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Beszámoló a pécsi konferenciáról

Prof. Dr. Rita Cauwels (Ghent): Current views for Pulp 
capping and pulpotomy in primary and permanent teeth

Dr. Nick Lygidakis (Athens): Guidelines for Paediatric 
Dental General Anaesthesia

Dr. Nick Lygidakis (Athens): MIH Treatment
Prof. Dr. Jack Toumba (Leeds): Prevention and fluoride 

usage in children. EAPD guidelines

14 kiállító-támogtó jött el a rendezvényre, köszönet ne-
kik a megjelenésért.

A szombati napon zömmel magyar nyelvű bejelentett 
előadásokat hallgattunk, és a tudományos program be-
fejező prezentációja Dr. Knut Thedens professzor fog-
szabályozási előadása volt.

A kongresszushoz kapcsolódott a Társaság három-
évente kötelező vezetőségválasztó közgyűlése, ahol 
az új vezetőségbe a következő kollégákat szavaztuk 
meg: Alberth Márta, Balaton Gergely, Bártfai Ernő, 
Dima Magdolna, Gábris Katalin, Gurdán Zsuzsanna, 
Hárs Anikó, Herényi Gejza, Horváth János, Kárpáthy 
Krisztina, Madléna Melinda, Nemes Bálint, Nemes Ju-
dit, Papp Katalin, Pinke Ildikó, Rózsa Noémi, Sándor 
Balázs, Szántó Ildikó, Tarján Ildikó, Török Judit, Vitá-
lyos Géza.

Sok feladat vár a Társaság vezetőségére, illetve tag-
ságára, hiszen követni kell a világszerte tapasztalható 
fejlődést: napjainkban a gyermekek fogászati prevenci-
ós kezelése, illetve valós ellátása szakmai, társadalmi, 

gazdasági szempontokból is feltétlen prioritást érdemel. 
Ehhez kívánok mindenkinek jó munkát, jó egészséget 
és szép eredményeket!

Pécs, 2016. november 23.
Dr. Szántó Ildikó  

A Társaság elnöke

Az idei évben Pécs városát érte az a megtiszteltetés, 
hogy otthont adhatott ennek a rendezvénynek. A pati-
nás belvárosi Hotel Palatinus volt a konferencia hely-
színe, ahol a tudományos program és a kísérő esemé-
nyek zajlottak.

A konferencia első napján a bejelentett előadások 
után „Mi lesz veled, iskolafogászat?” címmel fórumot 
szerveztünk az ezen a területen dolgozó fogorvosok 
számára Dr. Kuhajda István, a NEFMI munkatársának 
részvételével. Megszólalt Dr. Szőke Judit, aki röviden 
ismertette a magyar iskolafogászat történetét napja-
inkig, majd egy rövid összefoglalás után a meghívott 
szakértő a feltett kérdésekre válaszolt. A közös dön-
tés végül egy javaslat lett, amelynek megfogalmazását 
a Társaság tagjainak együttműködésével a vezetőség 
vállalta. Ezt a szakmai állásfoglalást szeretnénk a meg-
felelő döntéshozók kezébe juttatni.

A második napon az Európai Társaság (EAPD) elő-
adói beszéltek azokról a modern irányelvekről, amelyek 
forradalmasították a gyermekfogászati kezeléseket. Új  
anyagok, új technikák és az informatikai fejlődés korá- 
ban sok olyan újdonságot hallottunk, ami a magyar gyer- 
mekfogorvos, illetve gyermek páciensekkel foglalkozó 
kollégáknak is fontos információ. Előadásaik:

Prof. Dr. Luc Martens (Ghent): New materials in pedo-
dontic dentistry: Biodentine

Prof. Dr. Jack Toumba (Leeds): Treatment of luxation 
injuries in permanent teeth


