
Mi történt a MAOT  háza táján 2012 ősze  óta?

1. A békés nyár után meghívó érkezett Kínából, az Uyghur Autonom Kínai 
Köztársaság fővárosából, hogy a „II. Nemzetközi  Integratív Medicina 
Kongresszuson, amely összekötött a Xinjian orvosi Egyetem látogatásával- 
várnak egy előadás megtartására, így miután amúgy is Kínába, Pekingbe 
indultam volna a TCM Akadémiára, hát kitérőt tettem Urumqiba is, alig 23 órás 
repülőúttal. Miért is érdekes ez a hatalmas főváros? Mert az Uyghur Kínai 
köztársaság Kína 1/6-át foglalja el nyugaton, a híres Selyem út vonala is itt 
megpihent , keveredik itt a kínai, arab, orosz, kirgiz, üzbég, török ajkú lakosság 
– de egy valami volt a legnagyobb érv a fárasztó látogatás mellett: a kíváncsiság 
a híres ásatási leletek iránt, amelyek alapján is alaposan feltételezhető, hogy a 
hajdani hunok innen indultak nyugatra új hazát keresni maguknak és végül 
eljutottak a Kárpát medencébe úgy 1200 évvel ezelőtt… 

Maga a konferencia 28 országból látott vendégül előadókat, köztük a francia, 
olasz, német, orosz, törtök, iráni egyetemek előadóit és most első ízben a 
magyart is… Reggeltől késő estig folytak az előadások, amelyek a keleti kínai 
és uyghur medicina és a nyugati orvoslás kapcsolatát tárgyalták, sok uyghur 
kutató nyugat-európai egyetemekkel együtt folyó kutatásokkal, kiválóan 
dokumentált eredményekkel és példaértékű szervezéssel. Különösen a 
hagyományos kínai és uyghur gyógynövények kémiai szerkezeti vizsgálata és 
hatékonysági kutatásai voltak meggyőzőek. Az egyetem hallgatói egyenruhában 
hostesskedtek a vendégek segítségére, minden külföldi előadó egy szállodában, 
a rendezvény helyszínén volt elszállásolva, a közös hagyományos étkezések 
módot adtak a megbeszélésekre, ötletek, ideák egyeztetésére, újabb szakmai 
kapcsolatok kialakítására.

Feltűnő volt a kínai egyetemen a hallgatók és oktatók alapos angol tudása, sőt az 
egyik tolmács éppen Pécsett tanul tovább hamarosan az angol tanszéken. Az 
angol mellett sokan beszélnek arab és orosz nyelven is a kötelező kínai mellet.

A 3 napos konferencia után egy 1 teljes napos látogatáson mutatták be az orvosi 
egyetem elméleti oktató tömbjét és kórházát. Ámultunk a szülészeti bemutató 
termen, ahol életnagyságú és test-tapintatú japán babákon gyakorolhatják a jövő 
szülészei a fogásokat és a szakmai gyakorlati kérdések megválaszolását. 
Hasonlóképpen az újszülött-osztály, ahol apró babák feküdtek a minden fontos 
műszerrel felszerelt inkubátorokban és a sürgősségi beavatkozásokhoz fontos 
összes eszköz rendelkezésre állt a gyakorláshoz - persze imitálva a valódi 



helyzetet. Majd a gasztroszkópia labor következett ahol 30 db Olympus excisiós 
eszköz mellé lehetett állni és megtanulni a gyomorban való preciz „matatást” és 
munkát egy-egy célzott incizió elvégzéséhez. Az EKG-szobában egyszerre 25 
hallgató tud leülni a komputerizált EKG készülék elé fonendoszkóppal, majd az 
emberméretű baba „szívét” meghallgatva egyszerre látja az EKG-t és a zörej 
elemzését is…. Hát, mit is mondjak? Irigykedtem… A ráadás a sebészi műtő 
volt, ahol „igazi” szituációt imitálva kellett beöltözni és gyakorolni a varratok 
behelyezését, majd egy másik helységben a különböző vágott sebek 
összeillesztését varratokkal!Mindez sok-sok bábun, amelyek „szinte”  élők 
voltak….

A nagy élmény mégis a Nemzeti Múzeum volt, ahol a magyar kulacsra 
emlékeztető arany hun ivóeszközt, aranyszarvas motívummal díszített 
ővcsatokat  és a szőke, zöldszemű ősök múmiáit is láthattam…ie. 1800-ból. Tele 
élménnyel mentem tovább Pekingbe, a Hagyományos Kínai orvoslás 
Akadémiája Materia Medica intézetébe, ahol szintén előadásokat tartottunk a 
kibővült pécsi küldöttséggel, mert itt csatlakozott Bódis prof. úr, Német Péter 
prof úr  is. Előadásokat tartottunk és előkészítettük a következő évi közös 
tudományos pályázatunk alapjait. 

2. Pekingből Tangshanba a Hebei United Universityn tettünk látogatást, amely 
egyetemmel közel 10 éve van munka-kapcsolatunk. Itt több irányú megbeszélést 
folytattunk a közös oktatás, képzés és továbbképzések lehetőségeiről, az ennek 
megfelelő pályázatot be is adtuk itthon. 

A sok élményt adó kínai út után jó volt hazatérni több ezer képpel, mert a 
fényképezőgép gyakran kattogott.

3. Szeptemberben Budapesten a MAOT a PTE KM Tanszék segítségével, 
dr. Betlehem József Dékán úr fővédnöksége alatt, két napos konferenciát 
szerveztünk,  a  Magyar Akupunktúrás Orvosok XXVII. Kongresszusát. Sok 
orvos kollega és asszisztense volt kíváncsi a rendezvényre, amelyet Dr. Paller 
Judit OTH vezető is megtisztelt jelenlétével. A résztvevők nem csalódtak, 
érdekes, a mindennapi gyakorlatban hasznosítható ismeretek, izgalmas témák, 
kiváló előadások és sok-sok tapasztalatcsere volt a jutalmuk a részvételért. Első 
ízben –hosszú évek után-  vált anyagilag is kedvezőbbé a kongresszusi budget.

4. Ezután következett Budapesten a II. Nemzetközi Oncothermiás Kongresszus, 
ahol szintén előadást tartottunk és immár a világ 22 országából érkezett kutatók 
és gyakorló oncologusok-orvosok osztották meg egymással gyakorlati 



tapasztalataikat a kombinált kemo+ oncothermiás célzott rádiófrekvenciás 
daganatkezelésekben elért kiváló tapasztalataikról. A MAOT és a KM Tanszék 
vezetőjét meghívták jövőre Shenzhenben tartandó következő nemzetközi 
rendezvényre is az előadása alapján. (HKO és oncothermia synergizmusa)

5. Végül hirtelen érkezett, de visszautasíthatatlannak tűnt a meghívás New 
Yorkba, a Columbia Universityn rendezendő Acupuncture adn Electroresearch 
Conference-re,  Omura kardiológus professzortól, aki egyúttal a hasonló híres 
újság kiadója is. Így két előadással megjelent a Tanszék és a sok-sok angol 
nyelvű kollega között magát kissé „hunglish”-nek érző előadónak akkora volt a 
sikere, hogy a titkos értékelésen a résztvevők mind az ő előadását jelölték a 
legjobbnak. Ez azzal is járt, hogy a nevezett újság szerkesztő bizottságába is 
meghívást kapott és ajánlatot a további közös munkára… A nagy örömbe a 
bosszúság a Sandy nevű hurrikán közbejötte volt csak, mert kijárási tilalom, 
karantén volt. Ugyanakkor irigykedve fedezhettem fel a Columbia Egyetem 
hallgatói csodás lehetőségeit, a gyors internetet, a kollégiumi szobák nagyszerű 
felszerelését, az egyetemi menza  svédasztalos, legalább 4 csillagos 
szolgáltatásait, amelyek nagyon olcsóak és választékukban vetekedtek egy 
kiváló étteremével Utolsó napon kiszabadulva a fogságból végigmentem a 
Brodwayn és megcsodáltam a hatalmas hömpölygő emberáradatot, mintha mi 
sem történt volna az előző napokban, sorban álltak a színházjegyekért, vígan 
ettek, ittak, vásároltak!

Végül is háromszori járattörlés és izgalmak után negyedjére sikerült egy 
frankfurti gépre feljutnom és hazaérnem, sok élménnyel….


