Odbornosť

Centrum akupunktúry a diabetickej nohy AKUPUNKTUM je pokračovaním 10 ročnej
tradície akupunktúrnej liečby v akupunktúrnej ambulancii Močenok ( l 2002-2011), kde bola v
spolupráci s Centrom akupunktúry v Bratislave rozpracovaná metodika akupunktúrneho
vyšetrenia pacientov novým , veľmi účinným spôsobom. Vychádza z toho, že keď chceme
liečiť pacienta , tak ho musíme najprv podrobne vyšetriť, aby sme vedeli ako liečiť. Tak je to
zakotvené aj v koncepcii odboru akupunktúry ,ktorý je t.č. špecializačným odborom na
Slovensku.

Centrum je aj pokračovaním tradície oddelenia diabetickej nohy pôvodne založeného v Nitre a
Galante v r. 1990 , ako jediného oddelenia na Slovensku, ktoré sa zaoberalo komplexnou
diagnostikou u pacientov diabetikov s komplikáciou diabetickej nohy. Poznatky z oboch
odborov práve úspešne využíva naše Centrum akupunktúry a diabetickej nohy AKUPUNKTUM
a umožňuje komplexnejšie a úspešnejšie liečiť a stabilizovať aj takéto komplikácie diabetu.

MUDr. Teodor Mochnáč

Vzdelanie:
- Štátna záverečná skúška: Volgogradský štátny medicínsky inštitút, ZSSR r.1973 – 1979
lekárska fakulta, všeobecná medicína
- Atestácia I. stupňa odbor chirurgia r.1984
- Atestácia II. stupňa odbor chirurgia r.1990
- Atestačná skúška v špecializačnom odbore AKUPUNKTÚRA r. 2010
- Stáž subkatedra kardiovaskulárnej chirurgie Bratislava 2.5.-1.6.1990
- Stáž IKEM,Praha,chirurgická výskumná základňa 9.11.- 1.12.1990
- Stáž Semmelweisova nemocnica,odd. cievnej chirurgie, Budapešť 1.12.- 18.12.1992
- Stáž Rochester, Minnesota Mayo clinic , division of Vascular Surgery 3.4.- 30.6.1995
- Obhajoba dizertačnej práce na tému : Rizikové faktory a funkcie komplexných
- akupunktúrnych meridiánov vo vzťahu k ochoreniam prsnej žľazy 16.4.2012
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Priebeh zamestnaní:
-

NsP Nitra chir. oddelenie r. 1979 – 1990 sekundárny lekár
NsP Galanta oddelenie diabetickej nohy r.1991 – 1993 zástupca primára
CZS Duslo a.s.Šaľa chirurgická ambulancia 1993 - 2011
Samostatná akupunktúrna prax – Akupunktúrna ambulancia Močenok – 2002 - 2010
AKUPUNKTUM Centrum akupunktúry a diabetickej nohy NITRA od r.2011

Ďalšie odborné zručnosti:
- Mayo clinic, Rochester, Microvascular Training Center 21.5.- 26.5.1995
- Certifikačná skúška z abdominálnej ultrasonografii a ultrasonografii periférnych ciev
dolných končatín, IVZ Bratislava 24.4.4.1996

Akupunktúrne vzdelanie :
- Skúška z tématického kurzu akupunktúry pre pokročilých 25.5.2001 slovenská
postgraduálna akadémia medicíny Bratislava
- Základy akupunktúry SUJOK 18.5.- 20.5.2001 a 7.9. – 9.9.2001
- Kurz neinštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky TST , A,B,C,D,E r. 2001-2003
- Kurz Tradičnej čínskej medicíny marec,apríl,máj 2003, jún 2004
- Lektor kurzov akupunktúry akreditovaného Centra akupunktúry Bratislava, Ivánska cesta
2008 -2011
- Atestačná skúška v špecializačnom odbore AKUPUNKTÚRA 30.6.2010
- Obhajoba dizertačnej práce na tému : Rizikové faktory a funkcie komplexných
- akupunktúrnych meridiánov vo vzťahu k ochoreniam prsnej žľazy 16.4.2012
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