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Az ORCA (Európai Kariesz Kutató Társaság) szoká-
sos évi kongresszusát 2012-ben Brazíliában, a Rio de 
Janeirótól kb. 160 km-re levő festői üdülőhelyen, Cabo 
Frióban rendezték, néhány nappal az ugyancsak Bra-
zíliában szervezett IADR konferenciát követően, június 
végén. Az ORCA rendezvényén Magyarországról ket-
ten vettek részt (dr. Madléna Melinda és prof. dr. Nagy 
Gábor, Semmelweis Egyetem, Budapest).

A kongresszus megnyitójára – kissé szokatlan módon  
– Cabo Frio egyik templomában került sor, ahol a he-
lyi Catavento kórus szereplése foglalta keretbe a hi-
vatalos programot. A település elöljáróinak, valamint az 
ORCA jelenlegi elnökének (prof. Carolina Ganss) és  
a főrendező társelnöknek (dr. Sonia Groisman) meg-
nyitó beszédei mellett a megnyitón került átadásra az 
orCA Congress Travel Fellowship (az orCA pályáza-
ti úton elnyerhető kongresszusi támogatása fiatal ku - 

tatók számára), valamint az ORCA Prize (az ORCA 
Board által odaítélt tudományos díj). Ugyancsak a meg-
nyitó ünnepségen hangzott el a konferencia meghívott 
előadójának, prof. Samuel Moyses (UK) előadása „Gap 
between knowledge and research implementation in 
dental caries” címmel.

A konferencia további programja a hagyományoknak 
megfelelő szekciókban zajlott, a témakörök a követke-
zők voltak:

Fluorid és erózió• 
 Mikrobiológia és dentális plakk (melyben ezúttal az • 
utóbbi témakör dominált)
Diagnózis és keményszövetek• 
epidemiológia• 
Kariesz-veszélyeztetettség és klinikai vizsgálatok• 
De- és remineralizáció• 
Összesen 122 poszterprezentáció hangzott el, min-

den prezentációt jellemzően élénk vita követett.
Az utolsó esti „Karneválvacsora”, melyet a helyi előkelő 

jacht klubban, impozáns körülmények között szervez-
tek, jellegzetes dél-amerikai stílusú műsorral, tánccal és 
ételekkel igen jó hangulatban telt el, kiváló lehetőséget 
teremtve új kapcsolatok teremtéséhez és a régiek el-
mélyítéséhez egyaránt.

Az ORCA következő kongresszusa a mostaninál kö-
zelebbi helyszínen, Liverpoolban lesz 2013. július ele-
jén, melyre az absztraktok beküldési határideje január 
eleje, a honlap már elérhető (www.orca2013.org).
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