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Beszámoló a eUrOPeriO7 bécsi kongresszusáról

A European Federation of Periodontology 2012 június  
6–9 között rendezte meg háromévenként esedékes 
kongresszusát. Az EUROPERIO7 színhelye a bécsi 
Prá ter Kongresszusi Központ volt, amely az egyik leg-
nagyobb és legmodernebb Európában. A méretekre  
jellemző, hogy a közel 8000 résztvevőnek és több mint 
200 szakmai kiállítónak helyet adó konferencia alig az 
egyharmadát foglalta el az egész kongresszusi köz-

pontnak. A parodontológia iránti érdeklődést mutatja, 
hogy hazánkból is több mint száz fogorvos látogatott 
el, és Európán kívüli országokból is legalább 1500 ér-
deklődő érkezett, hogy meghallgassa az előadásokat 
és megtekintse a pazar szakmai kiállítást és megtekint-
se a több mint ezer posztert. Az Europerio kongresz- 
szus-sorozat Európa egyik legsikeresebb és állandóan  
növekvő érdeklődést vonzó kongresszusa. Jellem-
ző módon háromévenként eddig minden rákövetkező 
kongresszuson legalább 1000–1500 fővel több résztve-
vő volt jelen. Egyre emelkedik a szájhigiénikusok rész-
vételi aránya is. Az előző, stockholmi kongresszus több 
mint 6000 látogatót vonzott, a bécsi ezt közel 2000 fő-
vel haladta meg. A kongresszus fő témája a legújabb 
elméleti parodontális kutatási eredményekre, valamint 
a klinikumban a regeneratív és mucogingivalis esztéti-
kai sebészeti eredményeire fókuszált. A korábbi kong-
resszussal ellentétben most kisebb hangsúlyt kapott 
a parodontális implantológia, és egyre több key note 
lec turer hangsúlyozta a hagyományos, nem sebészi és 
sebészi módszerek hatékonyságát és a parodontális 
szupportiv kezelés fontosságát. Szakmai és gazdasá-
gossági szempontok alapján a kérdéses prognózisú, 
de kezelhető fogak tartós megtartása került előtérbe az 
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implantációs megoldásokkal szemben. Úgy tűnik, hogy 
a parodontális implantológia indikációja most megfe le-
lő helyre került, és a korábbi minden áron történő imp-
lantációval szemben megalapozott, a 10–20 éves kö-
ve té ses vizsgálatok adataira épülő személet alakul ki. 
Ugyanakkor egyre nagyobb teret kapott a peri-imp lan-
talis mucositis és periimplantitis. Az ünnepélyes meg-
nyitó során az EFP főtitkára, elnöke valamint az osztrák 
rendezőbizottság elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd az EFP egyes tagegyesületeinek elnökei vonul-
tak fel a színpadra az országok zászlóival. Hazánkat 
Dr. Windisch Péter a magyar Parodontológiai Társaság 
elnöke képviselte, lelkesen lengetve a nemzeti zász-
lónkat. 

A nyitó előadást Ausztria egyik legnevesebb és leg-
nagyobb idézettségű kutatója, Dr. Josef Penninger tar-
totta, „ Basic mechanisms of disease pathogenesis” 
címmel, amelyben a legmodernebb molekuláris biológi-
ai és genetikai alapokat foglalta össze, azokat amelyek 
idővel fontos szerepet kapnak a parodontális gyulladás 
és csontpusztulás kontrolálásában is. Ezt követően pár-
huzamosan több szekcióban folytak előadások, néha 
olyan nagy érdeklődés közepette, hogy az 1000 fős ter-
mekben sem lehetett ülőhelyet kapni. A legnagyobb ér-

deklődésre az esztétikai parodontális sebészeti előadá-
sok, valamint az implantológiai előadások számíthattak. 
Kiemelendő, hogy hazánkból összesen 19 posztert és 
előadást fogadtak el. Dr. Molnár Bálint Mucograft elő-
adása nagyon sikeres volt, olyan nagy volt az érdeklő-
dés, hogy a teremben nem volt elég hely, és többen  
a kivetítőn figyelték. Ugyancsak jelentős érdeklődést von - 
zott a Sofi Arokával és Anton Sculeannal közös szek-
ció, amely az esztétikai parodontális sebészetről adott 
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áttekintést és a bemutatott klinikai esetek nagy része 
a Semmelweis Egyetemről származott a közösen vég-
zett kutatások eredményeképpen. A szombati záró na-
pon megrendezett EFP ülésen jelentette be az EFP 
főtitkára, Prof. Sefan Renvert és Prof. Mariano Sanz, 
hogy jó esélye van a parodontológiai szakképesítés  

Európai Uniós elfogadtatásának, és ekkor az ortodon-
cia és szájsebészet mellett a harmadik szakképesítés 
lenne vagy lesz, amely az Unió összes országában el-
fogadott. A következő EUROPERIO8 Londonban ke - 
rül megrendezésre 2015-ben. 

Dr. Gera István 

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Társasága 
ez év október 6-án, szombaton 9.00–14.00 között 
rendezi meg akkreditált továbbképző tanfolyamát 

Új lehetőségek a fogpótlástanban 

címmel, melyre tisztelettel meghívjuk.

Helyszín: Hotel***Konferencia
H-9021 Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.

Díja: 20000 Ft  •  Jellege: kötelező szintentartó  •  Kreditpont: 14 pont

Program:
Fogpótlások készítésének parodontológiai vonatkozásai  

Prof. Dr. Hermann Péter
Ideiglenes ellátás módjai implantátummal ellátott betegek esetén     

Dr. Radnai Márta
Lenyomatvételi technikák a gipsztől a digitális lenyomatig.              

Dr. Marada Gyula
Esztétikus megoldások a frontfogak területén               

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
Esztétika a fogpótlástanban  

Dr. Radics Tünde

részvételi díjak: 
Fogorvosoknak: 20000 Ft 

A Fogpótlástani Társaság tagjainak: 10000 Ft
Rezidenseknek: 10000 Ft

Fogorvostanhallgatóknak: ingyenes

Bővebb tájékoztató és jelentkezési lap a Társaság honlapján található: 
http://dental.med.unideb.hu/mft/mft.html 

Információt nyújt: Menyhárt Éva, tel. : 06 52 255-515

Dr. Hegedűs Csaba
MFT elnök
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