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Az SSP éves kongresszusát a festői ősi fővárosban, 
Bernben tartotta 2012. szeptember 6–8 között. A kong-
resszuson a magyar parodontológiai Társaságot Dr. Ge  
ra István és Dr. Windisch Péter képviselte. A kongresz-
szus házigazdája a berni egyetem, főrendezője Prof. 
Anton Sculean, a berni Parodontológiai Klinika tanszék-
vezető professzora, a Semmelweis Egyetem első német 
nyelvű évfolyamán végzett korábbi hallgatója, a Sem - 
melweis Egyetem díszdoktora volt. A nagyon színvo-

na las kongresszuson több prominens európai paro don-
tológus tartott előadást, többek között Daniel Etienne 
(Párizs), Andrea Mombelli (Genf), Daniel Buser (Bern) 
Iain Chapple (Birmingham), Sofia Aroca (Párizs), An
ton Sculean (Bern). Talán a legnagyobb érdeklődés 
Giovanni Zucchelli (Bologna) előadását kísérte, aki ma  
a parodontológiában az egyik nemzetközi „sztár” elő - 
adó, és a rá jellemző olaszos temperamentummal tar-
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totta meg lenyűgöző előadását a többszörös ínyreces-
sio sebészi korrekciós technikáiról. 

A kongresszus során megtartott közgyűlésen a társa-
ság Anton Sculean professzort választotta meg a Sváj-
ci Parodontológiai Társaság elnökének, aki egyben ezt 
követően hivatalból a svájci társaságot fogja képviselni 
az European Federation of Periodontology (EFP) köz-

gyűlésén. A házigazdák a színvonalas előadások mel-
lett nívós társasági programokkal várták a résztvevő-
ket, illetve a festői főváros és a gyönyörű kora őszi idő 
megkoronázta azt a három napot, amelyet a svájci fő-
városban tölthettünk.   

Dr. Gera István 

Dr. Windisch Péter professzori kinevezése

Dr. Windisch Péter, a parodontológiai klinika eddigi docense október végén 
vehette át Balog Zoltán minisztertől professzori kinevezését a Néprajzi Mú- 
zeum épületében. Az év elején terjesztette fel a SE Fogorvostudományi Kara  
Windisch Pétert, akinek felterjesztését támogatta és elfogadta az Egyetem 
Szenátusa, az MTA Orvosi Osztálya és a Magyar Akkreditációs Bizottság. Az  
1987-ben végzett, és 1988 óta a SE Parodontológiai Klinikáján dolgozó Win-
disch Péter másik hét SE professzor-jelölttel együtt nyert professzori kineve-
zést. Windisch Péternek, aki a Magyar Parodontológiai Társaság elnöke, és út - 
törő tudományos munkássága révén a hazai parodontológiai irányított szövet-
regeneráció és parodontológiai implantológia kiemelkedő személyisége, to-
vábbi oktatói, gyógyító és tudományos munkájához sok sikert és további jó 
eredményeket kívánunk!

Dr. Gera István 

Hatvani-díj

ebben az évben, a hagyományoknak megfelelően, az október 23-i ünnepi közgyűlés keretében Hatvani-dí-
jat adományozott a város Dr. Hegedűs Csaba egyetemi tanárnak, a Debreceni Egyetem Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum Fogorvostudományi Kar dékánjának.

A Hatvani-díjat a közgyűlés azon személyeknek adományozza, akik a város fejlesztése érdekében a ter - 
mészettudományok, a gazdasági élet, az egészségügy, a szociális tevékenység, az idegenforgalom és  
a környezetvédelem területén kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, valamint átfogó életmű elismeréseként.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba jelentős és kiemelkedően eredményes oktatói–kutatói–betegellátói munkát vé-
gez. A Debreceni egyetem orvos- és egészségtudományi Centrum Fogorvostudományi Karán a graduális 
és posztgraduális fogorvosképzés keretén belül az oktatatott tárgyak folyamatos fejlesztésében, új tantár-
gyak bevezetésében, az általános orvos graduális képzésben, fogszakorvos-, asszisztens- és fogtechnikus 
továbbképzések megszervezésében vesz részt. Kiemelt hangsúlyt fektet az oktatás minőségére, a progra-
mok jelentőségének nyomon követésére, az eszközellátottság javítására, technikai újdonságok, mind ku-
tatás, mind betegellátás terén, beszerzésére, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztésére. Jelentős klinikai be-
tegellátó tevékenysége, amelyen belül a helyreállító protetikai, geroprotetikai és a fogászati allergológiai 
szakrendelés működését koordinálja. Szakterületén eredményes kutatómunkát végez, érdeklődése anyag-
tani és a határfelületeken történő folyamatok köré csoportosítható. Aktív részese a Fogorvostudományi Kar 
infrastrukturális fejlesztései megvalósításának. Többéves kimagasló munkásságával, magas színvonalú 
gyógyító, szakmai és közéletei tevékenységével jelentősen hozzájárult és járul az egyetem, valamint Deb-
recen város egészségügyének és a fogorvosképzésének fejlődéséhez.
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