
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krónikus belgyógyászati betegségek komplex rehabilitációja és 

prevenciója – képzési program orvosoknak 

 

A programban a változtatás és a sorrend változásának jogát fenntartjuk. 

 

Egészségügyi dolgozóknak és csak természetgyógyászati végzettséggel rendelkezőknek a program két napos. 

A gyógyszeres terápiákkal és laborértelmezéssel kapcsolatos előadások nem szerepelnek a programban. 

 

 

szeptember 26. csütörtök 

 

10.00 köszöntő 

10.15 1 Magyarország epidemiológiai helyzet. Nemzetközi összehasonlítás 

11.00 2 A jelenlegi betegségelméletek, regnáló kórélettani magyarázatok kritikája 

11.45 3 A human biológiai létezés evolúciós szempontjai 

12.30 szünet kávé, ásványvíz, hidegtál 

13.00 4 Antropológia és human táplálkozási alapelvek evolúciós törvényei 

13.45 5 Az energianyerés módozatai a biológiában. Human glikolízis és ketózis 

14.30 6 A táplálkozás összetevőnek hatása az élettani folyamatainkra 

15.15 szünet kávé, ásványvíz, hidegtál 

15.45 7 Az immunológia alapelvei, evolúciós kitekintés 

16.30 8 A valódi egészséges táplálkozás alapelvei 

17.15 9 A ketózis gyakorlati alkalmazása neurológiai kórképek esetén. (Vasily Generalosv) 

18.00 kérdések, felvetések 

  



szeptember 27. péntek 

08.15 A normális testsúly, a túlsúly és a súlycsökkentés élettana 

09.00 10 A belgyógyászati krónikus betegségek okai, a gyógyítás és rehabilitáció alapelvei. Etikai kérdések. 

09.45 11 Minden a diabetesről a kórokoktól a teljes gyógyulásig 

10.30 12 Minden a diabetesről. Esetismertetések 

11.15 szünet 

11.45 13 A biológiai membránok szerepe az élettani és kórélettani folyamatokban 

12.30 14 Az autoimmun betegségek valódi oka. A béláteresztés jelenségének értelmezése. 

13.15 ebédszünet  

14.00 15 Az autoimmun betegségek teljes rehabilitációjának módszertana. 

14.45 16 Esetbemutatások. Crohn-betegség, 1-es típusú cukorbetegség, hypothyreosis 

15.30 17 Szív-érrendszeri betegségek kórélettani sajátosságai. 

16.15 szünet kávé, ásványvíz 

16.30 18 A Hypertonia, tachycardiák és szívritmuszavarok terápiája 

17.15 19 Reflux, fejfájás-migrén, hypothyreosis 

18.00 Kérdések, felvetések 

19.00 közös vacsora 

 

szeptember 28. szombat 

08.15 A Tartós Fogyás Orvossal program metodikája és eredményei. 

09.00 21 A kóros béláteresztés mérése. 

09.45 22 Kóros béláteresztés kialakulásának okai. 

10.30 23 A daganatképződés kórélettani okai. 

11.15 szünet 

11.30 24 Gyógyszeres terápiák táplálkozásintervenciós szempontból. 

12.15 25 A gyógyszerleépítés az orvosi működés legnehezebb feladata. 

13.00 szünet kávé, ásványvíz, hidegtál 

13.45 26 Human vitaminszükséglet és annak élettani sajátosságai. Glükóz-ascorbát fenomén. 

14.30 27 D-vitamin tévhitek és valóság. 

15.15 28 A laboratóriumi vizsgálatok értelmezése. 

16.00 szünet kávé, ásványvíz 

16.30 29 Laborvizsgálat eredményeinek értékelése, mint kontrol és az együttműködés fokmérője. 

17.15 30 A röntgendiagnosztikai eljárások megfelelő alkalmazása akut helyzetekben és követés során 

18.00 zárás 


