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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  
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a Debreceni Egyetem egyik legfiatalabb kara, a debre-
ceni fogorvosképzés mégis nagy múlttal és komoly ha-
gyományokkal rendelkezik: a debreceni Stomatológiai 
Poliklinika 1935-ben jött létre, az első fogorvostan-hall-
gató évfolyam pedig az 1976/77-es tanévben kezdte 
meg tanulmányait az akkori Fogorvostudományi Inté-
zetben, amely végül 2003-ban alakult önálló karrá. Az 
azóta eltelt másfél évtized munkájának köszönhetően 
mind az oktatás, mind a kutatás, mind pedig a beteg-
ellátás területén sikerült olyan fejlesztéseket megvaló-
sítanunk, amelyek megalapozták a kar jelenlegi hely-
zetét, és amelyek eredményeként rendelkezésünkre 
állnak a legkorszerűbb, európai szintű fogorvosképzés-
hez és betegellátáshoz szükséges felszerelések, mű-
szerek és technikák.

Dr. Hegedűs Csaba
egyetemi tanár, dékán

A rendezvény kísérőprogramjaként  
30 szakmai kiállító termékeit ismerhette meg a közönség

3. kép: Gálavacsora a Debreceni Egyetem díszudvarán

Dr. Borbély Péter, Prof. Dr. Hegedűs Csaba  
és Dr. Jerome Rotgans (Hollandia)

Dr. Bágyi Kinga, Prof. Dr. Hal Duncan (Írország)  
és Prof. Dr. Márton Ildikó

Dr. Borbély Péter, Prof. Dr. Asbjörn Hasund (Norvégia)  
és Prof. Dr. Hegedűs Csaba


