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Vážené kolegyne, vážení  kolegovia,

              dovoľujeme si vás osloviť z príležitosti blížiacich sa  akupunkturistických aktivít, na ktorých 
by sme aj Vás radi privítali. 
             V dňoch 29. a 30. októbra 2009  organizujeme  kurz  s MUDr. Miladou Barešovou na tému 
Praktické  postupy  v     akupunktúre  -  Tendinomuskulárne  dráhy.   Okrem  hlavnej  témy  sú 
v programe aj Body mimo dráh, „Ghost points“ a všetko, čo vás bude zaujímať. Kurz organizujeme na 
strednom Slovensku,  v najkrajšom a najfarebnejšom ročnom období,  v obci  Látky,  v hoteli  Royal. 
Presná adresa je uvedená nižšie, mapka je v prílohe.
           Ďalšou významnou aktivitou sú špecializačné skúšky, ktoré sa uskutočnia vo februári budúceho 
roku. Pozývame všetkých, ktorí majú záujem ukončiť svoje vzdelanie v akupunktúre, a ktorí sú už do 
odboru zaradení podľa novej legislatívy.  Všetky  informácie sa dozviete na webovej stránke SZU, 
organizačno  metodické  odd.,  u p.  MUDr.  Kataríny  Mackovej.  Sylaby  ku  skúške  sú  pripravené, 
môžete ich dostať mailom od MUDr. Banghu ondrej.bangha@gmail.com
                                                                        alebo MUDr. Ondrejkovičovej ( aondrejk@hotmail.com)
Témy na písomnú prácu konzultujte s MUDr.Banghom.
          Česká  lékařská  akupunkturistická   společnost   organizuje  v Prahe,  v Lékařskom dome 
celodenný  seminár  na  tému  Imunitní  systém  a možnosti  akupunktury  a jejich  pridružených 
technik, podrobnosti a program sú v prílohe. 
         V novembri nás čaká aj kongres Tradičnej čínskej medicíny, viacerí z Vás študujete aj tradičnú 
čínsku  medicínu,  prednášky  na  tému Vyčerpanosť  a únava  z pohľadu  TČM  Vás  iste  zaujmú. 
Pražský kongres TČM je  prvý kongres Česko- Slovenskej sinobiologickej spoločnosti, uskutoční sa 
v hoteli Panoráma. Bližšie informácie o tomto kongrese sa dozviete na www.cinskamedicina.cz.
          Vážená  pani  kolegyňa,  vážený  pán  kolega,  tešíme  sa  na  Vašu  účasť  na  jesenných 
akupunkturistických podujatiach 

           Sme s kolegiálnym akupunkturistickým pozdravom.

Doc MUDr. J. Šmirala, PhD,v.r.                                           MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
       prezident SSA SLS                                                                      ved.sekretár SSA SLS 

Prihláška na kurz : PRAKTICKÉ  POSTUPY  V     AKUPUNKTÚRE  

Prihlasujte sa na adresu: MUDr. Dagmar Balková tel:  0904 533 408   balkovad@gmail.com

Ubytovanie možno  prihlásiť  na  adrese:  Hotel  Royal,  Prašivá  4,  985  45  Látky,  tel.: 
045/5376329, 5376125, 5376126, 5376339, info@royalhotel.sk.
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