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Integrál fogorvoslás  

Tanfolyam - oktatási tematika 

 

 

1. Komplementer orvoslás a fogorvosi praxisban 

Integrál orvoslás – Komplementer fogorvoslás, 

A komplementer / biológiai fogorvoslás története,    

Az integrál szemlélet és alkalmazása   

A biológiai fogorvosi rendelő felszerelése  

 

2. Biológiai fogászat, - az amalgámterhelt beteg ellátása 

Az amalgám terhelt páciens, anamnaesis, kiértékelés, diagnózis, terápia a napi praxisban 

A biológiai fogorvoslás, mint a regulációs medicina része  

 

3. Méregtelenítési módszerek, - higany kivezetés 

A méregtelenítés komplex módszere, dietetika   

A Pischinger-féle alaprendszer felépítése és működése 

Biokibernetikai módszerek és készülékek  

Méregtelenítési módszerek a fogászatban  

 

4. Keleti gyógyászat a nyugati orvoslásban 

HKO – a Hagyományos Keleti Orvoslás és diagnosztika  

Az energiapályák felépítése és kapcsolata a fogakkal, a vese-hólyag, a máj-epe, a lép-

hasnyálmirigy-gyomor, a szív-vékonybél, a szívburok-hármas melegítő és a Du Mai-Ren 

Mai funkciós körök  

A retromoláris terület és az állkapocs ízület energetikája 

A fogak energetikai kapcsolatai  

 

5. A szájüreg mikrorendszere, oralakupunktúra 

A mikrorendszerek általános felépítése, a szervezet mikroszisztémái  

A szájüregi akupunktúra fogászati kórképek szerint 

A szájüreg és az orthopediai kórképek  

Fülakupunktúra a fogászati praxisban  

 

6. Fogászati homeopátia 

A homeopátia általános alapelvei, gyógyszerészet, alkalmazási lehetőségei a fogászat, 

szájsebészet és a parodontológia területén  

Homeopátiás szerek alkalmazása a méregtelenítésben  

 

7. Voll - diagnosztika, mérési módszerek 

Voll-féle diagnosztika   

A gócterhelés, mint a krónikus betegségek háttere,  

Gócdiagnosztika, differenciál diagnosztika  

Gócterhelés a gyakorlatban  

CSS - a cranio sacralis rendszer felépítése és működése, artikulációs ártalmak  

 

 

8. Fémallergiák és kezelésük - A fogorvosok veszélyeztetettsége és munkavédelme 

Környezeti ártalmak a fogorvoslás területén, fémallergiától a munkavédelemig 

Fogászati anyagok és fémötvözetek egyénre szabott tesztelési módszerei  

Biológiai megfelelésű fogpótlás, implantológia  
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9. Új homeopátia és egyéb komplementer területek 

Új homeopátia – jelgyógyászat alapjai és alkalmazása a fogorvoslás területén  

 

10. Fitoterápia, a gyógynövények fogászati alkalmazása  
Lelki egészség, az orvos - beteg kapcsolat módszertana  

A psychosomatikus folyamatok fogászati háttere  

 

 

 

AZ OKTATÁSI TEMATIKA ÖSSZEGEZÉSE      

     

A tudományfejlődés elmélete 

Paradigmaváltás az orvostudományban – az Integrál medicina megjelenése  

   

A biológiai fogorvoslás, mint a regulációs medicina része  

A biológiai fogorvoslás története  

A komplementer fogorvoslás magyarországi története  

Betegség elméletek, funkcionális és organikus elváltozások 

A komplementer fogorvoslás alapjai és alkotó elemei 

Az integrál szemlélet megjelenése az orvoslásban    

Az alaprendszer felépítése és működése   

 

A KOMPLEMENTER FOGORVOSLÁS AZ AKUPUNKTÚRA ÉS A HKO TÜKRÉBEN 

 

A hagyományos keleti diagnosztika a fogászati praxisban   

Az energiapályák felépítése      

A mikrorendszerek általános felépítése, mikroszisztémák 

   

A fogak, szervek, szervrendszerek összefüggései, funkciós körök: 

A metszőfogak, szemfogak bioenergetikai kapcsolatai    

A kisőrlők és az őrlőfogak bioenergetikai kapcsolatai   

A retromoláris terület jelentősége 

A Du Mai-Ren Mai funkciós kör és szájüregi jelentősége 

A szájüregbe nem vetülő energetikai csatornák „távkapcsolatai”   

   

A GÓCTERHELÉS TÜNETEGYÜTTESE  

 

A gócterhelés, mint a krónikus betegségek háttere   

Odonton, a feji terület gócterhelései, zavaró mezők   

Foggóc, patomechanizmus      

A gócok energetikai távolhatásai     

Gócdiagnosztika, differenciál diagnosztika    

Biológiai gócterápia a napi praxisban    

A gócbeteg ellátása      

A bélrendszer jelentősége a biológiai fogorvoslásban   
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STOMATOLÓGIAI VONATKOZÁSOK  

 

A pulpa funkcionális morfológiája 

A gyorsfordulatú preparációk hatása a biológiai rendszerekre   

Fluor történet, toxikológia, patológia, gyakorlati kérdések  

Artikulációs ártalmak   

A szájelem elmélete, mérési metódusok 

 

KÖRNYEZETVÉDELEM – IATROGEN ÁRTALMAK 

 

Környezeti ártalmak a fogorvoslás területén  

Egészségügyi rendelkezések Európában és az Európán kívüli országokban 

A fogorvosok egészségvédelme 

A fogorvosok terhelése és -betegségképei 

  

HOMEOPÁTIA 

     

Története, helye az orvostudományban, előnyei, hátrányai    

Alaptörvények, potenciálok, receptura     

Gyakorlati alkalmazás, monokészítmények - bevált indikációk  

Kálcium készítmények alkalmazása a fogászati prevencióban  

Komplex szerek, spagyrika, kivezetések     

 

AMALGÁM ÉS NEHÉZFÉM TERHELÉS 

 

Az amalgám tömőanyag története 

Szájüregi és szervi tünetek      

Az amalgám terhelt páciens, karakterisztika, anamnaesis ív  

Amalgám eltávolítás lege artist     

Amalgám- és nehézfém kivezetés elmélete és gyakorlata  

A nyomelemek szerepe      

Méregtelenítés és alkalmazása a fogászati praxisban   

Gyógyszer protokoll a kivezetéshez     

A méregtelenítés komplex módszere 

A nehézfém terhelés és felmérés egyéb lehetőségei    

 

DIAGNOSZTIKAI MÓDSZEREK 

  

Funkcionális orálakupunktúrás diagnosztika   

A Voll - féle diagnosztika története 

A Voll - féle diag. elmélete és gyakorlati ismeretek 

Bioelektromos mérés és végpont analízis    

Biokibernetikai diagnosztika    

Nyelv diagnosztika     

Thermoregulációs diagnosztika    

 

A FOGÁSZATI ANYAGOK BIOKOMPATIBILITÁSA 

 

Fémek biokompatibilitása        

Nem fém fogászati anyagok biokompatibilitása     

Biokibernetikai módszerek és készülékek      

Fogászati anyagok és fémötvözetek egyénre szabott tesztelési módszerei  
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A KOMPLEMENTER FOGORVOSI RENDELŐ 

 

A biológiai fogorvosi rendelő felszerelése      

A biológiai fogorvosi rendelő gyakorlati működése     

Együttműködés az orvos, a természetgyógyász, és a kompl.fogorvos között  

A fogorvosi rendelő berendezése,   

A páciens nyilvántartás, gondozás új lehetőségei 

A rendelő belső és külső kommunikációjának kialakítása 

Kommunikációs és információs lehetőségek új útjai 

 

PREVENCIÓ   

 

A káriész, a parodontopátia és a fogazati rendellenességek 

Psychodontológia       

Anamnaesis – felvilágosítás – a páciens bevonása a kezelésbe  

Prevenció – utógondozás      

 

A SZKELETÁLIS RENDSZER JELENTŐSÉGE 

 

CSS – a cranio sacralis rendszer felépítése és működése   

 

STOMATOLÓGIAI DISZCIPLINÁK BIOLÓGIAI FOGÁSZATI VONATKOZÁSAI 

         

Gyerekfogászat        

Konzerváló fogászat         

Endodontia       

Fogpótlás – gnatológia – implantológia    

Parodontológia       

Fogszabályozás, állcsont orthopédia    

Szájsebészet – műtéti területek     

  

KLINIKAI HATÁRTERÜLETEK  

 

A fogászati problémák és a fül-orr-gégészeti  kórképek   

A szájüreg és az orthopediai kórképek    

Szemészeti kórképek – HKO diagnosztika     

A psychosomatikus folyamatok fogászati háttere    

Lelki egészség, az orvos - beteg kapcsolat módszertana  

 

KIEGÉSZíTŐ TERÁPIÁS ELJÁRÁSOK  

 

Oralakupunktúra       

Fülakupunktúra      

Akupunktúra – akupresszúra 

Mesoterápia 

Neurálterápia     

Kézreflexológia      

Dietetika      

Neurál terápia      

Ózon terápia      

Laser terápia      

Komplex alkalmazások 

EAV – elektroakupunktúra 

Impulzus EAV 
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Biorezonancia 

Mágnes-terápiás alkalmazások 

Körbler - féle diagnosztika és jelgyógyászat 

 

ESETMEGOLDÁSOK A GYAKORLATBAN 

     

 

  

 

Komplementer - Integrál Fogorvosképzés   -  szakok szerinti tematikus összegezés 
 

 

Bevezető előadások 

  

1. A hagyományos és a természetes gyógymódok  

2. A természetgyógyászat és az akadémiai orvostudomány 

3. Paradigmaváltás a természettudományokban 

4. A komplementer orvoslás és a hagyományos orvoslás módszereinek kapcsolata 

5. A biológiai fogorvoslás története 

6. Komplementer fogorvoslás 

 

1. Hagyományos kínai orvoslás – HKO / TCM 

 

1.2. A HKO szemléletmódja 

1.3. A szervezet harmóniája 

1.4. Filozófia  

1.5. A HKO határai 

1.6. Alapfogalmak 

1.6.1. Jin–Jang  

1.6.2.  Qi = energiaáramlás 

1.6.3.  Csatornák  

1.6.4.  Akupunktúra pontok 

1.7.     A HKO által kezelhető betegségek listáját, a WHO ajánlása alapján 

 

 

2. A. Homeopátia 

 

 2.1. Homeopatikumok 

2.2. A homeopátia alapelve 

2.3. Lépcsőzetes hígítás 

2.4. Potenciálás - dinamizálás 

2.5. Gyógyszervizsgálat – gyógyszerkép 

 2.6. A homeopátiás szerek alapanyagai  

2.7. A gyógyszerkönyvek alapelvei 

2.8. A homeopátiás gyógyszerformák 

2.9. Adagolás 

2.10. Homeopátiás anamnézis 

2.11. A homeopátiás kezelés hatásossága 

2.12. Irányzatok a homeopátiában 

2.12.1. Klinikai homeopátia  

2.12.2. Homotoxikológia 

2.12.3. Komplexizmus 

2.12.4. Voll-féle elektroakupunktúra (EAV) 

2.12.5. Rezonancia homeopátia 
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2.12.6. Schüssler-féle biokémiai kezelés 

2.12.7. Bach-féle virágterápia 

2.12.8. Körbler-féle „új” homeopátia 

2.12.9. Spagirikus kezelés 

2.12.10.  Izopátia 

2.12.11.  Antropozófia 

2.13. A homeopátikumok mellékhatásai 

2.15. Indikációk és határok 

2.16. Kiemelt javallatok 

 

2.B. Bevezetés a fogászati homeopátiába 

   

1. Lokális szerek alkalmazása 

2. Tüneti kezelés - bevált indikációk szerint 

3. Alkati - konstitucionális kezelés 

4. Idegrendszeri kórképek 

5. Fogzási problémák 

6. Amalgám és nehézfém terhelés 

7. Homeopátiás gyógyszer javallatok 

8. Gyulladásos kórképek   

9. Száj - és nyelvbetegségek 

 

3. Mikrorendszerek a szervezet működésében és a fogászati praxisban 

 

3.1.  A reflexológiáról általában 

3.1.1.  A reflex-terápia hatása a szervezetre 

3.2.  A kéz reflexzónái 

3.3.  A láb reflexzónái 

3.4.  Fülakupunktúra – a fül mikrorendszere 

3.5.  Nyelvdiagnosztika 

4. Oralakupunktúra - a szájüreg mikrorendszere 

 

4.1. Mikrorendszerek 

4.2.   Történeti előzmények 

4.3.   Kölcsönös kapcsolat a fogak és a szervezet között 

4.4.   A pontok nyomásérzékenysége 

4.5.   A funkcionális oralakupunktúrás diagnosztika elméleti alapjai 

4.6.   Szájüregi vetület 

4.7.   Funkciós körök 

4.8.   Az akupunktúrás funkcionális diagnosztika előnyei 

4.9.   A „legyengült” funkciós körök rizikótényezői 

4.10. Az oralakupunktúra diagnosztika módszertani lépései 

     A terápiás program módszertani lépései, Terápiás lehetőségek  

4.11. Az oralakupunktúra gyakorlata 

4.11.2. A vestibularis pontok hálózata 

4.11.3. A retromolaris pontok 

4.11.4. A pontok behatárolása 

4.11.5. Oralakupunktúra technikák 

1. Injekciós akupunktúra (mezoterápia) 

2. Kivitelezés 

3. Mezoterápiás anyagok 

4. Lézerkezelés  

5. Kombinatív módszer  



 8 

 

5. Méregtelenítési módszerek 

 

5.1.  Alapok 

5.2.  A méregtelenítés „helyszíne” 

5.3.  Az alaprendszert kórosan befolyásoló állapotok 

5.4.  Az alaprendszert befolyásoló kockázati tényezők 

5.5.  A mérgezettség általános tünetei 

5.6.  Az egyensúlyi állapot és a diszbakteriózis 

5.7.1. Méregtelenítési módszerek általános csoportosítása 

5.7.2. Az intenzív kúrák általános indikációi 

5.7.3. Kontraindikációk 

5.7.4. A diéta, mint alap terápia 

5.7.5. A böjt és hatásai 

5.7.6. Ismertebb méregtelenítő kúrák  

5.13.  Környezeti ártalmak a fogászat területén 

5.14.  A szájüregi terhelések akupunktúrás háttere 

5.15.    Fogtömések - amalgám – higany 

WHO: Environmental health criteria 118 Genf 1991 

5.16.  A nehézfém kivezetés, a méregtelenítés általános szempontjai 

5.16.1.    Általános méregtelenítési eljárások 

5.16.2.    A gyógyszeres kezelés általános szempontjai 

5.16.3.      Nehézfém mentesítés protokoll*  

5.16.4.      Gyógyszerelési előírások 

5.17.  A szelén-nyomelem központi szerepe 

5.17.1.      A szelén-nyomelem hatásai  

5.18.  A szájüreg speciális „szervdiétája” 

5.18.1.     Távol-keleti táplálkozástan - gyomor / lép / hasnyálmirigy diéták 

 

 

6. Gyógynövények alkalmazásának lehetőségei a fog- és szájüregi megbetegedések kezelésében 

 

6.1. Gyógynövények története 

 

6.1.1. Kínai növénygyógyászat 

6.1.2. Indiai gyógyászat 

6.1.3. Egyiptomi orvoslás 

6.1.4. Európai növénygyógyászat 

6.1.5. Újvilág 

6.1.6. A huszadik század 

6.2.    A fogtisztítás ősi módszerei  

6.3.    Hatóanyagok és hatások 

6.4.    Komplex fitoterápiás kezelés 

6.5.1.  A fogászati kezelések során használható készítmények 

6.5.2.  Gingivitis 

6.5.3.  Parodontitis, parodontosis 

6.5.4.  Szájüregi fekélyek 

6.5.5.  Plakk – caries 

6.6.1.  Teakeverékek  

6.6.2.  Galenusi készítmények 

6.7.     Illóolajok 

6.7.1.  Aromaterápiás (csak illóolajokkal végzett) kezelések fajtái 

6.7.2.   Aromaterápiás receptek 
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7. Elektroakupunktúra – Biorezonancia – Bioreguláció 

 

7.1.1. A Voll – féle elektroakupunktúrás diagnosztika és terápia  

7.1.2. Elméleti alapok 

7.1.3. A Voll – féle EAV története 

7.1.4. A mérési pontok rendszere 

7.1.5. Az EAV módszertana 

7.1.6. A diagnosztika mérési feltételei 

7.1.7. A mérési értékek és elemzésük 

7.1.8. Diagnosztikai következtetések 

7.1.9. Diagnosztikai ás terápiás impulzusok  

7.1.9.1. A terápiás impulzusok frekvenciái 

7.1.9.2. Kvadráns mérés 

7.1.9.3. Hypothalamus mérés 

7.1.9.4. Végpont mérés 

7.1.10. Mérési hibalehetőségek 

7.1.11. A Ryodoraku rendszer 

7.1.12. Egyéb EAV készülékek 

7.2.1. Bioenergetikai regulációs technikák (BRT) 

7.2.2. Elméleti alapok 

7.2.3. A betegségek kialakulásának szakaszai 

7.2.4. A BRT története 

7.2.5. A BRT alkalmazása 

7.2.5.1. Elektromágneses hullám mérés 

7.2.5.2. A terápiás rezgések megválasztása 

7.2.5.3. Biorezonanciás készülékek 

7.2.5.4. Alapterápia – sorozat kezelések 

7.2.5.5. Kombinációs lehetőségek 

7.2.5.6. Multirezonancia terápia 

7.2.6. A BRT javallatai és ellenjavallatai 

7.2.7. A biorezonanciás módszerek irányzatai 

7.2.8. Biorezonancián alapuló módszerek és alkalmazásuk 

7.3. Az EAV és a BRT fogászati alkalmazásának lehetőségei 

 

 

8. Neurálterápia  

 

8.1.    A neurálterápia története 

8.2.    Hatásmód 

8.3.    A vegetatív alaprendszer 

8.4.    Regulációs góc, zavarómező 

8.5.1. Neurálterápiás kezelés - anamnézis  

8.5.2. Neurálterapeutikumok 

 

8.5.3.    Kezelési módok 

8.5.4.1. Kezelési tünetek – Huneke tünet 

 

8.6.    Kapcsolat az akupunktúrás rendszerrel 

8.7.    Indikációk 

8.8.    Kontraindikációk 

8.9.    Differenciáldiagnosztika 

8.10.   Profilaxis és rehabilitációs kezelések 

8.11.   Szövődmények 
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9. Oralakupunktúra - neuralterápia 

 

9.1. Az oralakupunktúrás kezelés neurálterápiás vonatkozásai 

 

9.2. Injekciós akupunktúra – mezoterapia 

 

 

AZ OKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐ ELŐADÓK 

 

Dr. Csiszár Róbert – fogszakorvos, honoris causa vizsgáztató 

Dr. Cakó Annamária – fogszakorvos, 

Dr. Angster Mária – pszichológus 

Dr. Babulka Péter – biológus, gyógynövény kutató 

Dr. Fóris Pál – fogszakorvos, 

Dr. Kiss György – fogszakorvos, 

Dr. Rideg Sándor – ideggyógyász, neurológus,  

Dr. Simoncsics Péter – sebész, belgyógyász, akupunktúra orvos 

Dr. Szabó Beáta – fogszakorvos, általános orvos, homeopata 

 

 

 

Komplementer fogorvoslás tankönyvei 

Oralakupunktúra – biológiai fogászat – tankönyv 

Komplementer - Biológiai Fogorvoslás  Jegyzet I. - Alap szint 

Komplementer - Biológiai Fogorvoslás  Jegyzet II. – Emelt szint 

Felsőfokú komplementer fogorvosképzés – Jegyzet 

 

Melléklet: 

A komplementer fogászat magyarországi története   

összeállította: dr. Tóth Ildikó 

 

A biológiai – komplementer – fogorvoslás tényei. 

1990 - Pilisszentkereszt, az első biológiai fogorvosi – oralakupunktúra tanfolyam, még 

ugyanebben az évben megalakul a biológiai fogorvosok társasága, MOBOT néven. 2004-ig 

12 alaptanfolyam, 232 végzett biológiai / komplementer fogorvos, 687 továbbképzéseken 

részvett orvos, a további statisztika.  

Dr. Tamasi József németországi előadók részvételével – Kramer, Türk – tanfolyamot 

szervezett 1992-ben, Kecskeméten, fogorvosok és orvosok részére. (A fogászat biológiai 

megközelítése német eredetű, hasonlatosan a homeopátiához. Mindkettő holisztikus, 

biológiai medicina.) Mintegy 30-an figyeltük az érdekfeszítő új információkat azokról a 

kezelésekről, amit nap, mint nap végeztünk fogbetegeink szájában. A megvilágítás 

szempontjai merőben eltértek az addigi ismereteinktől. 

Dr. Csiszár Róbert l990-től évenként indította, először oralakupunktúrás, majd 

biológiai fogászati tanfolyami képzéseit. A képzések alapkoncepciója az volt, hogy az 

akupunktúra tanait, valamint a fogak- és szervezet energetikai kapcsolatrendszerét 
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egymással hozta összefüggésbe. Az integráció egy komplex holisztikus szemléletmódot 

adott hallgatóinak, hogy új szemszögből tekintse fogbetegét és annak panaszait. 

Mindezeken túl számos témában (nehézfém kivezetés, méregtelenítés) gazdagította az 

érdeklődő kollegákat hiteles információkkal a biológiai fogászat tárgyköréből. A 

tanfolyamok vizsgával záródtak, a végzett kollegák a Magyar Oralakupunktúra és 

Biológiai fogOrvosok Társaságába (MOBOT) tömörülhettek. Így az érdeklődő betegek 

decentralizáltan a hozzájuk legközelebbi biológiai szemléletű fogorvoshoz fordulhattak, az 

országos nyilvántartásnak is köszönhetően. A magyarországi biológiai fogorvosi alapképzés 

iránt külföldről is megnyilvánult érdeklődés, így a MOBOT már nemzetközi társaság 

német, szlovák, horvát, szerb, ukrán, román, holland tagokkal, legtöbben Svédországból 

végezték el az alaptanfolyamot.  

1995-ben megjelent „Oralakupunktúra és biológiai fogászat” című könyvében 

összegezte a tanfolyam anyagát. Ez a könyv - ami a szerzőt valószínű ma is büszkeséggel 

tölti el – a fogorvosok nagy részének a polcán megtalálható. 

1999-ben megjelent második könyve az első kistestvére „Ha fáj – fog, fogászat a 

biológiai fogorvoslás fényében” – laikusoknak számára. 

1997-ben rendelkezett a Népjóléti Minisztérium a természetgyógyászati ágakról, 

köztük a biológiai fogorvoslásról is. A szakág „honoris causájává” Dr. Csiszár Róbertet 

választották. A biológiai fogászatot – remélhetőleg megváltoztathatóan – a tudományosan 

eddig még kellően nem alátámasztott elnevezéssel illették, egy csoportba sorolták a 

biorezonanciával, a homeopátiával, és az Ajur-Védával, mely együtt, de külön – külön is 

megtisztelő, mivel a „mi kis tudományunk” alig 80 esztendős. 

1998 tavaszán Hévízen, a Valid kft. évenként szokásosan megrendezésre kerülő 

fogászati szakmai hétvégéjén, a konvencionális fogászat előtt mutattam be a biológiai 

fogászatot. A programban, a gyógyításban zajló paradigmaváltásról beszéltem - a 

homeopátiáról Dr. Szabó Beáta, a Voll – féle elektroakupunktúráról  Dr. Rideg Sándor 

tartottak ízelítőt - és a rendelésen előforduló gyakorlati dolgokra koncentráltam. Végül 

Csiszár doktor zárta szavaival a programot 

1999 tavaszán a „Biológiai fogorvoslásért” serleg – díj, első ízben került átadásra. Dr. 

Csiszár Róbert vette át a díjat, mellyel hagyományt teremtve, a MOBOT alapított.  

1999-ben, a Magyar Természetgyógyászati Unió – mely a különböző törvénybe 

iktatott szakmák oktatásának összefogását célozta meg, dr. Csiszár és dr. Tóth 

közreműködésével, összeállította a lehetséges posztgraduális képzés témáit kb. 200 órában. 

A program célja az volt, hogy az e tanfolyamot majdan elvégző fogorvosok, a holisztikus 

szemléletmódban rutinszerűen legyenek képesek rendelőjüket vezetni. 

 2000. március 25-én Sopronban szintén a Valid Weekendjén létrejött a 

„Kerekasztalnak” nevezett találkozó több mint 300 fős nézőközönség előtt a fogászati 

szakma vezetői, és a biológiai fogászat képviselői között. Egyetlen egyetértés abban 

mutatkozott, hogy részünkről már előre akceptáltuk a felszólítást, hogy közös fórumokon 

komplementernek nevezzük e fogászatot, az egyébként rendeletileg számunkra biztosított 

„biológiai” elnevezés helyett. Ennek egyik fő oka, a Prof. Zelles Tivadar által művelt 

tudomány terület, az orálbiológia nemzetközi elnevezése. A biológiai természetesen jobban 

kifejezi a fogászati águnk fiziológiai és filozófiai másságát és jellegét. A komplementer jelző 

egészen addig semmit mondó, amíg ez a jelentés az életben meg nem valósul, és egyik és 

másik szakág képviselői szakmai barátsággal, de legalább egymás tiszteletével, ki nem 

kérik egymás véleményét és egy - két esetben a szakmai segítségét is.  

1999-2000-es tanévben 1 féléves postgraduális tanfolyami képzés indult, melyen 32 fő 

tanulta e sokrétű szakma ismereteit, a Med - System / MOBOT égisze alatt, számos 

elhivatott előadóval.  

2000. május Budapest MHOE 55. Világkongresszus - Fogorvosi szekció: előadók 
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voltak: Dr. Szabó Beáta, Dr. Tóth Ildikó, és Dr. Csiszár Róbert. 

2000. november. Első Magyar Komplementer Fogorvosi Kongresszus, Szeged. A MTA 

székházban több mint 100 kolléga jelent meg. A témaválasztás az elméleti alapokra 

koncentrált, mely szerint, egészséges bél traktus nélkül nincs ép fogazat. A kongresszus 

alcíme: „A bél és az immunitás a komplementer fogászat szemszögéből”. Előadók voltak 

Balaicza Erika, Simon F. Ágnes, Tóth Ildikó, Gergely Ákos, Hugyecz Edit, Sarkadi Ádám, 

Oravecz Mária, Sasvári Ferenc, Csiszár Róbert.  

2001-ben útjára indult a www.biodent.hu , a magyarországi biológiai / komplementer 

fogorvoslás hivatalos honlapja. A honlap főoldalának tartalmából; Tanfolyamok / MOBOT 

info / Szakirodalom / Hírek / Fogászat képekben / Orvos lista / Tanácsadás / Szoftver / 

Amalgám teszt / Anyagok-Eszközök. 

Ez évben készült el a SEC kft. fejlesztésében az első komplementer fogorvosi szoftver, 

„BioDental” néven, mely a DENTAL 4.0 főprogram kiegészítő modulja. 

 2001-től a „tradicionális európai fogorvosképzés” hivatalos lapja, a „Magyar 

Fogorvos” szakmai lap minden számában „Természetgyógyászat / Komplementer orvoslás 

– fogorvoslás” címen, is megjelenhettünk, esetenként 8-10 oldal terjedelemben.  

Már 2002-t írunk. Az előadók bátrabban pályáztak a postgraduális képzésre. A 

szakmai bizottság, mint „pontszerző” akkreditált, továbbképző tanfolyamot elfogadott: A 

komplementer fogorvoslás alapjai ( Dr. Csiszár), Bevezetés a fogászati homeopátiába, MHOE 

( Magyar Homeopata Orvosi Egyesület - Dr. Szabó Beáta). Amelyeket viszont nem: 

Felsőfokú komplementer fogorvos képzés ( Dr. Csiszár), Fogászati homeopátia- alapfok, 

Fogászati homepátia- középfok, Budapest, Szeged, Dr. Tóth Ildikó; II. Magyar 

Komplementer Fogászati Kongresszus- Szeged, téma: az amalgám- Dr. Tóth Ildikó; A 

fogorvosok betegségei, egészségvédelme, prevenció, diagnosztika és terápia - Dr. Csiszár 

Róbert; Komplementer rutinok a praxisban - Dr. Csiszár Róbert.  

2002. november. Kongresszus az amalgámról Szegeden.  

2003. Az ÁNTSZ a „biológiai fogorvosi” tevékenységet hivatalosan is besorolta, 

száma: 8001/8031 - 96/2003 (VII) korm.rend., 42/2003, VII. 17.  

2004. Az első új rendszerű, Alap szintű 5 hónapos Biológiai / komplementer 

fogorvoslás tanfolyam és vizsga. 

2004. október. 9. - III. Biológiai Fogászati Kongresszus, Budapesten. 

2006. október. 14. - IV. Komplementer Biológiai Fogászati Kongresszus, Szegeden 

http://www.biodent.hu/

