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2020. NOVEMBER  6-7. 

 

A MAOT, a TCM Konfuciusz Intézet Pécs Univ. és a North China University of Science and Technology, 
Tangshan, (P.R.China) közös szervezésében 

PROGRAMTERV 

2020. nov. 6.-án pénteken online elérhetővé válnak; 

Prof. Dr. habil Hegyi Gabriella MD.PhD. Az online konferencia megnyitása 

Dr. Csiszár Róbert Az akupunktúra pontok érzékenysége 

Dr. Hamvas Szilárd Az akupunktúra egyik lehetséges hatásmechanizmusának 
bemutatása eset ismertetésen keresztül 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella A Hagyományos Kínai Orvoslás dietetikája-a mai kor szellemében 

Dr. Kusper Zsuzsa A cickafark és a zsurló gyógyászati felhasználása 

Dr. Arnold Dénes A háti gerincszelvény fájdalmainak gyakoribb okai 

Dr. Saáry Kornélia A gerinc akupunktúrás kezelése 

Zou De-hui  Infantile Tuina for constipation 

Li Qi  Clinical application of Fu’s Subcutaneous needle (FSN) therapy 

Dr. Lukács István 
 

A m. Sternocleido-mastoideus Trigger pontjai okozta változatos 
tünettan és kezelési megoldásai 

Dr. Ladislav Fildan, MD Simultaneous use of Acupuncture and collagen injections in 
treatment of musculoskeletal system  

 

2020. nov. 7.-én szombaton online elérhetővé válnak; 

Dr. Joós Károly Integrált orvoslás a gyakorlatban 

Dr. Szalkai Iván PhD.  Amiről nem hallani a COVID-19 betegség kapcsán – a prevenció 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella A homeopátia a világban ma… 

Dr. Radnai Andrea Lehet-e a homeopátia evidence-based? 

Dr. Cao Ying  Endometriosis (EMs) is an common gynecologic disease resulting in 
progressive dysmenorrhea, chronic pelvic pain… 

Li Jianing Study on the treatment of senile pruritus by warming Yang and 
dredging collateral 

Dr. Imre Gábor PhD - Pharmanord A koenzim Q10 és a szelén együttes szupplementációjának hatása a 
kardiovaszkuláris kórképekre 

Prof. Dr. Szász András Az oncothermia szerepe az integratív orvoslásban 

Dr. Karácsony Ferenc 
 

A CBD olaj hatása a meridián egyensúlyra - Az endokannabinoid 
rendszer optimalizálása 

 

Az előadások a konferencia előtt megküldött egyedi regisztrációs kód segítségével érhetők el, az esemény 
honlapján;  http://maotonline.com 
nov. 6.-án a pénteki előadások nézhetők meg, 
nov. 7.-én a pénteki és a szombati előadások tekinthetők meg, 
dec. 7.-éig. vagyis 1 hónapon keresztül a honlap és az előadások elérhetőek lesznek, segítve az 
akkreditációhoz szükséges TESZT kitöltését! 
Az online konferencia NYITOTT – minden érdeklődő számára látogatható, megtekinthető! 

http://www.maotonline.com/

