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Beszámoló a Conseuro konferenciáról

A kétévente szervezett, idén már 6. Conseuro konfe-
rencia prof. Pierre Colon elnökletével Párizsban került 
megrendezésre, az igen modern CAP 15 Kongresszusi 
Központban, 2013. május 9 és 11 között.

A kongresszus fő témáit a prevenció, a restauráció 
és az esztétika képezték.

Az előadások két párhuzamos szekcióban zajlottak, 
amelyeken belül a kiemelt témakörök a következők vol-
tak: „Kompozitok, Fogkopás (Fogfelszínvesztés), Pulpa- 
és bioanyagok, Újdonságok a cariológiában, Adhézió, 
Újdonságok az endodonciában, CAD CAM restaurá - 
ciók, Tanulságos esetek az adhezív fogászat vonatko-
zásában”. A konferencia meghívott előadói körében 
szá mos nemzetközileg is elismert kutató szerepelt, 
többek között G. Schmalz, K. Ekstrand, D. Ricketts, 
J. Kühnisch, R. Hickel. A „fogkopással” (helyesebben 
„fogfelszínvesztés”-sel) foglalkozó rendkívül színvona-
las szekcióban meghívott előadóként Adrian Lussi 
(Svájc) és David Bartlett (Nagy-Britannia) részletesen 
összefoglalták a fogerózióval kapcsolatos legfontosabb 
illetve legújabb tudnivalókat (diagnózis, veszélyeztető 
tényezők, prevenció), a pszichológus Nathalie Gothard 
(Franciaország) pedig igen szemléletesen és nagyon 
jól alátámasztva ismertette a bulimia nervosa általános 
jellemzőit és stomatológiai jelentőségét az erózióval 
összefüggésben. 

A több mint 200 poszter ugyancsak két szekcióban, 
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a következők szerint csoportosítva került bemutatás-
ra: Klinikai Esetek, Operativ Fogászat, Hallgatói Szek-
ció, Preventív Fogászat, Bioanyagok, Endodoncia és 
Pulpabiológia, Fogászati Képzés.

Magyarországról ketten vettek részt a rendezvényen: 
prof. Nagy Gábor (SE FOK Orális Diagnosztikai Tan-
szék), valamint Dr. Madléna Melinda (se FoK gyer-
mekfogászati és Fogszabályozási Klinika) a „Preliminary 
study on efficacy of cone beam CT contrast density 
measurements to assess in vitro enamel erosion” című  
poszter-prezentációval (szerzők: Nagy G., Bányász T.,  
Madléna M, Mohácsi R., Angyal J.). A Semmelweis  
Egyetem munkatársain kívül a poszter többi szerzője 
a Debreceni Egyetem (áOK és FOK) munkatársai vol-
tak. A poszter idézhető absztraktja a Journal of Clinical 
Investigations című folyóiratban került közlésre.

A tudományos programon kívül a társasági progra-
mok is igen kellemes légkörben teltek el, a „Welcome 
party”-n kívül a szajnai hajózással egybekötött ebéd  
felejthetetlen élményt teremtett a résztvevők számára.  
A nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére, bővítésére 
szintén jó alkalmat nyújtott a rendezvény.

A következő Conseuro konferenciát Londonban tart-
ják 2015-ben, további információ a www.kcl.ac.uk/
dentistry honlapon található.
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