
2. ÉRTESÍTŐ



KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Kollégák!

Szeretettel és tisztelettel hívjuk Önt a VI. Magyar Homeopátia Kongresszusra.  
A homeopátia, mint alternatív terápia részben ismert csak az orvosok körében, 
de aki megismeri és megtanulja, annak kibővül az orvosi szemlélete és terápiás 
tárháza is.
Igen gyakran tapasztaljuk, hogy a homeopátiás rendelésre már kivizsgált, ke-
zelt, de nem gyógyult, panaszokkal telt betegek érkeznek, s a homeopátiás 
terápiával sokszor sikerül nemcsak a tüneteket csillapítani, hanem a betegség 
okait is megállítani, megszüntetni. 
Az orvosi homeopátiás terápia alkalmas akut és krónikus betegségek kezelésé-
re is, emellett fontos kiemelni, hogy prevencióra is alkalmazható.
Igen széles azon betegségek köre, ahol jó eredményeket lehet felmutatni a 
homeopátiás kezeléssel. 
Allergia, asztma, gyulladásos légúti betegségek, gastroenterológiai gyulladá-
sok, IBS, urogenitális betegségek, autoimmun folyamatok, bőrgyógyászati be-
tegségek, bizonyos reumatológiai panaszok, visszér-aranyér, trombózishajlam 
csökkentése, endokrin problémák, meddőség és egyéb nőgyógyászati hormo-
nális eltérések és gyulladások, gyermekek magatartás zavarai, hiperaktivitás, 
koncentrációs zavarok, felnőttkorban gyakoribb pszichés problémák, mint pá-
nik szindróma, depresszió, feszültség- stressz kezelés területén sok sikert érünk 
el mind itthon, mind a külföldi homeopátiás kollégák.
Idei kongresszusunk alkalmával is szeretnénk bemutatni a mai kor betegsé-
geire adott megfelelő homeopátiás terápiás válaszokat, szem előtt tartva az 
individualitás fontosságát, de emellett algoritmusokat, protokoll sémákat is 
közzétéve. 
Célunk az, hogy megkönnyítsük a mindennapi praxisban, egyre szélesebb al-
kalmazási körben, a homeopátiás terápia használatát.
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A KONGRESSZUS FŐ TÉMAKÖREI
• Parkinson kór
• Epilepszia
• Hiperaktivitás
• Diabetesz
• Ekcémák
• Endokrinológia
• Nőgyógyászati betegségek kezelése
• Bárányhimlő járvány
• Otitis mediák a háziorvosi praxisban
• Pszichoterápiás szemléletmód a homeopátiában

ÁTTEKINTŐ PROGRAM
OKTÓBER 3., PÉNTEK

09:00 – 10:00  Regisztráció
10:00 – 10:15  Megnyitó
10:15 – 12:15   Plenáris előadások I.
12:15 – 13:15   Ebédszünet
13:15 – 15:00   Plenáris előadások II.
15:00 – 15:30   Kávészünet
15:30 – 17:00   Plenáris előadások III.

OKTÓBER. 4., SZOMBAT

09:00 – 11:30   Plenáris előadások IV.
11:30 – 12:30   Kávészünet
12:30 – 14:00   Plenáris előadások V.
14:00 – 16:00   Plenáris előadások VI.
16:00 –   Kongresszus zárása



AKKREDITÁCIÓ
A konferencia orvosok számára akkreditálásra kerül. A várható pontérték 10 
kreditpont. Kreditpont kizárólag teljes kongresszusi részvétel esetén szerezhető, 
a napidíjas részvétel kreditpont szerzésre nem jogosít.

ELŐADÁS/POSZTER BEJELENTÉS
A kongresszus résztvevői szabad szóbeli vagy poszter előadás megtartására 
egyaránt jelentkezhetnek. 
Az előadás összefoglalókat legfeljebb 250 szó terjedelemben az info@cedh.hu  
címre szíveskedjenek megküldeni. 

Beküldési határidő: 2014. augusztus 30.

Az előadások elfogadásáról, valamint az előadás módjáról (szóbeli vagy posz-
ter) a tudományos bizottság dönt, amelyről legkésőbb 2014. szeptember 10-ig
írásban tájékoztatást küldünk, mely tartalmazni fogja az előadás módjához  
kapcsolódó technikai tudnivalókat.

Az összefoglaló absztraktfüzetben történő megjelenésének feltétele, hogy az 
előadó szerző regisztrációs díja 2014. szeptember 1-ig befizetésre kerüljön.



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ
HELYSZÍN
Mercure Budapest Buda
H-1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.
www.mercure-buda.hu

DÁTUM
2014. október 3-4.

RÉSZVÉTELI DÍJAK 2014.08.10-ig 2014.08.10 után

Teljes részvételi díj 20 000 Ft 25 000 Ft

Napidíj* 15 000 Ft/nap

Az árak 27% Áfa-t és 5 075 Ft közvetített étkezést tartalmaznak.
*Napidíjas részvétel esetén kreditpont nem igényelhető.

A RÉSZVÉTELI DÍJ TARTALMAZZA
• a kongresszuson való részvételt
• a kongresszus kiadványait
• a kávészüneteket

A NAPIDÍJ TARTALMAZZA
• az aznapi részvételt a tudományos programon
• a kitűzőt és a programfüzetet
• az aznapi kávészüneteket



SZÁLLÁS, SZOBAFOGLALÁS Egyágyas szoba Kétágyas szoba

Mercure Budapest Buda 26 000 Ft 30 000 Ft

A szobaárak tartalmazzák a büféreggelit, az ingyenes WiFi használatot a szál-
loda egész területén, valamint az adókat (Áfa, Ifa).

KIÁLLÍTÓI FELHÍVÁS
A szervezők szándéka, hogy a cégeknek olyan  megjelenési lehetőséget bizto-
sítsanak, mely emeli a rendezvény színvonalát és amely a résztvevő kollégák 
szakmai munkáját segíti.

Úgy gondoljuk a kongresszus kitűnő alkalmat kínál az érintett cégeknek arra, 
hogy egy rendezvényen találkozhassanak a szakma gyakorló és ifjú orvosaival, 
gyógyszerészeivel, döntéshozókkal és az őket segítő személyzettel egyaránt.

MEGJELENÉSI LEHETŐSÉGEK:
• kiállítási terület,
• workshop, szimpózium tartásának lehetősége,
• tudományos előadás bejelentésének lehetősége,
• hirdetési felület a Programfüzetben,
• szóróanyag elhelyezése a kongresszusi csomagban

A Szervezők várják régi és új partnereik jelentkezését és hozzájárulását 
a kongresszus sikeres és színvonalas lebonyolításához.

KAPCSOLAT
Kiállítói, hirdetői részvétellel kapcsolatos információk, további támogatási 
lehetőségek:

Gaitz Éva
Telefon: +36 (1) 429-0146, +36 (70) 242-7591 
E-mail: gaitz@congressline.hu

Várjuk mielőbbi szíves jelentkezésüket!



A Boiron Hungária Kft. több mint 240-féle monokomponensű homeopátiás szert 
forgalmaz,6-féle potenciában (5CH, 9CH, 12CH, 15CH, 30CH, 200CH).

A Boiron   és tapasztalata egyedülálló!
A Laboratoires Boiron világelső a homeopátiás gyógy-
szerek gyártásában. A Boiron egyedülálló hármas 
impregnálás technológiája biztosítja az állandó ható-
anyag-tartalmat és minőséget (minden Boiron termék 
minden egyes golyócskája ugyanannyi hatóanyagot 
tartalmaz).

Higiénikus és könnyű 
az adagolás!
A csavaros tubusokból a 
kéz érintése nélkül, köny-
nyen, pontosan adagol-
ható a gyógyszer, bárhol, 
bármikor. A nagyméretű 
golyócskák nem tapad-
nak össze a tubusban, az 
adagoláshoz nem kell mű-
anyag kanál.

A minőség állandó!
A Boiron az alapanyagok begyűjtésétől kezdve a gyógy-
szer előállításán keresztül a csomagolásig mindent saját 
rendszerén belül végez. A Boiron gyógyszerei hazai 
gyógyszerészeti törzskönyvvel rendelkeznek, szigorú 
minőség-ellenőrzés és gyógyszerkönyvi előírás szerint 
készülnek a világ legnagyobb homeopátiás gyógyszere-
ket gyártó gyárában.

A tubusos csomagolás kis helyet foglal, nem töré-
keny, utazásra is ideális! 
A tubusos csomagolást 
akkor vezették be, amikor 
francia orvosok jelezték 
az igényt egy könnyen 
adagolható, higiénikus, 
zsebben is elférő, prakti-
kus csomagolásra. Zsebre 

vághatja, táskában hordhatja, nem törik össze a bőrönd-
ben, hosszú utazás alatt sem. A tubus védi a gyógyszert 
a napsütéstől is.

Kedvező az ára!
A Boiron tubusai 80 db golyócskát tartalmaznak. Ez pon-
tosan elég mennyiség egy akut betegség kezelésére!  
(5 nap, napi 3x5 golyócska szedése esetén) Lehet, hogy 
legközelebb egyéni tünetei alapján másik szerre lesz szük-
sége. Házipatikáját olcsóbban állíthatja össze a gyakran 
alkalmazott szerekből, ha a Boiron tubusokat választja.

Szedhetik a golyócskákat azok, akiknél laktóz-
intoleranciát állapítottak meg?
A laktóz intolerancia tünetei általában 3g feletti tejcukor-meny-
nyiség esetén jelentkeznek. Ehhez a mennyiséghez 5 teljes 
tubus Boiron homeopátiás gyógyszert kellene elfogyasztani! 
Tehát a laktóz intoleranciában szenvedők is alkalmazhatják a 
golyócskákat, mert ez a mennyiség általában nem okoz panaszt. 
1 adag, azaz 5 golyócska laktóztartalma = 0,04 g.

Cukorbetegek szedhetik a golyócskákat?
A golyócskák cukortartalma összehasonlítva 1 db koc-
kacukorral: 1 kockacukor = 5 g szacharóz. 1 tubus,  
80 golyócskát tartalmazó Boiron monokomponensű 
gyógyszerben lévő szacharóz mennyisége = 3,4 g.  
1 adag, azaz 5 golyócska szacharóztartalma = 0,21 g.
Cukorbetegek vegyék figyelembe az egy adag, azaz  
5 golyócska 0,21 g szacharóz- és 0,04 g laktóztartalmát 
napi diétájuk összeállításánál!

Hogyan szedjük a homeopátiás szereket?
Akut betegség esetén naponta egyszer vagy többször  
5 golyócskát kell a nyelv alá helyezni. A golyócskákat el 
kell szopogatni. Csecsemőknek kevés vízben feloldva is 
beadhatók. A gyógyszer bevétele előtt és után 20 percig 
nem szabad enni, inni, erős aromájú anyagokat használni  
(kávé, tea, dohány- és mentolos ízesítésű termékek).

A hazánkban kapható Boiron monoszerek listája letölthető a www.boiron.hu oldalról.
Ajánlja betegeinek!
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