
 

 
 

36. MAOT és 11. Sino – Hungarian Medical Forum 
A MAOT, a TCM Konfuciusz Intézet Pécs Univ. és a North China University of Science 

and Technology, Tangshan, (P.R. China) 

közös szervezésében 

     a konferencia linkje és regisztráció itt! --- hamarosan! 

19 előadás 25-60 perces,  
a konferencia akkreditált, pontszerző, orvosok, eü. dolgozók és 

természetgyógyászok részére! 
kedvezményes részvételi díj: 7.000.-Ft 

 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella 
MD. PhD: 

Az online konferencia megnyitása 

Előadók Előadások Tartalom 
Dr. Csiszár Róbert 

 

Az akupunktúra pontok 
érzékenysége 

Az akupunktúrás kezelés kapcsán általában 
tűszúrásokra gondolunk, pedig az akupunktúrás 
pontokat nagyon sok egyéb módszerrel lehet 
„ingerelni” és kiváltani az akupunktúrás 
csatornákban, vezetékekben az áramlás érzetet. Az 
előadásban a pontok lézeres kezelését mutatjuk be, 
vajon kiváltható-e lézeres besugárzással a 
csatornákban az áramlás érzet, vagy másképpen az 
„energia / Qi” áramlás? 

Dr. Hamvas Szilárd 

 

Az akupunktúra egyik 
lehetséges 
hatásmechanizmusának 
bemutatása eset 
ismertetésen keresztül 

Az akupunktúra hatására a pszichés eredetű káros 
energiasűrűsödés megfordul, ezáltal a betegség 
visszakerül a psziché szintjére. A szerző áttekinti, 
hogy ez a feltételezhető folyamat milyen 
tudományosan igazolt mentális folyamatokkal 
magyarázható… 
 
 
 



Prof. Dr. Hegyi Gabriella 

 

A Hagyományos Kínai 
Orvoslás dietetikája-a mai 
kor szellemében 

Ismert tény, hogy télen un. melegítő ételeket, míg 
nyáron hűtőket fogyasztunk szívesebben. Ezt 
figyelembe veszi minden népi gyógyászati ág is, 
amely táplálkozással is foglalkozik, szerte a világon. 
Az ízek jelentősége, a Hiányok erősítése lényeges 
szerepet játszik a HKO dietetikájában. Azonban 
felvetődik a kérdés, hogy az uniformizált étrendnek 
van-e létjogosultsága a személyre szabottal 
szemben… 

Dr. Kusper Zsuzsa 

 

A cickafark és a zsurló 
gyógyászati felhasználása 

Két kiváló gyógynövényünk bemutatása, 
energetikailag a TCM szempontjai szerint, és a népi 
gyógymódok alapján, valamint a tudományos 
preklinikai, klinikai vizsgálatok… 
 
 
 
 
 

Dr. Arnold Dénes 

 

A háti gerincszelvény 
fájdalmainak gyakoribb 
okai 

A spinalis - rendszer morfológiai- élettani 
szempontból egy columnaris, multisegmentalis 
szerveződésű, komplex egységes bio-informatikai, 
bio-mehanikai rendszernek tekintendő. Ez a 
szemlélet meghatározza orvosi tevékenységünk 
diagnosztikai és terápiás megközelítéseit egyaránt.  
 
 
 

Dr. Saáry Kornélia 

 

A gerinc akupunktúrás 
kezelése 

A gerinc a testünk központi része. Milyen 
összefüggéseket mutat az egészséges gerinc, s mi 
mindenre hat ki a gerinc alaki eltérése és 
betegségei? 

Zou De-hui 

 

Infantile Tuina for 
constipation – Department 

of Acupuncture and Massage, 
School of Chinese Medicine, 
North China University of 
Science and Technology 

This lecture mainly introduces the clinical 
characteristics, epidemiological investigation, 
etiological mechanism and pathological harm of 
constipation in children, and analyzes the 
advantages of massage in treatment of constipation 
in children, characteristics of acupoint selection, 
manipulation, prevention and care… 
 
 
 

Li Qi 

 

Clinical application of Fu’s 
Subcutaneous needle (FSN) 
therapy – North China 

University of Science and 
Technology TCM 
 

Fu's subcutaneous needling is a method of treating 
that using a disposable floating needle on the 
subcutaneous Loose connective tissue to relieve a 
series of clinical symptoms caused by local or distal 
MTrP muscle tension… 



Dr. Lukács István 

 
 

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

A fejbiccentő izomban létrejövő Trigger pontok 
számtalan és színes tünetekért lehetnek felelősek. 
Az elhelyezkedéstől függően okozhatnak sternum 
körüli mellkasi fájdalmakat, szem körüli fejfájást, 
szem könnyezést, krónikus orrfolyást, stb… 

Dr. Ladislav Fildan, MD 

 

Simultaneous use of 
Acupuncture and collagen 
injections in treatment of 
musculoskeletal system 

The author has been using a combination of 
acupuncture and following application of collagen 
MD-injections by GUNA Company, Italy (MD - 
Medical Device), in his daily practice for the last 3 
years. This approach has increased the resulting 
effect of the therapy by 20 - 30 % based on VAS… 
 
 
 

Dr. Joós Károly 

 

Integrált orvoslás a 
gyakorlatban 

Előadásomban bemutatom a keleti-nyugati integrált 
diagnosztika lehetőségeit, a laboratóriumi 
eredmények, elektro-fiziológiai, képalkotó és egyéb 
vizsgálatok, valamint a reggeli hőmérséklet görbe 
funkcionális értelmezését… 

Dr. Szalkai Iván PhD. 

 

Amiről nem hallani a 
COVID-19 betegség 
kapcsán – a prevenció 

A COVID-19 fertőzés áthatja a mindennapjainkat, az 
egészségügyi, politikai, gazdasági rendszereinket 
állítja kemény feladatok elé. Társadalmi – sajnos, 
nem szakmai – viták alakulnak ki a járvány 
valóságáról, súlyosságáról, kialakulása kérdőjeleiről. 
A média sulykolja a maszk viselés és távolságtartás 
fontosságát. De nem foglalkozunk a szervezet 
felkészítésével, a prevenciós lehetőségekkel… 

Prof. Dr. Hegyi Gabriella 

 

A homeopátia a világban 
ma… 

Az előadás keretében kitekintünk az Unióban 
történt legalitásra és elfogadásra, valamint a hazai 
szabályozást veszi górcső alá az előadás, végül 
érveket sorol fel pro és kontra, ezen természetes 
gyógymód érdekében… 

Dr. Radnai Andrea 

 

Lehet-e a homeopátia 
evidence-based? 

Az előadó bemutatja az evidence-based medicine - a 
bizonyítékokon alapuló orvoslás - alapelemeit, az EBM 
gyakorlatának 5 lépését. A résztvevők megismerkednek 
a homeopátiás kutatások adatbázisaival. A bizonyítékok 
piramisának lépcsőin fellépkedve, a vitiligo, a felső légúti 
betegségek és a depresszió homeopátiás vizsgálatain 
keresztül az előadó példákat hoz esetsorozatra, 
obszervációs kohorsz vizsgálatra és randomizált 
kontrollált vizsgálatra, végül ismerteti a legújabb 
metaanalízisek eredményeit… 



Dr. Cao Ying 

 

Endometriosis (EMs) is an 
common gynecologic 
disease resulting in 
progressive dysmenorrhea, 
chronic pelvic pain…– North 

China University of Science 
and Technology TCM 

Endometriosis (EMs) is an common gynecologic 
disease resulting in progressive dysmenorrhea, 
chronic pelvic pain, dyspareunia and infertility. 
Shaofu Zhuyu Decoction (SFZY) is a classic 
prescription for endometriosis treatment. The aim 
of this study was to determine its mechanism of 
action in a rat endometriosis model… 

Li Jianing 

 

Study on the treatment of 
senile pruritus by warming 
Yang and dredging 
collatera l- TCM college of 

North China University of 
Science and Technology, 
Tangshan, Hebei Province, 
China 

 

To investigate the situation of yin-yang deficiency in 
the patients of senile skin pruritus and to observe 
clinical efficacy of Wenyangtongluo Decoction on 
the yang deficiency type of senile skin pruritus…  
 

Dr. Imre Gábor PhD  

 

A koenzim Q10 és a szelén 
együttes 
szupplementációjának 
hatása a kardiovaszkuláris 
kórképekre - Pharmanord 

A 2013-ban publikált Kisel-10 tanulmány számos 
szempontból egyedülálló: először sikerült 
bizonyítani, hogy magas minőségű étrend-
kiegészítők alkalmazásával, koenzim Q10 és szelén 
együttes szupplementációjával a kardiovaszkuláris 
halálozás kockázata jelentősen csökkenthető idős 
korosztálynál… 

Prof. Dr. Szász András 

 

Az oncothermia szerepe az 
integratív orvoslásban 

Az onkológiai hipertermia hosszú múltra tekint 
vissza, gyökerei az ősi orvoslásban vannak... Az 
onkológiában alkalmazott diatermiás alkalmazás 
ugyanakkor számos kihívást jelentett.. Ezért 
fejlesztették ki a rosszindulatú betegségekre az 
onkológiai hipertermiát. Számos könyv jelent meg az 
onkológiai hipertermiáról és a téma az egyetemi 
oktatásban is megjelent…  

Dr. Karácsony Ferenc 

 
 

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

Az endokannabinoid rendszer a tudomány új 
felfedezése arra vonatkozóan, ami a belső 
egyensúlyunkat ősidőktől szabályozni képes,  
ma már elektroakupunktúrával is mérhető, 
elemezhető. A meridián-egyensúly gyakorlati 
szempontból jól használható erre a célra, hiszen ez 
egy minőségi mutatókat követni képes rendszer. 

 
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/

