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A Semmelweis Egyetem Rektora 2010. július 1-jével a Fogpótlástani Klinika igazgatói teendőinek 
ellátásával Dr. Hermann Péter egyetemi docenst bízta meg. 

Tanszékfoglaló előadását november 5-én, a SE OC Árkövy előadótermében
„Fogpótlások készítése gnatológiai irányelvek alapján” címmel megtartotta.

A Kongresszust 2010. szeptember 30.–október 2. kö-
zött, Kecskeméten, a Bács-Kiskun megyei Önkormány-
zat Kórház Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fül-Orr-
Gégészeti Osztálya rendezte, Dr. Oberna Ferenc fő -
orvos úr szervezésével. 

A rendezvényhez a Magyar Plasztikai, Helyreállító 
és Esztétikai Sebészeti Társaság is csatlakozott, a 
Kongresszus védnökei a megye, a város és kórház 
vezetői voltak. A Kongresszus iránt megmutatkozó 
nagy érdeklődést jellemezte, hogy több mint 70 elő-
adás és 7 poszter került bejelentésre, elfogadásra.

Praecongress-kurzusként a szájüreg egyes terüle-
teinek nyirokelvezetéséről és a nyaki disszekciók kü-
lönböző típusairól hallhattak az érintettek magas szín-
vonalú előadásokat.

A délutáni vezetőségi ülésen döntés született, hogy 
a 2011. évi Kongresszust Debrecenben tartjuk az ad-
digra teljesen megújuló Klinika átadása alkalmából. 
Dr. Oberna Ferenc főorvos úr örömmel számolt be ar-
ról, hogy a Fogorvosi Szemle vállalta az absztraktok 
megjelentetését.

Az esti nyitófogadást megtisztelte részvételével Dr. 
Szócska Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 
Egészségügyért felelős államtitkára is, aki ez alka-
lomból megbeszélést folytatott Prof. Dr. Piffkó József-
fel, Társaságunk Elnökével. Az eszmecserét követően 
bejelentették, hogy Társaságunk és az egészségügyi 
kormányzat között új stílusú és eredményekkel is ke-
csegtető párbeszéd indul a továbbképzés és a fi nan-

szírozás tekintetében. Szintén a nyitófogadás alkal-
mával vehette át a Társaság tiszteletbeli tagságáról 
szóló díszoklevelet a milánói illetőségű Dr. Umberto 
Garagiola.

A nyitóelőadást Horváth Gergely, a Magyar Turiz-
mus ZRt. elnök-vezérigazgatója tartotta, aki elmondta, 
hogy a lehetőségek minél teljesebb kiaknázása érde-
kében, hivatala szeretne élére állni a 70–90 milliárdos 
éves bevételt magáénak tudó fogászati turizmusnak.

Meghívott előadóként Prof. Dr. Kásler Miklós tartott 
igen színvonalas beszámolót a szöveti defektusok hely -
reállító sebészetéről. Dr. Lovas Róbert (München) orr- 
és arcplasztikai módszereiről számolt be, míg Dr. Re-
menár Éva a szájüregi daganatok komplex terápiájá-
nak legújabb lehetőségeit elemezte.

Külön öröm volt látni, hogy sok fi atal kolléga tartott 
igen színvonalas előadást a legkülönbözőbb témakö-
rökben. A kávészünetekben alkalom nyílott a kiállítók-
kal és a szakmabeliekkel történő hivatalos és magán-
jellegű konzultációkra is. 

A péntek este megrendezett Tanyaparty során fel-
szabadult légkörben folytatódtak a szakmai, szakma-
politikai és baráti megbeszélések.

Összegezve, kitűnően éreztük magunkat szakmánk 
éves, igen magas színvonalú összejövetelén. Köszö-
net érte a vendéglátóknak, a szervezőknek és minden 
előadónak, résztvevőnek.

Dr. Németh Zsolt
 egyetemi docens, a MAÁSZT Főtitkára

Beszámoló a Magyar Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti Társaság 
XIV. Kongresszusáról
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