
Tisztelt Kollégák, Barátok!

Ismét eljön az õsz,- mint mindig, - a Sheng ciklus szerinti
“betakarítás periódusa”, amikor tapasztalatainkról, a szakmai
fejlõdésrõl, rendeleti módosításokról, nemzetközi hírekrõl, társszak-
mákról is beszélgethetünk oldottabb légkörben 3 napon át, illetve a
kötött elõadások keretében szakmai viták hevében.
Nagy feladatok megoldása után - a XIII. ICMART Világkongresszus
megrendezése, valamint a III. Magyar-Kínai Orvostudományi
Konferencia társrendezése Kínában, a Tangshani Egyetemen, most
szeptemberben - ismét elõre kell tekintenünk. 
Figyelembevéve azt, hogy tagtársaink többsége más komplementer
gyógymódot is gyakorol, ezúttal meghívtuk azon társaságok tagjait is
elõadással, amely ágakkal együtt alkalmazza tudását sok tagtársunk, arra
számítva, hogy az egészséges párbeszéd folytatódik.
A tudományos szervezõbizottság egyik fontos célkitûzése, hogy a szak-
mánkat nem régóta gyakorló kollégákat is ösztönözze elõadás meg-
tartására. Az elmúlt 5 évben végzett kollégák által tartott legjobb elõadás
elsõ szerzõjének ingyenes regisztrációt és társasági programokon történõ
részvételt biztosítunk a társaság 2010-es kongresszusán, ezzel is támogat-
va a fiatal kollegák elõadásainak megjelenését.
Ezévben a szokásos tisztújítás is komoly etikai és szakmai felelõsséget ró
tagtársainkra, ezért szeretném kérni õket, hogy jelenlétükkel minél nagyobb
létszámban tiszteljék meg az idei szakmai konferenciát és a Tisztújító köz-
gyûlést.
Céljainkat, törekvéseinket méltányolja több egyetem is ma már nemcsak
itthon, hanem külföldön is, nemzetközi hirnevünket sikerült ismételten növel-
ni - ez maradhat a cél továbbra is.
A szakmai program mellett a rendezvény még kikapcsolódásra is
lehetõséget kínál, fakultatív programok lehetõségével. Villány közelsége egy
- az azt választók számára - kellemes szombat estét ígér mindannyiunk
számára.

Tisztelt Kollegák, Barátok!
Folytassuk hát eddigi útunkat abban a meggyõzõdésben, hogy eddigi
igyekezetünk talaján fejlõdik tovább az a jövõ, melyet elõdeink elképzeltek
ebben a szakmában.

Dr. Hegyi Gabriella,
elnök, MAOT

TISZTÚJÍTÓ KÖZGYÛLÉS
2009. október 10, szombat

16.00 óra

FÕVÉDNÖK
Prof. Dr. Németh Péter, dékán, PTE ÁOK
Prof. Dr. Kovács L. Gábor,
tanszékvezetõ egyetemi tanár, PTE ÁOK

TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZÕ BIZOTTSÁG
Dr. Hegyi Gabriella, elnök
Dr. Bodor Géza, fõtitkár
Dr. Várkonyi Ákos 
Bakos Nóra

FÕ TÉMAKÖRÖK
- Rehabilitáció,
- Prevenció,
- Fájdalom management,
- Sürgõsségi esetek ellátása TCM-mel,
- Meddõség és TCM,
- Daganatos betegek kezelése a CAM módszereivel,
- Más CAM disciplinák alkalmazás TCM-mel együtt,
- Kiegészítõ technikák a TCM-ben,
- Neurálterápia,
- Homeopátia,
- Varia.

FELKÉRT ELÕADÓK
Dr. Bodor Géza Dr. Tiberiu Brenner, AAIMA elnöke (Olaszország)
Dr. Chen Zhen Dr. Csiszár Róbert
Dr. Dénes Ágnes Dr. Dravetzky Éva
Dr. Hamvas Szilárd Dr. Hegyi Gabriella
Dr. Medgyesi Eugénia Dr. Mezei József, Medical Centre Tongtian (Románia)
Rajna Vilmos Dr. Rideg Sándor
Dr. Saáry Kornélia Dr. Szabó András
Dr. Várkonyi Ákos Dr. Christiane Wander (Németország)
Dr. med. Rainer Wander, DAEGfAN elnöke, (Németország)

TERVEZETT ELÕADÁSOK
Pajzsmirigy problémák elemzése a HKO szemléletével.
Tudásunk sötét oldala: kyusho
Dr. Bodor Géza
Az akupunktúrás kezelés eredményességét befolyásoló fogászati hátterek
Dr. Csiszár Róbert
Trigeminus neuralgia és a HKO. Reflex terápiás lehetõségek a trigeminus -
neuralgia kezelésénél
Dr. Dravetzky Éva
Meddõség kezelése, gyakorlati tapasztalatok. A TCM és akadémikus
medicina, élettani összefüggések
Dr. Hamvas Szilárd
A LS gerinc eredetû fájdalmak és kezelésük komplex módja
Dr. Hegyi Gabriella
Bõrgyógyászat - hajhullás
Dr. Medgyesi Eugénia
Alvászavarok kezelése a hagyományos kínai orvoslásban. A vegetatív
idegrendszer mûködészavarai és kezelésük a hagyományos kínai orvoslásban
Dr. Rideg Sándor
Az akupunktúra és homeopátia kombinálása.
A tûk elhelyezésének térbeli hatása
Dr. Saáry Kornélia
Diagnózis jelentõsége a Nyugati orvoslásban és a HKO-ban
Dr. Szabó András
Az akupunktúra helye egy szakorvosi rendelés gyakorlatában, avagy
’Ha van kalapácsod, minden tárgy szögnek tûnik’
Dr. Várkonyi Ákos
Neurálterápia a vállövi fájdalmakban
Dr. Christiane Wander és Dr. med. Rainer Wander

A HOMEOPÁTIÁS SZEKCIÓ TERVEZETT ELÕADÁSAI:
CEDH Klinikai Homeopátia Oktató Szervezet elõadásai:
Fejfájások kezelése homeopátiával
Dr. Dérer Cecília
Ismeretlen eredetû májártalmak homeopátiás kezelése
Dr. Cvetkov Márta
Meddõség kezelése homeopátiával
Dr. Zarándi Ildikó
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület elõadásai:
A homeopátia jelen helyzete a világban és hazánkban.
A homeopátiás gyógyítás alapelvei, az anamnézis sajátosságai.
Homeopátiás irányzatok
Dr. Sasvári Ferenc
A perioperatív idõszak támogatása homeopátiával
Dr. Dénes Ágnes
Mit tehet a homeopátia az allergiás betegekért?
Dr. Molnár Mariann
Daganatos betegek támogatása homeopátiával
Dr. Jónás Eszter
Gyermekkori viselkedészavarok homeopátiás kezelési lehetõségei
Dr. Kürti Katalin
A homeopátia tudományos háttere
Dr. Borbély Katalin

ELÕZETES PROGRAM
2009. október 09., péntek
12.00 - 18.00 Regisztráció
14.00 - 16.00 Elõadások
16.00 - 16.30 Kávészünet
16.30 - 18.00 Elõadások
19.00 - 22.00 Fakultatív vacsora
2009. október 10., szombat
08.00 - 18.00 Regisztráció
09.00 - 10.30 Elõadások
10.30 - 11.00 Kávészünet
11.00 - 12.30 Elõadások
12.30 - 13.30 Ebédszünet
13.30 - 15.30 Elõadások
15.30 - 16.00 Kávészünet
16.00 - 18.00 Tisztújító közgyûlés
18.30 Buszok indulnak Villányba a vacsora helyszínére
2009. október 11., vasárnap
08.30 - 12.00 Regisztráció
09.00 - 10.30 Elõadások
10.30 - 11.00 Kávészünet
11.00 - 12.30 Elõadások
12.30 - 12.45 A kongresszus zárása

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Magyar Tudományos Akadémia, Pécsi Területi Bizottság Székház
H-7624 Pécs, Jurisics Miklós utca 44.
Tel: 06-72-512-620, Fax: 06-72-314-684
E-mail: titk@pab.mta.hu, http://www.old.pte.hu/pab

AKKREDITÁCIÓ
A rendezvény utólagos akkreditációra felterjesztésre kerül. Kongresszusként
a megadható maximális kreditpont-érték: 10 pont. Kreditpont kizárólag teljes
kongresszusi részvétel esetén szerezhetõ, a napidíjas részvétel kreditpont
szerzésre nem jogosít.

TUDOMÁNYOS INFORMÁCIÓ
Dr. Hegyi Gabriella, elnök
Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága
H-1196 Budapest, Petõfi utca 79.
Tel/fax: 06-1-281-3035
E-mail: drhegyi@hu.inter.net
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓ 
Lukácsi Máté, projekt menedzser
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Tel: (061) 299-0184, 299-0185, 299-0186, Fax: (061) 299-0187
E-mail: mlukacsi@convention.hu  www.convention.hu

TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS
TUDNIVALÓK
A kongresszus résztvevõi szóbeli és poszter elõadás megtartására egyaránt
jelentkezhetnek.
Beküldési határidõ: 2009. augusztus 15.
Az absztraktokat a www.convention.hu oldalon található online felületen
szíveskedjenek lejelenteni, vagy e-mailen az mlukacsi@convention.hu
címre megküldeni.
Az elõadások, poszterek elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt,
amelyrõl legkésõbb 2009. szeptember 01-ig írásban tájékoztatást küldünk.

ELÕADÁS
Az elõadások várható idõtartama 8 perc, amit 2 perc diszkusszió követ.

POSZTER: Maximális mérete 1,2 m magas és 0,9 m széles.

REGISZTRÁCIÓS DÍJAK
Az adózási szabályok értelmében a regisztrációs, étkezési és szállás költ-
ségek a számlán külön sorban, részletezve kerülnek feltüntetésre. A
megadott részvételi díjak kávészüneti ellátást tartalmaznak, amely a szám-
lán külön sorban, étkezési szolgáltatásként kerül kiszámlázásra.

2009. szeptember 2009. szeptember
15-ig történõ 15-e utáni fizetés
fizetés esetén: esetén:

Kongresszusi részvétel
MAOT-tag számára 15.000 Ft / fõ 19.000 Ft / fõ

Kongresszusi részvétel
nem MAOT-tag számára 18.000 Ft / fõ 22.000 Ft / fõ 

Napidíjas részvétel
MAOT-tag számára* 10.000 Ft / fõ 13.000 Ft / fõ

Napidíjas részvétel
nem MAOT-tag számára* 12.000 Ft / fõ 15.000 Ft / fõ

Kongresszusi büféebéd 3.500 Ft / fõ / nap 3.500 Ft / fõ / nap

Fakultatív vacsora Pécsett
2009. október 09-én, pénteken 6.000 Ft / fõ 6.000 Ft / fõ

Borkóstolóval egybekötött
pincevacsora Villányban
2009. október 10-én, szombaton 9.000 Ft / fõ 9.000 Ft / fõ

* napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhetõ

A kongresszusi részvétel tartalmazza a részvételt a teljes tudományos
programon, a kiállítói terület megtekintését, program- és absztraktfüzetet,
kongresszusi dossziét, valamint kávészüneti ellátást.

A kongresszus helyszínén ebédelési lehetõséget biztosított. Igény esetén az
ebédet kérjük szíveskedjen a regisztrációs díjon felül bejelölni, csakúgy, mint
a részvételi szándékot a pénteki fakultatív vacsorán és/vagy a szombat esti
pincevacsorán.

Kísérõ személyek a tudományos programot nem látogathatják. Kísérõ
személyek részére igényelt étkezéseket (ebéd, fakultatív vacsora pénteken,
illetve pincevacsora szombaton) kérjük a regisztrációs lapon bejelölni
szíveskedjenek.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Hotel Barbakán***,
1.100 méterre (hegymenet) a kongresszus helyszínétõl
H – 7624 Pécs, Bartók Béla utca 10.;
honlap: www.barbakanhotel.hu
- egyágyas szoba reggelivel: 11.000 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 14.500 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda udvarán korlátozott számban és a szálloda elõtti
kamerázott közterületen ingyenesen biztosított. A helyek elfoglalása
érkezési sorrendben történik.

Szinbád Panzió***,
1.300 méterre (hegymenet) a kongresszus helyszínétõl
H – 7624 Pécs, Klímó György utca 7.; honlap: www.szinbadpanzio.hu
- egyágyas szoba reggelivel: 11.000 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 14.000 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda zárt, õrzött belsõ udvarában korlátozott számban ingye-
nesen biztosított. A szálloda elõtt, illetve a 200 méterre található Hotel
Barbakán elõtt további ingyenes közterületi parkolás vehetõ igénybe. A
parkolóhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik.

Hotel Pátria***, 1.600 méterre (hegymenet) a kongresszus helyszínétõl
H-7621 Pécs, Rákóczi út 3.; honlap: www.danubiushotels.hu
- egyágyas szoba reggelivel: 17.500 Ft / szoba / éj
- kétágyas szoba reggelivel: 19.500 Ft / szoba / éj
Parkolás a szálloda elõtti õrzött, szabadtéri parkolóban: 1.500 Ft / nap
A parkolási díj fizetése a helyszínen történik.

A szállodai szobákat a foglalások beérkezésének a sorrendjében áll
módunkban biztosítani a szállodákban lefoglalt szobamennyiségek
megtöltéséig. Regisztrációját és szállásfoglalását akkor tekintjük végleges-
nek, ha a regisztrációs díj és szállásköltsége bankszámlánkra vagy postai
úton hozzánk beérkezik. Amennyiben szállásköltsége nem érkezik be
legkésõbb 2009. október 01-ig számlánkra, úgy a lefoglalt szállodai szoba
külön értesítés nélkül, automatikusan lemondásra kerül.

BEFIZETÉS
A.) A kitöltött regisztrációs lap visszaküldését követõen - jelentkezése
visszaigazolásával együtt - postázzuk a befizetési csekket. Kérjük a
résztvevõ nevének nyomtatott nagybetûkkel történõ feltüntetését. Postai
befizetésérõl pénzének beérkezése után, a regisztrációs lapon jelzett
cég/intézmény/magánszemély nevére és címére állítjuk ki és postázzuk a
számlát.
B.) Rózsaszínû postai utalványon, melyet bármelyik postahivatalban
igényelhet. Befizetési cím:  Convention Budapest Kft. 1461 Budapest Pf.: 11.
Kérjük a feladó (résztvevõ) nevét nyomtatott betûkkel szíveskedjenek a
csekkre írni.
C.) Amennyiben részvételét cég/intézmény/alapítvány támogatja, úgy a
regisztrációs lapot a cég aláírásával, pecsétjével ellátva kérjük vissza-
küldeni. Céges aláírás és céges pecsét hiányában a regisztrációs lapon
megjelölt résztvevõt tekintjük költségvállaló félnek. Kérjük szíves
megértését, hogy az elõzetes átutaláshoz számlát csak cégünkkel
szerzõdéssel rendelkezõ megrendelõ esetén tudunk küldeni, nem
szerzõdéses költségvállaló esetén csak a pénz befizetését követõen tudjuk
kiállítani a számlát. 

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2009. szeptember 15-ig történõ lemondás esetén regisztrációs és szállás-
díja 20% adminisztratív költség levonását követõen visszafizetésre kerül.
2009. szeptember 15-e után történõ lemondás esetén az elõzetesen
befizetett költségek nem visszatéríthetõek a szolgáltatókkal kötött kötbéres
szerzõdések miatt.

FONTOSABB IDÕPONTOK
Elsõ - második értesítõ postázásának határideje: 2009. június 30.
Elõadás összefoglalók leadásának határideje: 2009. augusztus 15.
Tájékoztatás elõadások elbírálásáról: 2009. szeptember 01.
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje: 2009. szeptember 15.
MAOT XXIV. Nemzeti Kongresszusa 2009. október 09-11.
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