MEGHÍVÓ
„TCM in Evidence-based Medicine” International TCM Congress
és a

Magyar Akupunktúrás Orvosok Társaságának
XXXIII. Kongresszusa, Nemzetközi részvétellel
2018. szeptember 28-29. – Budapest, Hotel Griff Budapest***
http://newinst.wixsite.com/maot2018
Kedves Kollégák, Barátaink!
A tavalyi nagy sikerű pécsi rendezés után, a Magyar Akupunktúrás Orvosok Társasága
(MAOT) 2018. szeptember 28-29-én ismét Budapesten, a Griff Hotelben tartja - immáron
33. – jubileumi kongresszusát. Ezek az alkalmak nemcsak együvé tartozásunkat
szimbolizálják, de folyamatos megújulásunkat is. Évről-évre új tapasztalatokkal,
témákkal gyűlünk össze, hogy új ötleteket adjunk egymásnak, új lehetőségekről és
eredményekről értesüljünk, gyarapítsuk közösen felhalmozott tudásunkat. Örvendetes
tény, hogy a HKO létjogosultságot nyert ma már a világ 122 országában - a folyamatosan
észlelhető szkeptikus támadások ellenére - hiszen számos kiváló minőségű tanulmány
igazolja beépíthetőségét az egészségügyi ellátásban.
A kínai-magyar szakmai kapcsolatokat 2003 óta fokozatosan megerősítve és
kiszélesítve, sikerült ismét a PTE ETK Hagyományos Kínai Orvoslás Konfuciusz
Intézetével közös rendezvényt szerveznünk. Megemlítendő, hogy a TCM PTE Konfuciusz
Intézete a világ 7. ilyen profilú intézménye, az európai kontinensen az első!
A 2018. év kiemelt témája most a HKO / TCM és az Integrative Medicina kapcsolata.
A Komplementer Medicina európai helyzetének felmérése és kutatása után a NATO
hasonló célú programja is befejeződött. A kutatás nemzetközi publikációja megjelent. Az
idei évben a török kormány támogatásával és a WHO TCM szakterületének közös
szervezésében egy 4000 fős orvosi konferencia igazolta (240 nemzetközi kutató
meghívásával, köztük a MAOT) , hogy a trendek az integráció felé vezetnek.
A szakmai szabályozottság felé történő lépések megtorpanni látszanak manapság, de
reméljük a tisztulást a szakmai rendezettség felé a következő években elindul megint...
A PTE ETK Doktori Iskolája 3 CAM témában is PhD-képzést és fokozat elérését tette
lehetővé, minden évben többen is jelentkeznek a Doktori Iskolába. Ismét közvetlen
védés előtt áll újabb kollegánk 2019-ben.
Ez évi találkozónk ismételten színesnek ígérkezik! Kínai orvos kollegák is jönnek egy
speciális gyermekgyógyászati szekcióba.
Ezúton kérjük kollegáinkat, tagtársainkat, akik szívesen járulnak hozzá ismereteikkel a
közös tudás-vagyon gyarapításához, hogy bátran készüljenek előadással jubileumi
kongresszusunkra. A legjobb 3 előadás tekintélyes díjazásban részesül.
Témáink: akupunktúra, rehabilitáció, fájdalom, varia, workshopok.
Várjuk a vizsgázott természetgyógyászokat is akupresszúra, szemtréning, reflexológia
témákkal előadókként és hallgatókként egyaránt, hiszen számukra is tart
érdekességeket a Kongresszus, amely kreditponttal értékelt úgy az orvosok, mint a többi
egészségügyi dolgozó részére!
Ne mulasszuk el ezt a rangos és kiemelkedő eseményt, kedves Kollegáim!
Viszontlátásra Budapesten!
Prof. Dr. Hegyi Gabriella PhD.
MAOT elnök

Dr. Csiszár Róbert
MAOT főtitkár
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
IDŐPONT:
2018. szeptember 28-29.
HELYSZÍN:
Hotel Griff Budapest ***
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
ELŐADÁSOK ABSZTRAKTJAINAK leadási határideje: augusztus 15.
AKKREDITÁCIÓ:
Rendezvény programjának összeállítása után kerül akkreditálásra, mint kongresszus.
RÉSZVÉTELI DÍJAK:

Részvétel MAOT-tag számára
Részvétel HKO hallgató, nyugdíjas MAOT
tagok számára
Részvétel nem MAOT-tag számára
Részvétel középfokú végzettségű egészségügyi
dolgozó számára
Svédasztalos ebéd a hotel éttermében
Zenés-táncos péntek esti vacsora a
hotel éttermében

2018. szeptember 1-ig történő
regisztráció esetén

2018. szeptember 1-e
utáni regisztráció esetén

16.000.-Ft/ fő

20.000.-Ft/ fő

14.000.-Ft/fő

18.000.-Ft/fő

20.000.-Ft/fő

25.000.-Ft/fő

14.000.-Ft/fő

17.000.-Ft/fő

4.100.-Ft/fő/alk

4.100.-Ft/fő/alk

8.900.-Ft/fő/alk

8.900.-Ft/fő/alk

A részvételi díj tartalmazza: A regisztrációs díj tartalmazza a tudományos programon
történő részvételt, a kiállítói terület megtekintését, a programfüzetet, valamint kávészüneti
ellátást, illetve a konferenciacsomagot.
PARKOLÁS:
A Hotel Griff Budapest *** ingyenes szabadtéri parkolóval rendelkezik.
FONTOS IDŐPONTOK:
Kedvezményes jelentkezés határideje: 2018. szeptember 1.
Absztraktok beküldésének határideje: 2018. augusztus 15.
Részvételi díj, szállás, ebéd, vacsora díjmentes lemondási határideje: 2018. szeptember 1.

VISSZAIGAZOLÁS, SZÁMLÁZÁS ÉS FIZETÉS:
A szervező iroda a beérkezett jelentkezést visszaigazolja, majd megküldi a közvetlen
utaláshoz szükséges díjbekérőt, bankszámlaszámmal és a feltüntetendő megjegyzést, vagy az
előzetesen megadott címre elküldi az átutalási számlát.
Banki utaláson kívül lehetőségük van Belföldi rózsaszín postautalványon befizetni a
megrendelés összegét, melyhez a Postán kell kérni a szelvényt és a New Instant Kft. 1028
Budapest, Máriaremetei út 41-re kitölteni.
Kérjük a szelvény hátulján a résztvevő nevét feltüntetni!
2

A részvételi díjak 6.000.-Ft értékben, kávészüneti étkezést tartalmaznak, amelyek a hatályos
törvények értelmében a számlán külön, megbontva tovább számlázott étkezésként kerülnek
feltüntetésre. A részvételi díjból az étkezés NEM mondható le!
Áraink tartalmazzák az ÁFA-t.
A részvételi díj és az étkezések díja, díjbekérő alapján, a megadott időpontig fizetendő.
MÓDOSÍTÁSI, LEMONDÁSI, VISSZAFIZETÉSI FELTÉTELEK
A kongresszuson való részvétel lemondására az alábbi feltételek betartása mellett van
lehetőség.
Csak írásban fogadunk el lemondást, módosítást az alábbi
címre: New Instant Kft. 1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
e-mail: instant@newinstant.hu elküldve.
Lemondási határidő 2018. szeptember 1. után visszamondott részvételre, a megrendelt összeg
20% adminisztrációs díjat számítunk fel, 2018. szeptember 10. után nem fogadunk el
lemondást.
Jelentkezési lap aláírásával elfogadja, hogy a megjelölt tételeket megrendelte, és azt a
megküldött díjbekérő ellenében határidőre kiegyenlíti. Amennyiben nem jelenik meg a
rendezvényen mindezek ellenére, a szolgáltatás teljesítettnek minősül, a befizetett összeget
nem áll módunkban visszatéríteni.

A KONGRESSZUSSAL KAPCSOLATOS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:
New Instant Szervezőiroda
Vágfalvi Edit
Cím: 1028 Budapest, Máriaremetei út 41.
Mobil: 06 20/544- 4032
Fax.: 06 1/225-0304,
E-mail: instant@newinstant.hu
Web: www.newinstant.hu
Weboldal: http://newinst.wix.com/maot2018
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