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A Magyar Fogorvosok Egyesülete elkötelezettségét a pre-
venció és a szájüregi egészségfejlesztés iránt mi sem 
bizonyítja jobban, mint az, hogy aktív résztvevője volt 
az Egészséges Száj Nemzetközi Napja rendezvénynek.

A „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ramja 2010–2020 – Megelőzés Éve 2018–2019” címet 
viselő kampányprogram programigazgatójának felké-
résére az MFE csatlakozott 74 szakmai szervezethez  
a népegészségügyi prevenció sikerének érdekében. 
Dr. Nagy Katalin professzor asszony, elnök irányításá-
val Szegeden három napon át az orális egészség is fó-
kuszba került. A kamion és a hozzáépített sátor 2018. 
március 19–21. között Szegeden a Széchenyi téren fo-
gadta a szegedi és Szeged környéki lakosokat, akik át-
fogó szűrővizsgálatot követően megismerhették a saját  
egészségi állapotukat, fennálló betegségeiket és a meg-
előzés lehetőségeit.

Törekedtünk arra, hogy a három napot szakmai tar-
talommal töltsük meg. Hétfőn, március 19-én a végzős 
dentálhigiénikus hallgatókkal ellátogattunk az egyik, idő-
seket gondozó otthonba, ahol kellemes hangulatban be-
szélgettünk a szájápolás fontosságáról. A harmadik nap 
a gyermekeké volt, egy általános iskola gyermekeinek 
igényét felkeltve az orális egészség, az ép fogak iránt.

Az egészséges száj napja Szegeden

A nagy érdeklődést kiváltó tevékenység, a „World 
Oral Health Day” március 20-án a Széchenyi téren zaj-
lott, lelkes kollégák és hallgatók részvételével. A nap 
folyamán száznál több sztomato-onkológiai szűrővizs-
gálatot végeztünk el, emellett több száz gyermeknek és 
felnőttnek hívtuk fel a figyelmét az egészséges fogazat 
és a szájüregi egészség megőrzésének értékére.

A program igazi csapatmunka volt, ami a szervezéstől  
a végrehajtásig tartott. Az MFE elnökségi tagja Dr. Ki-
vovics Péter egy kis csapattal érkezett Budapestről, és 
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aktív részvételükkel jelentősen hozzájárultak a sikerhez. 
A szegedi rezidensek és dentálhigiénikusok munkáját  
Prof. Dr. Nagy Katalin és Dr. Pinke Ildikó irányította.

A sajtó érdeklődését felkeltette a rendezvény. A Dél-
magyarország és az SZTE Hírportál mellett a helyi te-
levízió Diagnózis műsorában is hírt adtak preventív te-
vékenységünkről.

Dr. Pinke Ildikó
MFE elnökségi tag
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XIX. Debreceni Fogászati Napok

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara 2018. 
április 11–13. között 19. alkalommal rendezte meg a Deb- 
receni Fogászati Napokat, ami napjainkra az ország 
egyik legszínvonalasabb szakmai találkozójává vált. 
A rendezvény hagyományainak megfelelően ezúttal is 
igyekeztünk az érdeklődők számára izgalmas, szakmai 
szempontból hasznos programot összeállítani. A kiváló  
magyar előadók mellett számos elismert, nemzetközi 
előadót is meghívtunk, hogy megosszák velünk szakmai 
ismereteiket és a legújabb kutatások eredményeit. Elő-
adóink között szerepelt Prof. Dr. Asbjörn Hasund (Norvé-
gia), Dr. Thomas Lietz (Németország), Prof. Dr. Jerome 
Rotgans (Hollandia), Prof. Dr. Sunil Muddaiah (India), 
Prof. Dr. Paul Cooper (Anglia), Prof. Dr. Hal Duncan  
(Írország) és Prof. Dr. Stephane Simon (Franciaország).

Idén is a Fogászati Napokkal párhuzamosan került 
megrendezésre karunk Öregdiák Találkozója, valamint 
a Kapcsolat Napi kerekasztal-megbeszélés, ami a ré-
gió szakmai szervezeteinek képviselői, valamint a FOK 
tanszékvezetői részvételével évről évre fórumot biztosít 
a legsürgetőbb szakmai kérdések megvitatására.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba dékán,  
valamint Dr. Bágyi Kinga és Dr. Varga István dékánhelyettesek  

köszöntik a gálavacsora résztvevőit

A Debreceni Fogászati Napok kiváló alkalmat nyúj-
tott arra is, hogy megünnepeljük a kar alapításának 
15. évfordulóját. Jóllehet a Fogorvostudományi Kar  


