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93rd Congress of the European Orthodontic Society
Kongresszusi beszámoló

Az EOS soron következő kongresszusára 2017. 
június 5–10. között került sor Montreux-ben. A vá-
ros több ezer méteres hegyek lábánál, a Genfi-
tó (Lac Leman) partján helyezkedik el. A partsza-
kaszt a svájci Riviérának is nevezik. A városban 
sétálgatva hófödte hegycsúcsok, zöldellő parkok,  
kastélyok, luxusszállodák tárulnak elénk festői  
szépséget kölcsönözve a tájnak. Tisztaság, nyu-
galom, idill jellemzi, nyáron a pezsgő kulturális 
élet, télen a síparadicsomok vonzzák a turistá- 
kat szerte a világból. A kongresszust a Montreux 
Music & Convention Centre-ben tartották (2m2c), 
egy impozáns, modern rendezvényközpontban, 
amely számos tudományos és szociális esemény  
mellett a világhírű jazzfesztiválnak is rendszere-
sen otthont ad.

Az idén is változatos fogszabályozási prog-
rampalettán a teljesség igénye nélkül olyan fő 
témák közül válogathattunk, mint a fogmozgatás 

anatómia határai – az ún. „alveolar envelope” szerepe –, a kezelés során mellékhatásként kialakult ínyrecesszi-
ók kezelése; a fogszabályozás felgyorsításának lehetséges módszerei (sebészi megoldások, gyógyszeres be-
avatkozás, fényindukció), a sínekkel megvalósuló fogszabályozás, aligner technikák.

A szervezők külön lehetőséget biztosítanak az érdeklődő fiatal kollégák 
számára, hogy posztgraduális nap keretein belül egy-egy témakörben át-
fogóbb, részletesebb ismereteket szerezhessenek. Itt kiemelném Anton 
Sculean professzort a berni egyetemről, aki lenyűgöző esetbemutatásaival 
a parodontológia és a fogszabályozás szoros kapcsolódását bizonyította, 
és a két szakterület kollégáinak együttműködésére hívta fel a figyelmet, to-
vábbá Magali Mujagic doktornőt Párizsból, aki a nyelv felőli fogszabályozá-
si technika rejtelmeibe avatta be az érdeklődőket.

A szakmai programok mellett számos lehetőség nyílt szórakozásra is. 
Nyitó ceremónia, elnöki fogadás, ismerkedési est, posztgraduális party, 
gálavacsora…, a szervezők nem bízták a véletlenre a jó hangulatot, ami 
legtöbbször a kora reggeli előadások megcsappanó hallgatói létszámán 
mutatkozott meg. Beszélgetés egy pohár bor mellett, közös fotózások, tán-
colás, éjszakába nyúló dínom-dánom, így alakulnak a barátságok és szü-
letnek olykor világrengető kutatási ötletek.

Köszönöm a lehetőséget, hogy részt vehettem ezen a kiváló eseményen  
és képviselhettem a hazai színeket egy tudományos poszterrel az ortho-
dontiai biomechanika témakörében.
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