Tisztelt Kollegák, kedves Barátaim!

FÕVÉDNÖK
Prof. Dr. Bódis József, rektor, PTE ETK

A MAOT sok megpróbáltatással járó, harcos történetében mérföldkõ a
XXV. Jubileumi Kongresszus szervezése. Egyrészt igazolja, hogy nem volt
hiábavaló a társaság negyedévszázados munkája, az együtttartó erõ,
amely összekovácsolta a szakmáért tenni akaró és azért felelõsséget is
vállaló kollegákat. Másrészt folyamatos jelenlétünket és jelentõs szakmai fajsúlyunkat is igazolja ez a negyedszázados szakmai életút.
A kínai-magyar szakmai kapcsolatok 2003-ban kezdõdtek, majd
fokozatosan megerõsödve és kiszélesedve, immár a IV. szakmai fórumnak adunk helyet együtt a jubileumi rendezvényünkkel. A kapcsolat
lehetõvé tette a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Iroda (NKTH) és a kínai
kormány által jegyzett, bilaterális kulturális együttmûködés keretén belül
az egészségtudományokhoz tartozó Hagyományos Kínai Orvoslás
kutatási projektjeit, azok folyamatos, mélyebb szakmai tartalommal
történõ megtöltését, támogatását. A krónikus betegségek terén történõ
alkalmazás mindkét országban e kutatás kiemelt témáját képezik.
Az Európai Unió elsõ ízben támogat 2010. január 1-vel kezdõdõ FP7-s
programjában jelentõs anyagi eszközökkel olyan témát - CAMBRELLAamely a Komplementer Medicina hatásait, hatékonyságának vizsgálatát, helyi sajátosságait és a betegek fokozott biztonságát, védelmét
vizsgálja, miután e terület erõsödõ térnyerése, a lakosság fokozott
igénye, az ellentábor folyamatos támadása is megköveteli a
tudományos összegzést. 16 európai ország szövetkezett ezen feladatra,
amelynek a Pécsi Egyetem KM Tanszéke is tagja.
Pécs Magyarország egyik legkiemelkedõbb kulturális központja, ahol
1367-ben az elsõ magyarországi egyetem alakult meg. Izgalmas és
figyelemreméltó rendezvények sorozata jelzi a 2010-es Európai
Kulturális Fõváros címét elnyert Pécs programjait, amely esemény az
európai és azon kívüli nemzetek figyelmét is Pécs felé irányítja.
Ugyancsak lényeges az a tény is, hogy a PTE-n alakult meg
Magyarország elsõ Komplementer Medicina Tanszéke is az országban.
Rendezvényünk kiemelt része e programsorozatnak, melyben közösen
ünnepeljük meg Társaságunk fennállását, sikereit, gyümölcsözõ kapcsolatait, elõrevetítve eljövendõ remélt sikereit is.
Kedves Barátaim! Ünnepeljük közösen ezen eseményeket, aktív
részvétellel, szakmai eredményeink közlésével, erõsítsük összetartozásunkat a Társaság szakmai életében megalapozva a további
lehetõségeket. Különösen kiemelt fontosságúnak tartom a Társaság
azon fiatal tagjainak részvételét, akik az elmúlt évek megújult, elmélyültebb és tartalmasabb képzési rendszerének köszönhetõen csatlakoztak
hozzánk. Õk képezik azon sodró erõt, amely majd továbbviszi a „lángot”
a folyamatosság érdekében!
Pécs 2010. november 5-7, hív Európa Kulturális Fõvárosa, találkozzunk
hát!

Dr. Hegyi Gabriella
MAOT elnök

VÉDNÖK
Prof. Dr. Miseta Attila, dékán, PTE ÁOK
Prof. Dr. Németh Péter, dékán, PTE ÁOK
TUDOMÁNYOS ÉS SZERVEZÕ BIZOTTSÁG
Dr. Hegyi Gabriella, elnök
Dr. Bodor Géza, fõtitkár
Bakos Nóra, irodavezetõ
Dr. Csütörtöki Krisztina
Dr. Pfeifenroth Anna
FÕ TÉMAKÖRÖK
- A neuroreflexológiai komplex terápia alkalmazása
a derákfájdalomban, ischialgiában - Prof. Dr. Tiberio Brenner
(az AIMAR elnöke, Olaszország),
- Az akupunktúrás pont - Prof. Dr. Pierre Rabischong
(Franciaország, Montpellier),
- CAMbrella WorkPackage kihelyezett magyar kerekasztal fórum
(www.cambrella.eu),
- Rehabilitáció,
- Prevenció,
- Fájdalom management,
- Meddõség,
- Daganatos betegek kezelése a CAM módszereivel,
- Más CAM disciplinák alkalmazása,
- Kiegészítõ technikák a TCM mellett,
- Neurálterápia,
- Manuális medicina,
- Homeopátia,
- Oktatás, képzés - hogyan tovább? - Fórum, résztvevõk:
PTE ETK, PTE ÁOK IOI KM Tanszék,
- Varia.
FELKÉRT ELÕADÓK – AKUPUNKTÚRA, KOMPLEMENTER MEDICINA
Dr. Bodor Géza
Prof. Dr. Tiberio Brenner, (az AIMAR elnöke, Olaszország)
Dr. Dravetzky Éva
Dr. Hamvas Szilárd
Dr. Hegyi Gabriella
Dr. Medgyesi Eugénia
Prof. Dr. Pierre Rabischong (Montpellier, Franciaország)
Dr. Rideg Sándor
Dr. Saáry Kornélia
Dr. Szabó András

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
2010.
12.00
14.00
16.00
16.30
19.00

november 5., péntek
- 18.00
Regisztráció
- 16.00
Elõadások
- 16.30
Kávészünet
- 18.00
Elõadások
- 22.00
Fakultatív vacsora

2010.
08.00
09.00
10.30
11.00
12.30
13.30
15.30
19.00

november 6., szombat
- 18.00
Regisztráció
- 10.30
Elõadások
- 11.00
Kávészünet
- 12.30
Elõadások
- 13.30
Ebédszünet
- 15.30
Elõadások
- 16.30
Vezetõségi ülés
Zenés-táncos bankett vacsora

2010.
08.30
09.00
10.30
11.00
12.30

november 7., vasárnap
– 12.00
Regisztráció
- 10.30
Elõadások
– 11.00
Kávészünet
– 12.30
Elõadások
- 12.45
A kongresszus zárása

TUDOMÁNYOS PROGRAMMAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
A kongresszus résztvevõi elõadások megtartására és poszterek, vagy
video bemutatására egyaránt jelentkezhetnek.
Beküldési határidõ: 2010. szeptember 15.
Kérjük, hogy az absztraktokat legfeljebb 250 szó terjedelemben a
www.convention.hu oldalon található online felületen szíveskedjenek
lejelenteni, vagy szükség esetén az mlukacsi@convention.hu e-mail
címre eljuttatni.

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

Az elõadások, poszterek, videók elfogadásáról a Tudományos Bizottság
dönt, amelyrõl legkésõbb 2010. szeptember 30-ig írásban tájékoztatást
küldünk.

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

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

A KONGRESSZUS HELYSZÍNE
Corso Hotel
7626 Pécs, Koller utca 8.
Tel: 06/72/510-275
E-mail: sales@corsohotel.hu
Honlap: www.corsohotel.hu

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

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.

HOTEL KÖNIG*** / 550 m a kongresszus helyszínétõl
7624 Pécs, Dr. Majorossy Imre utca 3.
Honlap: www.konighotel.com
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

11.950 Ft / szoba / éj
15.300 Ft / szoba / éj

2010. szept. 30-ig
történõ fizetés
esetén

2010. szept. 30-a
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

KÁLVÁRIA-RÁCZ HOTEL / 900 m a kongresszus helyszínétõl
7621 Pécs, Kálvária utca 6.
Honlap: www.hotel-wellington.hu

Napidíjas részvétel
MAOT-tag számára*

10.000 Ft / fõ

15.000 Ft / fõ

Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

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 Pécsett
2010. november 5-én,
pénteken
Zenés-táncos
bankett vacsora
2010. nov. 7-én,
szombaton

6.000 Ft / fõ

6.000 Ft / fõ

Parkolás: a szálloda ingyenes zárt parkolójában 9 gépkocsi elhelyezésére van lehetõség, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben
történik. A parkoló megtelte után a szálloda elõtti közterületen további
4 ingyenes közterületi parkolóhely vehetõ igénybe.

9.150 Ft / szoba / éj
13.500 Ft / szoba / éj

Parkolás: a szálloda ingyenes zárt parkolójában 6 gépkocsi elhelyezésére van lehetõség, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben
történik. A parkoló megtelte után a szálloda elõtti közterületen ingyenes
parkolás vehetõ igénybe.
A kötbéres szállásfoglalások miatt szállodai szobákat biztosítani csak
2010. szeptember 30-ig történõ visszajelzés esetén - illetve a lefoglalt
szálláshelyek betöltéséig - tudunk. A szállodai szobák a visszajelzések
sorrendjében kerülnek visszaigazolásra. Amennyiben szállásfoglalása
legkésõbb 2010. október 25-ig nem kerül befizetésre, úgy
szobafoglalása külön értesítés nélkül, automatikusan lemondásra kerül.
Regisztrációját és szállásfoglalását azok befizetését követõen tekintjük
véglegesnek.

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 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 zenés-táncos 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.

BEFIZETÉS
A.) A regisztrációs lap hátoldalán felkínált és bejelölendõ lehetõségek
szerint postai csekken vagy banki átutalással is történhet a befizetés.
Mindkét esetben az összeg beérkezését követõen, a regisztrációs lapon
megadott számlacímre állítjuk ki a számlát.
B.) 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 küldeni csak ezen költségvállaló nyilatkozat birtokában áll módunkban.
LEMONDÁS, VISSZAFIZETÉS
2010. október 15-ig történõ lemondás esetén a kötbér mértéke az
elõzetesen befizetett regisztrációs és szállásdíj 50%-a.
2010. október 15-e után történõ lemondás esetén az elõzetesen
befizetett regisztrációs és szállásdíjak nem visszatéríthetõek a szolgáltatókkal kötött kötbéres szerzõdések miatt.

SZÁLLÁSFOGLALÁS
FONTOSABB IDÕPONTOK
Elsõ - második értesítõ postázásának határideje:

CORSO HOTEL**** / a kongresszus helyszíne
7626 Pécs, Koller utca 8.
Honlap: www.corsohotel.hu
Egyágyas szoba reggelivel, adókkal:
Kétágyas szoba reggelivel, adókkal:

19.000 Ft / szoba / éj
23.500 Ft / szoba / éj

Parkolás: a szálloda utcájában korlátozott számban ingyenes közterületi
parkolás biztosított. A szálloda melletti mélygarázsban naponta 2.000 Ft
összegért lehet parkolást igénybe venni.

2010. június 15.

Elõadás összefoglalók leadásának határideje:

2010. szeptember 15.

Tájékoztatás elõadás összefoglalók
elbírálásáról:

2010. szeptember 30.

Kedvezményes részvételi díj fizetésének
határideje:

2010. szeptember 30.

Szállásfoglalás határideje:

2010. szeptember 30.

Kedvezményes lemondási határidõ:

2010. október 15.

MAOT XXV. Nemzeti Kongresszusa:

2010. november 5-7.

MAGYAR AKUPUNKTÚRÁS ORVOSOK
TÁRSASÁGA XXV. KONGRESSZUSA
,,KOMPLEMENTER MEDICINA AZ ALAPELLÁTÁSBAN”

IV. SINO-MAGYAR ORVOSI FÓRUM
CAMbrella WorkPackage
kihelyezett magyar kerekasztal fórum
Pécs, Hotel Corso
2010. november 5-7.

www.maot.hu

