
 
 
 
 
 
 
 
 

CURS DE FORMACIÓ 
CONTINUADA EN 

ACUPUNTURA 
 
 

  Moxibustió, ahir,      
     avui i demà 
 
Dr. Rafael Cobos Romana 
 

 Doctor en Medicina i Cirugia per 
la Universitat de Sevilla. 

 Metge de la Clínica del Dolor de 
l'Hospital Universitari "Verge del 
Rocío" de Sevilla. 

 Especialista en Medicina 
Tradicional Xinesa per la 
Universitat de Ciències 
Mèdiques de Beijing (RP Xina) 

 Especialista en Acupuntura i 
Moxibustió per la Universitat de 
Harbin. Heilongjiang. (R. 
P.China) 

 Director Científic del Màster 
d'Acupuntura de la Universitat 
"Pablo d'Olavide" de Sevilla 

 President de la Societat 
d'Acupuntura Mèdica d'Espanya 
(SAME) 

 Expresident de FILASMA 
(federació Ibero 
Llatinoamericana de Societats 
Mèdiques d'Acupuntura) 

  Coautor del Llibre Manual 
d'Acupuntura "Llibre de Text" 

Editat en Morning Glory 's 
Publishers. Xina. 

 Membre del Comitè Editorial de 
la Revista de la Societat 
Espanyola de Dolor (SED) 

 President de ACMAS Huangdi 

 Membre del Comitè d'Experts 
del Real i Il · lustre Col · legi 
Oficial de Metges de Sevilla 
 

Contingut 

 

 El Seminari pretén fer una revisió 
exhaustiva de la moxibustió, no en 
va el terme "acupuntura" en xinès 
és Chen Chiu (agulla de metall i foc, 
de moxa), procediment inherent a 
la pràctica de l'acupuntura, però 
poc coneguda pels metges 
acupuntors occidentals. 
Repassarem totes les tècniques i les 
seves indicacions principals. Així 
com les últimes investigacions i 
noves aplicacions de la moxibustió 
 
 
Programa 
 

1. Antecedents i orígens de la 
Moxibustió 

2. Composició de la moxa 
3. Tipus de Moxas 
4.  Tècniques avançades de 

moxibustió 
5.  Principals indicacions 
6. Mecanisme d'acció 
7. Principals investigacions 

sobre els mecanismes 
d'acció 

8. Evidències presents i 
expectatives de futur 

 Inscripció 

 

Els no socis poden optar a fer-se 

socis de l'acadèmia i de la Societat 

Cientifica d'Acupuntura el mateix 

dia del curs. Per formalitzar la 

inscripció  s'ha de tramitar 

mitjançant la pag web de la 

Societat. www.academia.cat / 

acupuntura  o del següent enllaç 
 
 

 http://inscripcions.academia.cat/for
m.php?id=73 
 

Places limitades a 50 participants 

S'expedirà el corresponent certificat 

d'assistència.  
 
 
 
Lugar de realización 
 
Academia Ciencies Mèdiques (ACMCB) 
C. Major de Can Caralleu, 1-7 
08017 Barcelona 
Sala 9 
 
Horari 
 
Dissabte  22 de febrer de 2014  de 
10h. a 14h. y de 16h a  19h 
 
 
 
Quota d'inscripció 
 

Socis de la SCACB                 80  euros                                                      

Estudiants del Masters y Postgrados 

universitarios                         80  euros 

No socis                                 100 euros                                             
 
 
 
 


