely egyidős az emberisé99el, és
maga a klinikai orvostudomány, amire most azt mondjuk, hogy klasszikus orvoslás,
párszáz éves, Ennek a nagy fának, amit a természetes élet- és gyógymódok fájának
nevezhetünk' számtalan új hajtása Van' A tudomány legújabb VíVmányait mindig el
kell fogadni. csak arra kell Vjgyázni, hogy az ember ne a divatos újdonságokat,
hanem azokat a tradicionális dol9okat részesítse előnyben, amelyek éVezredek óta
kipróbáltan bizonyítottak. Ez nem azt jelenti, hogy ami új, azt elutasítjuk, hiszen a
tudomány egyre felgyorsultabban hozza az innovációt. Itt Van például a
géntechnoló9ia' Fantasztikus dolo9, a Világ egy része azonban elkezd berzenkedni
ellene. Pontosan ugyanaá látjLlk, mint a középkorbdn Vagy az újkorban, amikor
felfedeáek Valami új dolgot, és rögtön e| is utasították. Rettenetesen Vigyázni kell
arra, hogy a fürdővízzel együtt ki ne öntsük a gyereket is.
- De mí számít tudományosnak? MitőI kezdve van valafiínek tudományos alapja?
Nagyon sok dologra most azt mondjuk' hogy nem tudományos' és majd páÉzáz év
múlva kiderül, hogy az Volt a legtudományosabb. Tehát rettenetesen Vigyázni kell,
amikor az ember Valamilyen módszerről' rendszerről értékítéletet mond. Ha
valamilyen módszer Vagy rendszer egyéftelműen gyógyít, de mé9 nincs meg a fizikai
szintű bizonyíthatósá9a vagy megismételhetősége, az mé9 nem jelenti, hogy Valami
áltudományos butaság, hanem arról Van szó, hogy az empíria már mutat Valamit, de
a tudományosnak mondott bizonyítá5 még késlekedik. Erre nagyon jó példa a
homeopátiás rendszer. Matéria nincs benne, de ott az Avogadro-féle konstans, a
1023, ami csak rezgésinformáció, kristályszerkezet. Az egész tudományos Világ azon
9ondolkodik, hogyan működik ez az informatikai struktúra? A materialista
beállítottságú tudósok nem találnak rá magyarázatot. Pedig 250 éVe használatos, sőt,
honnan lenne az a közmondás, hogy kutyaharapást szőréVel? Ez a homeopátia
lényeqe.



Dr. Tamasi Józs€f

Az élettani gátak és a higanyterh€lés

A higany a szervezet valamennyi szervébe képes bejutni. bár kétségtelenül
kÜlönböző intenzitással. A könnyebben jut be a hasi parenchimás szervekbe,
de ezekből könnyebben tjrÜl is. A Vér-agy 9át és a placenta barriere |assabb
bejutást' de szinte lehetetlen ürülést jelent. A Vese az eqyik legintenzíVebben
halmozza a higanyt, aminek köVetkeztében a kiválasztandó anyagok
clearance-je romlik' Ez hozzásegít a szervezet anyagcsere folyamatainak
lassulásához. A normal bélflóra pusztítása' a higany bélnyálkahártyába és a
baktériumokba jutása, bizonyos antibiotikumokkaI szembeni rezisztencia
fokozódását hozhatja magáVal. A központi idegrendszerbe jutott higany
hosszú felezésj ideje miatt egyre halmozódik, és neurológiai-' Valamint
magatartászavarokat képes előidézni. A szervezetből ürülő hi9any 2/3-a az
amalgámtömésekből származik, mindez arra figyelmeztet, hogy az élettani
gátakon átjutó higany kéros hatásában, továbbra is az amalgám tömések
kóroki szerepe a legjelentősebb.

Be|gyógyász és társadalom-orvostan szakorvos Vagyok és a természetgyógyászat,
a Wellness, Valamint a preventíV medicina terÜ|etén szereztem több mint húsz,
szakképesítést nem jeIentő vizsgákat, címeket, rangokat. Tudományos
tevékenységem elsősorban a gyógynöVénykutatás, Valamint a természetgyógyászat
klinikumának területére esik' A társadalmi pozícióim az elmúlt 20 évben több hazai
országos, valamint nemzetközi szakmai társasá9 Vezető pozícióit jelentik' Résá
Vettem néhány szakkönyv és jegyzet megírásában és szerkesáésében' A szakmai
gyakorlati tevékenységem jelenleg az áltaIam aIapított Biovital Egészség- és
Wellness központhoz köt, ahol te rmészetg yóg yá sza tta l kiegészített ambuláns
betegellátást Végzek' Vezetem a Komplementer medicina szaklapot és az ldeál
magazint. Eletem legfontosabb kÜldetésének 5 gyermekem életfe Való legjobb
felkészítését tekintem'



Dr. Toth lldikó

Az amalgám alkobk homeopátiás gyógyszerképei

Az amalgám alkotók homeopátiás gyógyszerképei, az isopatikumok
terápiás protokollja

A homeopétiás gyakorlatból tudjuk, hogy egy szer hosszantaftó
adagolásakor, a szerre jellemző úgynevezett homeopátiás gyógyszerképet
kapjuk, akkor ha a páciens tüneteit számba Vesszük' Iqy nem közömbös az
amalgám alkotóinak; a higanynak (Mercurius solubilis), az ezÜstnek
(Argentum metallicum), a réznek (cuprum metallicum) és az ónnak
(stannum metallicum) a gyógyszerképe. Ugyanis, az amalgám tömést
Viselőknél, kisebb - nagyobb mértékben, de folyamatos az alkotók
szervezetbeli ,,oldódása"' Az alacsony potenciák jelenlétekor, inkább a testi
tünetek megjelenése a jellemző, a magas potenciálnál a tLjnetek, a lelki
jelensé9ek taftományába to|ódnak. Ez is alátámasztja a gyógyszerképek
ismeretének a fontosságát'
Az,'amalgám terhelés" esetében úgynevezett homeopátiás sorozatokkal
VégzÜnk diagnosztikát, a,,rezonencia csatolás" elve és gyakorlata
alkalmazásáVal , az elektro-akUpunktúrás készülékkel. A diagnózis azonnali
útmutatóul szo|gá| az amalgámalkotók homeopátiás, izopátiás sorozatainak
terápiás felh aszná lásában.
Az előadás a Vonatkozó izopátiás alkalmazások protokolljáról, Valamint a
különböző potenciák kózLili lo9ikus Választásról szól'

1985- ben a Pécsi orvostudományi Egyetem Fogorvosi szakán Végeztem. Ezt
köVetően szakvizsgáztam fog- és szájbetegségekből és fogszabályozásból. 1992
januárjában Németorszá9ból jőtt előadók; Kramer, Türk; Foqászati qócok.
diagnosztikájuk és terápiájuk a biológiai fogászat elvei alapján, kurzus
résztvevője Voltam. Homeopátiás képzést 1992-ben és 1993_ban a,.bécsi iskola"
tanítványaként kaptam, majd N1agyar Homeopata Egyesület keretein belül
folytattam, és vizsgával zártam. l.,1ég 1993-ban Dr. Ra|f Türk a ,,biológiai
fogászat aty]a", gócklinikájá n hospitáltam öt hetet. Ezt három éwe| később
megismételtem'
Első előadásomat 199B-ban tartottam a lvloBoT tanfolyamán, melynek egyúttal
hallgatója is Voltam' 199B-tól kezdtem publikálni, a Komplementer Medicinában
és a Dental Expresszben' Ez utóbbi fogászati rendezvényein, három éven át
voltam .alternatíV'' előadó.
2000-ben rendeztem meg az első Bio|ógiai 'Komplemente. Kon9resszust
szegeden. Ekkor kaptam meg a MoBoT serleget a,,biológiai fogorvoslásért",
Előadásokat tartottam és referens Voltam a Természetgyógyászati Unióban.
2002- ben a második kon9resszust szerveztem, szintén szegeden.
2002-ben a szegedi orvosi egyetemen a Hagyományos Kínai orvoslás
tanfolyamot Végeztem, melyet vizsgáVal záft am.
lv1ajd tíz éVembe tellett, hogy a Németországban látottakat: a gócproblémák
diagnosztikus elveit és teíápiás módszerét, úgymond..magyarítottam". Két
kisgyermek születése után, 1997-ben kezdtem újra magánpraxisomat'
Legutolsó szakmai megmozdulásom, a MoBoT 2004-es tanfolyamán, a Voll-féle
EAV fogászati alkalmazása' témában Volt'



Dr. csisár Rób€Ít

A nehéáém terhelés tíinettana és felmérés€

Idegi- és fizikai kimerü|tség, ingerlékenység, depresszió, félelemérzet,
alVászavar, önbizalomhiány' koncentráció csökkenés, memória gyen9Ülés,
álmatlansá9, rossz álmok, délutáni álmosság, fejfájás, migrén, intermittáló
fájda!mak, krónikus orrnyálkahártya gyulladás, felső légúti hurutok, szem
kótőhártya gyulladása, könnyezés, mellkasi fájdalmak, derékfájás. hát
fájdalmak, csípő izületi fájdalmak, ínyvérzés megjelenése, ízlelési zavar,
gyomor - bélpanaszok, haspuffadás, széklet problémák, aIler9iás
problémák, helyi gombásodások, nehezen gyógyuló sebek, a bőr
megváltozott állaga, kozmetikumok iránti új érzékenység, szapora pulzus,
szíVtáji szorító érzés, szívelégtelensé9 érzése, halálfélelem, szédÜlés,
vérnyomás problémák, zsibbadás, izomremegés, ujjak elfehéredése, meleg
- hideg érzet a Végtagokban,- testben, izzadás Változása, hajhullás,
bőrelVáltozások, halláscsökkenés, látászavar, romló látás, pajzsmirigy
problémák, súlyproblémák, a Vizelet- kiVálasztó rendszer betegségei, pl'
hólyaghurut, menstruációs rendellenesség, hüVelyfolyás, oedema lébon -
kézen, fogbenyomatos nyelv.
[4i az ami ezt a rendkíVül Változatos tünet együttest összeköti, vannak - e
lehetőségeink a háttérproblémák kiderítésére?

Egészégügyi ]€nd€lkezések - AÍnalgám báborúk

Az első tudományos Vizsgálatokat, az amalgámtömések lehetséqes
toxicitásáról A' stock kémikus professzor Végezte 1926-ban. osszefoglaló
véleménye a köVetkező: ,'A fogászatnak az amalgámról, mint tomőanya9ról
teljesen' Vagy legalábbis ahol csak lehet, le kellene mondania. Nem
kétséges, hogy sok tünet, mint fáradékonyság, kedvetlensé9, ingerÜltség,
fejfájás, szédljlés, feledékenység, szájüregi gyulladások, hasmenés,
étVágytalanság, krónikus köhögés és hurut némelykor a higany által
okozott, mely a testbe az amalgámtömésekből jut be, ugyan kis
mennyiségben de tartósan. Az orvosoknak a |egkomolyabb figyelmet
kellene ennek szentelniük". Azóta folyamatosan jelennek meg közlemények,
melyek az amalgámtömések káros hatásaira híVják fel a figyelmet. Az
utóbbi éVekben megszaporodott kutatási eredmények köVetkezménye, a
WHo és egyes nyugat-európai orszá9ok (Svédorszá9, Németország,
Ausztrália, stb'), megváltozott szociális-egészségÜgyi álláspontja

Dr'csiszár Róbert a semmelWeis orvostudományi Egyetem fogofvosi karán szerzett
diplomát. szakvizsga: fog- és szájbetegségek (19?7), akupunktúra-Vizsga (19BB.).
A komplementer fogászat, oralakupunktúra és neuralterápia melIett, 1988_óta
hagyományos kínai orvoslással' 1994-óta homeopátiával is foglalkozik' Jelenle9 a
Med-System fogorvosi rendelő és oktatási központ igazgatója. A l4oBoT (l4agyar
oralakupunktúra orvosok és Bioló9iai Fogorvosok Társasága) elnöke 1990_óta'
1995-ben jelent meg az ''oralakupunktúra - Biológiai fogászat" c' könyve' számos
cikk, közlemény szeEője, illetve könyvek társszerzője. 1998-tól a komplementer -
biológiai fogorvoslás - eqészséqÜqyi miniszter által kinevezett - "honoris causa"
tanára, vizsgáztatója.



Nagy Anna Mária

Méregtelenftés - Phönix - spagyrika

A spagyrika, a kÜlönleges terápiás irányzatok közé tartozik' Definíciója
röViden a köVetkezői -spagYrika az, amÍkor a természet világából
gYógyerőket fejlesztijnk ki, és ezeket a gyógYerőket gyógyszerként
a l ka l mazva terá piás hatásokat ta pasztal U n k' "
A spagyrika keresi a természetben ezeket az erőket, levá|asztja őket a nyers
és gyógyszerként nem hasznosítható alapösszetevőkről, "eljárásaival"
feleósíti őket, és lehetőség szerint, sértetlenül, gyógyszedormába alakítja,
hogy terápiásan használhatók legyenek.
A spagyrika a görög .'spaein" (szétválasztani) és,,agarein" (egyesíteni)
szavakból származik. szétválasztás és egyesítés a spagyrika alapelve. Ez a
9yógyszergyártásban e9yfelól azt jelenti, hogy azonos származású
szétválasztott elemeket újra egyesítünk. Másrészt azonban azt is jelenti, hogy
bizonyos alkotóelemeket, melyeket különböző természetes anyagokból
Választunk le, és a természet különböző területeiről származhatnak,
egymással újra egyesítjük.
spagyrikus értelemben a győgyerő az az erő, amely különböZő módon,
kÜlönboző,,alakban'' gyógynöVényekben, ásVányokban és más természetes
anyagokban kötött állapotban található' A spagyrikus gyógyszerek
előállításához természetes anyagokból tárjuk fel ezeket az anyag specifikus
gyógyerőket. A győgyerő az az erő, amely terápiás értelemben a
regenerációt, tehát a gyógyulást eredményezi.
Phönix méregtelenítő terápia az endogén és exogén károsító anyagok
szervezetből Váló kivezetésére használatos'
PhöniX méregtelenítő kúra menete;
Phönix Phönohepan, három egymást köVető napon naponta 3X20 - 40 csepp'
majd
Pönix solidago három egymást köVető napon naponta 3X20 - 40 csepp,
majd
Phönix Antitox három egymást köVető napon naponta 3X10 csepp,
Phonix Lymphophön-ből pedjg naponta 3X10 - 20 csepp.
A kúra, Phönix Phönohepannal folytatódik a fentiek szerint.
A 9 napos ciklust s-ször megismételve 45 napig foIytatjuk'
A terápia sikerességéhez szükséges a napi 1,5-2 liter szénsavmentes Víz
fogyasztása.

1956' ápriIis. 12'-én Budapesten születtem' Iskoláimat: Kecskeméten, majd
Budapesten és Bécsben Végeztem.
A semmelweis orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1982-ben
Végeztem. Budapesten, majd Regesburqban homeopátiás gyógyszertárban
dolgoztam. Badenben Dorcsi professzor homeopátiás tanfolyamait látogattam.
svájcban, Locarnoban Dr' spínedí homeopátiás kurzusait hallgattam.
A Magyar Homeopata orvosi E9yesületben 1995 óta oktatok' Homeopátiát,
spagyrikát népszerűsítő előadásokat tartok több fórumon. A Ph?jnix Laboratórium
spagyrikus, homeopátiés gyógyszereket előállító cég, budapesti képViselőjeként
dolqozom.



Dr. Rideg sándor

A holdfázisok szerepe a betegségek kezelésében

A Holdfázisok hatásai és qyóqyító orvosi vonatkozásai

A ritmikusan ismétlődő kozmikus jelenségek között, ré9óta jelentős élettani
hatást tulajdonítanak a Hold Változásainak. A Holdnak az élőlényekre
gyakoro|t hatását, befolyását arra a|apozzák, hogy az ár-apály során a Foldön
fokozott fizikai hatások észlelhetők. Régi hagyományok szerint, még ma is
sok helyen, a nöVényekkel végzendő műVeleteket (pl' szőlőmetszés)
időpontját a holdfázisokhoz igazítják' A Hold Változásai az állatok
életjelenségeivel is kapcsolatban Vannak. Baromfitenyésztők ú9y igazítják a
keltetést, hogy a csibék újhold idején bújjanak ki a tojásból, mert a
tapasztalatok szerint ekkor jobban fejlődnek. A tehenek és a lovak ellését is a
holdciklus első felére időzítik. Az emberre Vonatkozó holdhatások közÜl, a
havi Vérzéssel kapcsolatos összefüggések a legjobban kivizsgáltak'
A betegségek szempontjéból az idegbántalmak reagálnak a legjobban a Hold
Változásaira' Az epilepsziás rohamok kapcsolatban Vannak a Hold fázisaival'
A Vérzéses kórképek leginkább az első negyed és a holdtölte között lépnek
fel' A szem fokozott nyomásán alapuló kórképek (zöld hályog) rohamai,
holdtölte és újhold idején szaporodnak' A szem látásélessége a holdtöltekor
éri el a maximumát, máskor csökken. Az elmebetegségek (pl' PMD) alakulása
is függ a Hold ciklusaitól.

1977-ben Vé9eztem a szegedi orvostudományi Egyetem Általános orvosi Karán'
1982-ben psychíátnal szakviz5gát tettem Budapesten' Ebben az időben az autogen
treníng és az oruosí hípnozis volt a fő érdeklődési területem, valamint a Komplex
Psychoterápiás l'4unkacsoportban a jungi psychiatia tanulmányozása. 1984-ben
neurológíából, 1994-ben addictológiából, szakvjzsgáztam. Az 1990-es éVektől
intenzíVen tanulmányoztam a Hagyományos Kínai orvoslást, a Voll-féle
elektroakupunktúrát, és a Ryodoraku módszeÉ' Ezen módszerekről jegyzeteket
írtam. Jelenleg is oktatok akupresszúrát, Voll-féle elektroakupunktúrát, a
Természetgyógyászati Akadémián és más helyeken' A HKo terápiáról és a
Ryodoraku-, Valamint a VoIl - módszeról, több hazaj, valamint nemzetközi
kongresszuson tartottam előadásokat' A Nada Akudetox Programot folyamatosan
alkalmazom jelenleg is. a munkám során'



t!Í. sbrkadi Ádám

Az amalgám eltávolítás utáni mé]€gtelenítés lehettíségei

Az amalgám egy potenciáljs időzített bomba a szájÜreqben. TÜnetei
sokrétűek, a különboző allergiáktól kezdve a fejfájásig, a bór és a
bélpanaszokig stb' jelentkezhetnek' A maradék amalgám eltávolítása, a
méregtelenítés, elengedhetetlen munkaeszköze a biológiai fogorvosnak'
Egyik bevált módszer a Phönix méregtelenítés chlorellával kiegészítve'

A cranio_sacral terápia alkalmazása

A cranÍo-sacral terápia alkalmazása és jelentősége a fogászatban és a
Fogszabályozásban.
A cranio-sacral terápia felfedezése és kifejlesztése sUtherland és IJpledger
amerikai chiropraktijrök neYéhez fűződik' A cranio alapgondolata egy
sajátos ritmus, mely a cerebro-spinalis folyadék termeléséVel és
elfolyásáVal Van kapcsolatban. Ez a ritmUs a fejen é5 az egész testen
érzékelhető' A másik alapelve az agycsontok eltolódásán alapuló
dysfunctiok diagnosztizálása és korri9álása.
A harapási problémák gyógyításáVal a fogszabályzás előtt' mint az effektíV
kezelést megelőző Un' elő-mUnka, Nyugat Európa egyes terÜletein,
szerves részévé vélt a fogszabályzásnak és a fogorvoslásnak.

Dr. sarkadi Ádám tgso-oen szÜletett szegeden. családorvos-szakorvos_
természetgyógyász. Tanulmányait a németoÍszági Heídelbergl orvostudományi
egyetemen Vé9ezte' 1981_ben diplomázott' 1982 óta foglalkozik
természetgyó9yászatta|. Alapítója és iga29ató-főorvosa az Eppenbrunni Vita
/vatura onkoló9iai Rehabilitációs Klinikának, melyet 199B-i9 vezetett. Főbb
szakterületei: neuráItenápia, ózonterápia, akupunktún, cranio-sacral terápÍa,
pszichokineziológia, homeopátÍa.27 év Után 1998-ban tért haza, és
magánrendelőjét Vezeti Budapesten. Az ETI me9bízásából a
Természetgyógyászati alapmodul TáVoktatási pro9ramjának íroja' oktatás
szakreferense. oktat, hazánkban és Németorszá9ban. 1991-ben jelent meg
.Természetgyógyászat dióhéjban'' című könyve' melynek bőVített kiadása 2oo2-
ben jelent meg. számos publjkáció, előadás, médaaszereplés.



DÍ. Fóris Pál

Amalgámtömések ebld]omos vizsgá|ata és statisztikai kiértékeÉse

Bizonyos körülmények között, a fogban léVő amalgámtömés a fog dentin
állományával, mint egy másik elektródáVal - a szájüreg mindiq nedves és
egyben ionokat is tartalmazó közegében _ 9alVánelemként Viselkedik.
Megfelelően érzékeny műszerrel az így |étrejovő galvánelem (szájelem, de
talán mé9 pontosabban fogelem) elektromos tulajdonságai mérhetőek.
A mérésekhez - a MINEL cég által gyártott - elektroakupunktúrás méró_ és
kezelő készLiléket használtam, annak is a fogteszt áramerősség-mérő
részét' Kétszáz páciens 1185 amaIgámtömését Vizsgéltam. AktíVnak
tekintettem azt a tömést, amelynél a mért áramerősség elérte, Vagy
meghaladta a 4 pA-t. A4 p.A - es határéftéka Voll-féle
elektroakupunktúrás Vizsgálatokból és terápiából köVetkezik' ugyanis
ekkora árammal már terápiás hatást lehet elérni. A Vizsgált tömések közül
563 tomés Volt aktív, ez az összes tömés 48 0/o_ a.

1979-ben végeztem a soTE Fogorvosi Karán, Néhány éVig szotnokon, Vácrátóton,
majd Budapesten dolgoztam. 1990-től magánorvos vagyok.
Az általános fogászat mellett implantológiáVal (1990 óta), illetve biológiai
fogászattal (1999-től) is foqlalkozom.
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DÍ. Ke]€kes László

A bélflóra és szerepe a méregtelénÍtésben

Több mint 100 éVe ismert az étrend és az élő baktériumok hatása az
egészségre. Az egész bélcsatorna az emésztés és a felszívódás mellett, a
szervezet legnagyobb immun rendszere.
A bélben állandó kölcsönhatás Van a mikroflóra és az immunrendszer
között. A mikroflóra ökoegyensúlya azt jelelenti, hogY a probiotikUmok
(.,barátságos'' baktériumok, túlnyomórészt lactobacillusok és bifidus fajok)
tÚlsúlyban Vannak, a betegséget okozó mikroor9anizmusokkal szemben.
EzenkíVül, a probiotikus baktériumok részt Vesznek az emésztés
segítésében, a tápanyagok-, a makro_ és mikroelemek felszívódásában, a
tápcsatorna gyulladásos folyamatainak gyógyításában és az antibiotikumok
adásakor mellékhatásként jelentkező dysbakteriosis kivédésében'
A bélcandidiasis természetes terápiájában is jelentős a szer€pük. A
barátságos baktériumok, a tápcsatorna egészét tekinwe, mennyiségileg a
Vastagbélben Vannak jelentős számban, de mivel szoros kapcsolatban
Vannak az immunrendszerrel, í9y a tápcsatorna egyéb szakaszaira -
beleértve a szájüreget is _ Védőhatással bírnak'
A száj nyálkaháftyán léVő patogén csírák túlszaporodása, kapcsolatban Van
a bélcsatorna normális okoegyensúlyáVal, mely kihat az egész szervezetre.

Dr. Kerekes László gyerekgyógyász, a székesfehérvári kórház főorvosa, a
Vitaminkosár kft ' orvos-szakértője
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Dr. Gajdos Gábor

ÁtaÉnos méÍ€gtelenítés a fogászatban

Először is tisztáznunk szükséges, mit ért az alternatíV gyógyászat a
méregtelenítés kifejezés alatt: olyan eljárások sorozatát, melyek
segítségéVel minden f€leslegben raktározott, Vagy lerakódott anyagot
igyekszünk eltáVolítani a szervezetünkből.
A biológiai szemléletű fogászat kifejezetten méreganyagok mobilizálását és
kivezetését igényli, hiszen elsősorban kÜlönböző nehéz fémektől kell
tehermentesíteni a szöVeteket.
Az előadás második részében röViden összefoglaljuk mit jelent a
méregtelenítés hármas egysége; tehermentesítés - mobilizálás -
kiválasztás és mindezeket hogyan tudjuk kíVÜlól, különböző kezelésekkel
támogatni.
osszefoglalásképpen megemlítjLik' ki mit tehet a hétköznapokban azért,
hogy a naponta jelentkező kórnyezeti expozíciók káros hatását,
csökkenthessÜk.

sebész, traumatológus szakorvos Vagyok, 15 éVes orvosi múlttal. Postgraduális
egyetemi képzésben böjtorvosi és akupunktón diplomát is szereztem, ezenkíVül
Íog|alkozok manuálterápiával is. Hetedik esztendeje vezetek egy izületi és 9erinc
problémák, valamint anyagcsere eredetű betegségek kezelésére szakosodott
rendelőt. Több éVet dolgoztam olyan rendelőben, ahol bioló9iai szemléletű
fogászat i5 működött. Nagyon sikeres Volt az együttműködési]nk a fogorvos
kollégáVal, ez bátorított fel arra, hogy előadássat jelentkezzek erre a
ko nfe re n ciá ra .
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Dr. cakó Annamária

Mágnesterápia - BEMER - alkalmazása a fogászatban

A mágnesterápia híd a hagyományos nyugati orvoslás és a komplementer
medicina között. Ezt igen jól lehet szemlé|tetni a fogészat terÜletén; egy
szuvas fogat be kell tömni, egy betört gyökeret el kell táVolítani, egy elhalt
fogat gyökérkezelni kell. Ezeket a beavatkozásokat a haqyományos
orvoslás szabályai szerint Végezzük, de a leggondosabban elvégzett
beavatkozások után is felléphetnek utófájdalmak, duzzanatok, bevérzések,
csontpusztulás, esetleg részle9es idegsérülések' Ezek elkerülésére
használom - több mint egy éVe - a mágnesterápiát, általános fogászati és
szájsebészeti beavatkozáson átesett pácienseimnél.
A mágnesterápiás kezelést köVetően, a betegeim addig általában jellemző
panaszai, szinte alig jelentkeztek,
Felgyorsult az implantátumok osteointegrációja' a már meglévő
csontfelszíVódás; folyamatok lassultak, illetve új csont képződése Volt
megfigyelhető.
A kezelésekre a nyá|kahártya folyamatok reagáltak le9gyorsabban, a
hámosodás már néhány kezelés után megindult'
A BEMER terápia, fő fogászati alkalmazási terÚletei tehát a köVetkezők:

o fájdalomcsillapítás, a Vérellátás javításával a sebgyógyulás, ill' a
regeneráció elősegítése,

o a fogíny és a fogágy megerősítése, a rágóizületi porcfelszín
re9enerációja,

o krónikus arcüreggyulladások, idiopátiás arcjdegbénulésok kezelése,
o a BEMER matrac, ill' párna beavatkozésok előtti használatáVal

csökkenthető a beadott lokális érzéstelenítők mennyisége.
TapasztaIatom szerint a má9nesterápia igen jó| alkalmazható a fogászat-
és a szájsebészet területén. A mágnesterápia jelentősen csökkenti a
beavatkozások utáni komplikációkat, segíti a sebgyógyulást és a
regenerációt. Minden korosztályban alkalmazható, fájdalom-, és
mellékhatás mentes.

1983 - ban Végeztem a soTE fogorvostudományi karán, Budapesten. 1989-ben
szakvizsgáztam. 10 éve foglalkozom komplementer gyógyítással' nemcsak a
fogászat területén. Biológiai fogászati-, természetgyógyászati-, magyar és
nemzetközi homeopátiás Vizsgám Van' 2002 óta foglalkozom mágnesterápiáVal'
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A biológiai - komplementer fogorvoslás története Magyarországon
1990 - 2004

1990 Pilisszentkereszt' az e]ső biológiai íogorvosi ora]akupunltúra tanfolyam, még
ugyanebben az évben megalalol a biológiai fogorvosok társasága, MoBoT néven. 2004 ig 12
alaptanfolyam, 236 végzett biológiai / komplementer fogorvos, 682 továbbképzéseken részvett
oÍvos. a további stati sztika'

Dr. Tamasi József németországi előadók részvételéve] Kramer, Tiirk - tanfo|yamot
szervezett ]992_ben, Kecskeméten, fogoÍvosok és ofvosok részéÍe. (A fogászat biológiai
megközelítése német eredetű, hasonlatosan a homeopátiához. Mindkettő holisztikus, biológiai
medicina') Míntegy 30_an figyeltiik az érdekfeszítő új információkat azokól a kezelésetÍőI,
amit nap' mint nap végezttink fogbetegeink szájában. A megvilágítás szempontjai meÍóben
eltértek az addigi ismereteinl1ől'

DI. Csiszár Róbeít l990-től évenként indította, elősz& oülakupuÍkhfua', majd biológia]
fogászati tanfo]}ami képzéseit. A képzések alapkoncepciója az volt, hogy az akupunkhjra
tanait' valamint a fogak_, és szeÍvezet energetikai kapcsolatrendszerét e8ylrással hozta
összefüggésbe. Az integáció egy komplex holisztikus szemláetmódot adott hallgatóinal' hogy
új szemszögből lekintse fogbetegét és annak panaszait. A tanfolyamok vizsgával záródtak' a
végzett kolégák a MagyaÍ omlakupunkÍjra és Biológiaí íogoÍvosok TáÍsaságába (MoBoT)
tömörülhettek. Így az éÍdeklődő betegek decentralizrítan, a hozzájuk legkt'zeÉbbi bio]Ógiai
szeÍ éleíi fogofvoshoz fordulhatnak' az oÍszágos nyilvántarúisnak is köszönhetően. A
magyaÍorszá8i biológiai fogoÍvosi a]apképzés iránt ktilföldrót is megnyilvánult ádeklődés' így
a MoBoT máI neÍÍ\zetközi táÍsaság német, szlovák' ho át, szeú, ukán' Iomán, holland
tagokkal, legtöbben svédországból végezték el az alaptanfolyamot'

1995_ben megjelent az ''oralalupunkúra és bio]ógiai fogászat'' címii tankönyv'
1999_ Dr' csiszárRóbeÍ m|jsodik könyve; 

',Ha fáj fog' fogászat a bio]ógiai fogorvoslás
fényében'' Iaikusoknal szárnára.

1997 tavaszán született meg a természetgyógyászatta] kapcsolatos kormányrende|et és
miniszteri végehajlísi Dtasítás (NM. 40/97' 3' 05' és 11/97' 5. 28'), amely szabá7yozz^, ÍÍn
tartozik a hazánkban Ínűvelhető természetgyógyászati tevékenységek köróbe, kik és milyen
végzettségge] (orvos, nem orvos stb') művelhetik azokat' Azátal' hogy a rende]et a
természetgyógyászatot az egészségügÍ tevékenység szintjéÍe emelte' megfetelő egészsegügyi
képzettséghez kötötte gyakorlatát' meghatározta a hivatalos vizsgákat és biztosította a
tevékenység szakmai és táI8yi feltételeinek folyamatos ellenőrzesét (ÁNTsz)' a
természetgyógyászat nagy lépést tett afelé' hogy elfoglalja mé]tó helyét az orvostudomán y
rendszeÍében. A Népjóléti Minisztérium rende]kezett a te.mészetgyógyászati ágakó]' kijztiik a
biológiai fogorvoslásról is. A szakág ,'honoÍis causájává'' DI. csiszfu Róbertet választották. A
bio]ógiai fogászatot - remé]hetóleg megváltoztathatóan a tudományosan eddig még kellően
nem alátámaszbn elnevezéssel illefték, egy csoportba sorclták a biorezonanciával' a
homeopátiával' és az Ajur'Védával' mely együtt, de kiili'n - kiilön is megtisztelő, mivel a ,,mi
kis tudománpnk'' alig 80 esztendős.

1999 tavaszán a ,'Bio]ógiai fogorvoslásért'' selleg díj, első ízben került átadásra. DÍ. csiszár
Róbert vette át a díjat, mellyel hagyománÍ teÍemtve, a MoBoT alapított.

2000. március 25-én soprcnban' a valid weekendjén létíejött a ,'KeÍekasztalnak'' nevezett
találkozó !öbb mint 300 fős nézőközönség előtt a fogászati szakma vezetői, és a biológial
fo8ászat képvise|ői között Egyeden egyetértés abban mutatkozott' hogy lészünkől máÍ előÍe
akceptáltuk a felszólíüíst, hogy közös fófumokon komplementernek nevezzük e fogászatot, az
egyébként Íendeletileg számunka biztosított 

',biológiai'' elnevezés helyetl A biotógiai
természetesen jobban kifejezi a fogászati águnk fiziológiai és fi]ozófiai másságát és jellegét. A
komplementerjelző egészen addig semmítrnondó, amíg ez ajelentés az életben meg nem
valósul' és egyik és másik szakág képúselői szakmai banátságga]' de ]egalább egymás
tiszteletével, ki nem kérik egymás szakmai váeményét.
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2000. május Budapest' 55. HoÍneopátiás világkonglesszus - A fogo.vosi szekció előadói
voltak: Dr' szabó Beáta' Dr. Tóttl Ildikó, és DI' csiszár RóbeÍt'

2000. november, az Első Magyar Komp]ementeí Fogorvosi Kongíesszus, szeged' MTA
székház. A kongresszus a]címe: ,'A bél és az immuni!ás a komp]ementeÍ fogászat
szemszögéből".

200l -ben útjfua indult a www.biodent-hu, a magyaroÍszági biológiai / komplementer
fogorvoslás hivatalos honlapja. A honlap főoldalának tartalmából; Tanfolyamok / MoBoT info
/ szakirodalom / Hírek / Fogászat kepekben / orvos üsta / Tanácsadás / szoftver / Amalgám
teszt / Anyagok _ Eszközök.

Ez évben készült el a sEc kft. fejlesztésében az első komplementer fogorvosi szoftver'
,'BioDenta1'' néven, me]y a DENTAL 4'0 íőprogam kiegészítő modulja'

2001-től' másfél éven kereszttil, a ,,tÍadicionális európai fogorvosképzés" hivatalos ]apja, a

',Magyar 
Fogofvos'' szatmai lap minden számában ''Természetgyógyászat / Komplementer

oÍvoslás fogolvoslás'' címen' is megjelenhettiink, esetenként 6'8 oldal te{edelemben. Ez
minden eselben dÍ. Csislar Rdben lolláL dicsen'

2002. novembe., II. Magyal Komplementer Fo8ászati Kongresszus- sze9ed, lEÍn^.' az
amalgám' Célom a rendezvénnyel az volt' hogy felMvjuk a figyelmet e tdmőanyagnak, az
egészségÍe és a saját egészségünke való ártalmasságára' valamint, hogy a szakmai vezetőséget
úmogassuk döntésükben' melyet Dr' vágó Péter a Központi stomatológiai Intézet Igazgatqa a
2000 es homeopátiás világkongresszus fogászatí szekciqában emtített; ,'ott vagymk 

^zon 
5

ország között' akik reÍdeletileg teÍvezik a terhes anyák és gyermekek fogaínak amalgámmal
való tömésének betiltását''. Akkor azt reméltük, hogy a 2004 es UNIo-s csadakozásra'
megszületik a minél sülgősebb döntés. sajnos ez nem kóvetkezett be'

2003 - ban e]készült a Komplementü biológiai fogoÍvoslás curriculum és elkezdődött a
MódszeÍtani levél összeállítása. Az ÁNTSZ a biológiai fogorvoslást 80o1/8o3l kód alatt
regiszaáIta.

2004. márc. A minisztérium kérésére a Biológiai fogorvoslás - szakmai és tárgyi minimum
feltételek kidolgozása' Megindult az alap és emelt szintű képzés. Az Alaptanfolyam anyagábó]
sikeresen úzsgázók az ÁNTsz kódja szerinti biológiai fogorvosi tevékenységet végezhetnelí a
koÍábbi években - 1990_től - MoBoT diplomával rendelkezők ide tartoznak, az Emelt szintet
végzettek pedig' a rendelő feliraÍ:iban is feltiintethetik' hogy ,'Biológiai - / Komplementef
Fogorvosi Rendelő'', ilyen jellegű tanfolyamok 20042005{ő1 indulnak, az Emett szint hilön
diploma, melyen a,Biológiai / komplementer íogorvoslás _ Emeit szint'' e]nevezés szelepel'

Áz Alaptanfol}am fő témái: Homeopátia a íogorvosi praxisban, Komplementer orvoslás /
fogoÍvoslás, A szájürcg milcoÍendszere és neuÍálterápiáj4 Keleti gyógyászati módszeÍek a
fogászatban' Akupunktí.a és oralakupunlnim, Méíegteleníési módszerek' EAV bemérések és
tesztelésí módszerek.

2004 - elkészült az Alaptanfo|yam új ol1atási jegyzete.
Megalakult a Komplementer orvosi o$zágos Módszertani és Képzési Központ' Dr. Hegyi

Gabrie]]a vezetésével, az éú továbbképzesek szervezé'se' a miár képesítéssel rendelkezők
részére, a MoBoT szakmai iránÉásával' e Központta] együttműködésben történik'

A III. KomplementeÍ Fogászati Kongresszus Budapesten lesz 2004 okt- 9._én' a CEU
kongíess7u\i kö7ponlban Téma. a Ío8aszal jötöje'

Bő egy éltized alatt sok más is tórtént' főként a rende|őkben. Talán lépé$ől lépésre'
fokozatosan átalal<ulíak és kibővülnek e szerr élet tekinteteaen - a fogorvosi rendelések'

ReméIem, seÍrtmi ern]íÉsre méltót' nem felejtettem ki. Minden és mindenki fontos, aki tesz
valamit' sokat'keveset, meÍt ezáltal az emberek életminőségének, jobbíLásának, a részesévé
válik.

Dr. Tóth Ildikó
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Amalgám, nehézfém kivezetés _ protokollx

Az aIkaImazott terápiát a terheléses tünetek súlyossága határozza meg.
Gyakran a páciensek kérése, az összes amalgám tömés csereje, ilyenkor
gyógyszeres kiegészítő terápia nélkül kialakulhat, az un. toxicalis decompensatio
tünetcsoportja, mely a túl röVid idő alatt, nagy számban kicserélt tömések
köVetkezménye lehet. Tünetei; émelygés, hányingeÍ, emésztési zavarok, has
puffadás, idegesség, a bőr foltszerű kipirosodása, szédülés, vérnyomás
ingadozás.

1. Alap L (1 hónapig) az összes fémtömés eltáVolítása alatt elkezdve és a
befejezés után is folytatva:

> Se - 150-200 Uglnap
> Zn - 20 mglnap
> C-vitamin - 200-500 mglnap
> + folyadék bevitel napi 1'5-2 L

2. Alap II' (3 hónapig) az 1. pontban említettek plusz;
> E-Vitamin - 100-200 mglnap (1 hónapig)
> Folsav - 1-3m9/nap
> Coenzym-Q 10 - 10-30 mglnap
> PhöniX szerek - Phönohepan, solidago' Antitox' Lymphophön

45 napig' előírás szerint, (folyadék bevitel napi 1.5-2 L)

3' specifikus, a tünetektől függően (5-8 hónapig) az 1. és 2. pontban említettek
plusz;

magnézium (100 mglnap 1hónapig),
A-Vitamin _ 50000 NE (100 m9) (1 hónapig)
86 - Vitamin (50 mg/nap 1 hónapig),
81 - Vitamin (50 mglnap 1hónapig),
B12 - vitamin (15-25 mglnap 1 hónapig),
kalcium pótlás két hónapig,
homeopatikumok: I\4erc. sol., Zinc, met., Ar9. nitr., Arg. met., Arnica,

D4-D12potenciálban,

4. IndiViduális;

tesztelt homeopátiás készítményeK közepes és magas potenciálok,
tesztelt nehézfém kivezető szerek,
méregtelen ítő teakeverékek,

5. Terhesség és szoptatás alatt csak vitamin készítmények és
nyomelemek adhatókI

6' Gyerekeknek 14 éVes korig homeopátiás komplexeket célszerű csak
adni.

(x - a l4oBoT áItal 1998-óta javaso|t gyógyszerelési program)



Tanfolyamokra jelentkezés és regisztráció: www.biodent.hu
honlapon, illetve levélcím: Med-system, I07z' Bp' Csányi u. 3.

III' Biológiai - Komplementer Fogorvosi Kongresszus

kiállíLiok - cégek - Émogatok

BEMER GmbH
Dr. Volom Dental & Medical Kft
BIONET
Med - System kiadó
PHONIX GmbH
SEC - Dental - BioDental szoftver
Természetcyó9yász Magazin
Vitaminkosár kft.
Webbusiness kft.

cAKó kliniká
Med - system oktatási kozpont
MoBoT - Magyar oralakupunktúra és Biológiai fogorvosok
Társasága 1990 - 2004

"a XXI' század az integratív - hagyományos és komplementer gyógymódok
egyijttes all<almaása - orvoslás évszázada lesz, mert az oíyoslás egységes egeszet
képe, akár konvencíonális, akár nem konvencionálís szempontbót, segíti a beteg
gyógyulását" - WHo 1996
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