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2019. október 3–5. között került megrendezésre a Ma-
gyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástan Társaságá nak  
XXIII. kongresszusa és a Szegedi Fogorvos Találkozó  
és Tudományos Konferencia, melynek fókuszában a fog- 
pótlástan aktuális kérdéseinek és kihívásainak kom pre - 
hen zív jellegű témakörei álltak. A konferencia célkitűzése,  
hogy felvonultassa a fogpótlástan és a fogorvostudo-
mány más társterületei (implantáció, fogászati rehabili-
táció, fogszabályozás, parodontológia) eljárásainak si ke- 
res együttes alkalmazását a mindennapi betegellátásban. 
A rendezvénysorozat első napján továbbképző tanfo-
lyamon vehettek részt az érdeklődő kollégák, és ezen  
a napon tartotta meg a Fogpótlástani Társaság éves 
közgyűlését. A Magyar Fogpótlástanért emlékérmet idén 
Dr. Gerle János és Dr. Somogyi Endre adjunktusoknak,  

Beszámoló  
a Szegedi Fogorvosnapokról

1. kép: Prof. Dr. Kónya Zoltán, Dr. Baráth Zoltán,  
Prof. Dr. Radnai Márta és Prof. Dr. Hegedűs Csaba  

a rendezvény megnyitóján

2. kép: Dr. Gerle János  
átveszi a Magyar Fogpótlástanért emlékérmet.

3. kép: Dr. Fehér Dóra és Dr. Saláta József  
az Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott  

kiváló előadásáért vehette át a Fogpótlástani Társaság jutalmát.

4. kép: Dr. Somogyi Endre  
a Magyar Fogpótlástanért emlékérem díjazottja
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volt, így a PhD szekción kívül két további szekcióban 
hangzottak el prezentációk.

A konferencia kísérő, társasági eseményei, az álló-
fogadás és a bankett, az SZTE patinás központi épüle-
tében kerültek megrendezésre. A háromnapos szakmai 
diszkusszió utolsó programelemeként a sportolni vágyó 
kollégák szombaton délután közös kocogással zárták 
a rendezvényt, melyet hagyományteremtő szándékkal 
rendeztünk meg a felújított újszegedi ligetben.

Az elhangzott előadások összefoglalói a Társaság hon-
lapján olvashatók: dental.med.unideb.hu/mft/mft.html

A konferencia szervezői:

 Prof. Dr. Hegedűs Csaba Dr. Baráth Zoltán
 a Fogpótlástani Társaság a SZTE FOK
 elnöke dékánja

Prof. Dr. Radnai Márta
a Fogpótlástani Társaság

titkára

5. kép: Rendezvényzáró kocogás a felújított újszegedi ligetben

a Semmelweis Egyetem munkatársainak ítélte a Tár-
saság a fogpótlástan területén kimagasló munkássá-
guk elismeréseként. Az Országos Tudományos Diák-
köri Konferencián tartott kiváló előadásáért Dr. Fehér 
Dóra, Dr. Saláta József (Semmelweis Egyetem, FOK) 
vehette át a Társaság jutalmát.

Meghívásunkra külföldről és hazánkból is a szakma 
kiemelkedő, nemzetközileg elismert előadói érkeztek, 
akik magas szakmai minőséget képviselő előadásaikban  
tárgyalták a fogpótlástan kurrens, XXI. századi témá-
it. Elfogadta meghívásunkat Dr. Urbán István, Dr. Win-
disch Péter, Dr. Piffkó József, Dr. Segatto Emil, Dr. Marco 
Schauermann (Németország), Dr. Ana Ferro (Portugália), 
Dr. Luca Savio (Olasztország) és Dr. Thomas Barry (Ír-
ország).

A konferencia második napján kiemelt érdeklődés 
mellett tartotta meg Dr. Windisch Péter, Dr. Molnár 
Bálint és Dr. Bartha Ferenc esztétikai hands-on kur- 
zusát.

Örömmel számolunk be a PhD szekcióról, ami már 
harmadik éve képezi részét a konferencia programjá-
nak. A bejelentett előadások száma örömtelien nagy 


