KEDVES KOLLÉGÁK, BARÁTAINK!

FÕVÉDNÖK
Dr. Paller Judit, megbízott országos tiszti fõorvos

Alig telt el pár hónap a legutóbbi kongresszusunk óta, s máris a következõre
készülünk: a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága (MAOT) 2011.
szeptember 30-tól október 2-ig Egerben tartja 26. Kongresszusát. Ezek az
alkalmak nemcsak együvé tartozásunkat szimbolizálják, de folyamatos
megújulásunkat is. Évrõl-évre új tapasztalatokkal, témákkal gyûlünk össze, hogy
új ötleteket adjunk egymásnak, új lehetõségekrõl és eredményekrõl értesüljünk,
gyarapítsuk közösen felhalmozott tudásunkat.
A 2011-es év kiemelt témája az integratív orvoslás. Részben azért, mert
hangsúlyozni kívánjuk, hogy ez a gyógyító munkának azon formája, amely
hitünk szerint leginkább szolgálja pácienseink javát. Másrészrõl pedig azért,
mert ismeretünk, lehetõségeink korlátozottak, így fontos, hogy megismerjük a
saját kezelési módszereinket kiegészítõ technikákat, megközelítéseket. Terveink
szerint külön szekcióban vendégül látunk homeopata, ajurvédikus medicinát
gyakorló, neurál- és manuál terapeuta kollégákat, csakúgy, mint fitoterápiás és
apiterápiás szakembereket. Meghívtuk a szkeptikusok képviselõjét is, abban
bízva, hogy kritikus észrevételei nem rombolnak, hanem segítenek
tudományosan megalapozott arculatunk építésében és megfelelõbb fórumon
kaphat választ kérdéseire.
A Komplementer Medicina európai helyzetének felmérése és kutatása a
CAMbrella Unios programban (www.cambrella.eu) félidejéhez ért. Ebben hazánk
is tevékenyen részt vesz és ajánlásokat tesz az Unió felé.
Újdonság, hogy a NATO is érdeklõdéssel fordul a Komplementer Medicina,
ebben az akupunktúra felé is. Ebben az évben indult el az a 3 éves program a
NATO RTO 196 programjaként, amely a katonai egészségügyben és ennek
nyomán a civil szférában is kiemelten foglalkozik a mentális well-being, az
állóképesség fokozása és az egészség megõrzése érdekében a következõ
témákkal: fájdalom és krónikus betegségek managementje, stressz és ezen
alapuló megbetegedések, az emberi teljesítõképesség fejlesztése és
optimalizálása. A párizsi elsõ összejövetelre meghívták Magyarország
képviselõjét is - egyedüliként a keleti európai országok közül. A meghívás oka
lehet a CAMbrella programban való részvételünk és a Nemzetvédelmi
Egyetemen meghirdetett 2 téma is a doktori iskolában, amelynek keretén belül
PhD képzés létezik.
A szakmai szabályozottság felé is nagy lépések történtek a Szakmai Kollégium
felállításával, remélve, hogy tevékenysége konszenzust hoz és elõrelépést,
tisztulást a rendezettség felé.
Ez évi találkozónk kivételesen színesnek ígérkezik, reméljük, minél többen
tudunk majd meríteni belõle. Ezúton kérjük mindazokat, akik szívesen járulnak
hozzá ismereteikkel a közös tudás-vagyon gyarapításához, hogy készüljenek
elõadással kongresszusunkra.
Témáink: fájdalom management, rehabilitáció, életmód, varia, workshopok.
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TECHNIKAI INFORMÁCIÓ
Lukácsi Máté
projekt menedzser
Convention Budapest Kft.
H-1461 Budapest, Pf: 11.
Tel: 06-1-299-0184, 299-0185, 299-0186, Fax: 06-1-299-0187
E-mail: mlukacsi@convention.hu
Honlap: www.convention.hu
ELÕZETES PROGRAM

FÕ TÉMAKÖRÖK
- Fájdalom management,
- Rehabilitáció,
- Életmód-terápia,
- Kneipp-szemlélet,
- Homeopátia (klasszikus és klinikai),
- Ajurvédikus és antropozófikus medicina,
- Neurálterápia,
- Manuális medicina,
- Fitoterápia,
- Apiterápia,
- Komplementer medicina jelenlegi hazai és nemzetközi helyzete
– kerekasztal fórum,
- Varia.
FELKÉRT ELÕADÓK – AKUPUNKTÚRA, KOMPLEMENTER MEDICINA
Prof. Dr. Blazovics Anna
Dr. Dravetzky Éva
Dr. Hamvas Szilárd
Dr. Hegyi Gabriella PhD.
Prof. Dr. Kéry Ágnes
Dr. Körmendy-Rácz János
Dr. Pálhalmi János
Dr. Saáry Kornélia
Dr. Szabó András
Prof. Dr. Szász András
FELKÉRT ELÕADÓK – SZKEPTIKUS TÁRSASÁG
Hraskó Gábor
Dr. Lakos András

Viszontlátásra Egerben!

Dr. Hegyi Gabriella
MAOT elnök

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Hotel Eger&Park
3300 Eger, Szálloda utca 1-3.
Tel: 06/36/522-200
E-mail: info@hotelegerpark.hu
Honlap: www.hotelegerpark.hu

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
AKKREDITÁCIÓ
A továbbképzés akkreditációja és végleges kreditpontérték megállapítása
folyamatban van. Kreditpont kizárólag teljes kongresszusi részvétel esetén
szerezhetõ, a napidíjas részvétel kreditpont szerzésre nem jogosít.

2011. szeptember 30., péntek
12.00 - 18.00
14.00 - 16.00
16.00 - 16.30
16.30 - 18.00
19.00 - 22.00

Regisztráció
Elõadások
Kávészünet
Elõadások
Fakultatív vacsora

2011. október 1., szombat
08.00 - 18.00
09.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 12.30
12.30 - 13.30
13.30 - 15.30
15.30 - 16.30
19.00

Regisztráció
Elõadások
Kávészünet
Elõadások
Ebédszünet
Elõadások
Vezetõségi ülés
Bankett vacsora

2011. október 2., vasárnap
08.30 – 12.00
09.00 - 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 - 12.45

Regisztráció
Elõadások
Kávészünet
Elõadások
A kongresszus zárása

ABSZTRAKT FELHÍVÁS
A kongresszus résztvevõi elõadások megtartására és poszterek, vagy video
bemutatására egyaránt jelentkezhetnek.
Beküldési határidõ: 2011. szeptember 1.
Kérjük, hogy az absztraktokat legfeljebb 250 szó terjedelemben a
www.convention.hu oldalon található online felületen szíveskedjenek lejelenteni.
Az elõadások, poszterek, videók elfogadásáról a Tudományos Bizottság dönt,
amelyrõl legkésõbb 2011. szeptember 10-ig írásban tájékoztatást küldünk.
Elõadás
Az elõadások 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 költségek a
számlán külön sorban, részletezve kerülnek feltüntetésre. A megadott részvételi
díjak kávészüneti ellátást tartalmaznak, amely a számlán külön sorban, étkezési
szolgáltatásként kerül kiszámlázásra.
2011. szept. 1-ig
történõ fizetés
esetén

2011. szept. 1-e
utáni fizetés
esetén

Kongresszusi részvétel
MAOT-tag számára

25.000 Ft / fõ

30.000 Ft / fõ

Kongresszusi részvétel nem
MAOT-tag számára

30.000 Ft / fõ

35.000 Ft / fõ

50% kedvezmény
a bejelölt
regisztrációs díjból

50% kedvezmény
a bejelölt
regisztrációs díjból

10.000 Ft / fõ

15.000 Ft / fõ

70 év fölötti MAOT-tag
résztvevõk számára

Napidíjas részvétel
MAOT-tag számára*

SZÁLLÁSFOGLALÁS
Hotel Eger*** & Park**** / a kongresszus helyszíne
3300 Eger, Szálloda utca 1-3.
Honlap: www.hotelegerpark.hu
Hotel Eger***
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

17.500 Ft / szoba / éj
21.000 Ft / szoba / éj

Hotel Park****
Classic egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Classic kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

23.500 Ft / szoba / éj
28.500 Ft / szoba / éj

Parkolás: a szálloda zárt parkolójában 800 Ft/autó/nap áron vehetõ igénybe.

Napidíjas részvétel
nem MAOT-tag számára*

15.000 Ft / fõ

20.000 Ft / fõ

Kongresszusi szendvicsebéd

2.900 Ft / fõ / nap

2.900 Ft / fõ / nap

Kongresszusi büféebéd

4.800 Ft / fõ / nap

4.800 Ft / fõ / nap

Fakultatív vacsora
2011. szept. 30-án, pénteken

7.000 Ft / fõ

7.000 Ft / fõ

Bankett vacsora
2011. október 1-én,
szombaton

9.000 Ft / fõ

9.000 Ft / fõ

A kötbéres szállásfoglalások miatt szállodai szobákat biztosítani csak 2011.
szeptember 1-ig történõ visszajelzés esetén - illetve a lefoglalt szálláshelyek
betöltéséig - tudunk. A szállodai szobák a visszajelzések sorrendjében kerülnek
visszaigazolásra. Amennyiben szállásfoglalása legkésõbb 2011. szeptember 15ig nem kerül befizetésre, úgy szobafoglalása külön értesítés nélkül,
automatikusan lemondásra kerül.
BEFIZETÉS
A.) Csekken: melyet kérésre küldünk. A közleményben kérjük a rendezvény és a
résztvevõ nevét feltüntetni a következõképp: rendezvény neve/résztvevõ neve.
Számlát az összeg beérkezését követõen tudunk kiállítani az Ön által megadott
számlacímre.
B.) Banki átutalással (egyéni vállalkozás/saját cég): a visszaigazolásban kapott
bankszámlaszámra. A közleményben kérjük a rendezvény és a résztvevõ nevét
feltüntetni a következõképp: rendezvény neve/résztvevõ neve.
Számlát az összeg beérkezését követõen tudunk kiállítani az Ön által megadott
számlacímre.
C.) Amennyiben részvételét Cég/Intézmény/Alapítvány kívánja átutalással
kifizetni, úgy a regisztrációs lap hátoldalán található költségvállaló nyilatkozatot
kérjük cégszerû aláírással ellátva irodánkba visszajuttatni szíveskedjen!
Elõzetesen számlát csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában küldhetünk.
Köszönjük megértését.

* napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhetõ
A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA
a részvételt a teljes (napidíjas részvétel esetén az adott napi) tudományos
programon, a kiállítói terület megtekintését, program- és absztraktfüzetet,
kongresszusi dossziét, valamint kávészüneti ellátást.
A kongresszus helyszínén ebédelési lehetõség 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 bankett
vacsorán.
Kísérõ személyek a tudományos programot nem látogathatják. Kísérõ
személyek részére igényelt étkezéseket (ebéd, fakultatív vacsora pénteken,
illetve bankett vacsora szombaton) kérjük a regisztrációs lapon bejelölni
szíveskedjenek.

LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2011. szeptember 15-ig történõ lemondás esetén a kötbér mértéke az
elõzetesen befizetett regisztrációs és szállásdíj 50%-a.
2011. szeptember 15-e után történõ lemondás esetén az elõzetesen befizetett
regisztrációs és szállásdíjak nem visszatéríthetõek a szolgáltatókkal kötött
kötbéres szerzõdések miatt.
FONTOSABB IDÕPONTOK
Elsõ - második értesítõ postázásának határideje:
2011. május 15.
Elõadás összefoglalók leadásának határideje:
2011. szeptember 1.
Kedvezményes részvételi díj fizetésének határideje:
2011. szeptember 1.
Szállásfoglalás határideje:
2011. szeptember 1.
Tájékoztatás elõadás összefoglalók elbírálásáról:
2011. szeptember 10.
Kedvezményes lemondási határidõ:
2011. szeptember 15.
MAOT XXVI. Nemzeti Kongresszusa:
2011. szeptember 30-október 2.

