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2013. október 9–12 között Budapesten a Budapesti 
Kongresszusi Központ adott otthont a 10th IADR World 
Congress on Preventive Dentistry és az ahhoz társu-
ló 6. Magyar Preventív Fogászati Konferenciának. Az 
International Association for Dental Research (IADR)  
elnöksége ismét Budapestet választotta e jelentős ren-
dezvényének helyszínéül. Nagy megtiszteltetés volt 
szá munkra, hogy a magyar fogorvos társadalom ilyen 
rövid időn belül két neves konferencia házigazdája le-
hetett, hiszen két évvel ezelőtt már itt volt a sikeresen 
megrendezett IADR-CED kongresszus.

Bár a konferencia megrendezésével kapcsolatban 
hosszú ideig több bizonytalansági tényező merült fel, 
és nem volt tiszta számunkra az MFE szerepe sem  
a kongresszus rendezésében, de végül világossá vált, 
hogy ez egy IADR rendezésében, Budapesten összehí-
vott nemzetközi kongresszus lesz, amihez társulhatott 
a dr. Szőke Judit által immáron 6. alkalommal megren-
dezett Prevenciós Konferencia. A Helyi Rendezőbizott-
ság elnöke dr. Szőke Judit hatalmas szervezőmunkát 

végzett, és nagyrészt ennek köszönhető, hogy a nega - 
tív előjelek ellenére végül nagyon sikeres rendezvé-
nyen vehettünk részt. Ugyancsak dicséret illeti a Con -
vention Kongresszusi Rendező Irodát, amely az egész 
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nemzetközi és hazai szervezés feladatait vállalta fel és 
látta el. 

A kongresszuson 48 országból 420 résztvevő volt je-
len. A kongresszushoz szakdolgozói kurzus is csatla-
kozott, melynek 85 résztvevője volt. Összesen 52 tudo-
mányos előadás és 184 poszter-prezentáció hangzott 
el, ebből 8 magyar előadás és 31 poszter szerepelt.

A kongresszus hivatalos megnyitását megelőző szer-
dai napon egy pre-congress workshop került megren-
dezésre, amely elsősorban prevenciós stratégiai kér - 
dé sekkel foglalkozott, és kiemelkedő nemzetközi pre - 

venciós és egészségügyi szervezési szakemberek  
tartottak referátumokat. 

A csütörtöki ünnepélyes megnyitón dr. Szőke Judit,  
a Rendező Bizottság elnöke és Helen Whelton, az IADR  
jelenlegi elnöke köszöntötte a résztvevőket. Dr. Paul 
Erik Petersen a WHO Global Oral Health Project veze-
tője átvette a Magyar Fogorvosok Egyesületének tisz-
teletbeli tagságáról szóló diplomát. Megköszöntük és 
értékeltük a több mint 20 éves kollaborációs munkáját, 
amelyet a magyar fogorvosi epidemiológiai és preven-
ció terén kifejtett. A megnyitó key note előadását prof. 
Petersen tartotta meg, Oleg Chestnov, a WHO igazgató 
helyettese nevében, aki egyéb elfoglaltsága miatt sze-
mélyesen nem tudott megjelenni. Előadásában a WHO 
munkáját és annak eredményeit foglalta össze. 

A megnyitót követően az orális szekciókban meghí-
vott előadók tartottak plenáris előadásokat. Minden  
egyes szekció egy-egy speciális területét tekintette át 
a prevenciós fogászatnak. Az első plenáris ülés témá-
ja „Effective Oral Disease Prevention and Community 
Health promotion” volt, amelyben dr. Petersen, a nem-
zetközi, Ádány Róza, a hazai általános és Szőke Judit, 
a fogászati egészségügyi helyzetről tartott összefog-
laló előadást. Ezt követően a „Addressing Vulnerable  
Populations” és „Promotion of Oral Health through 
Com mon Risk Factors” című szimpoziumok következ-
tek, melyben magyar részről Solymosy József tartott  
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előadást. Délután „Oral Health Promotion: Imple men-
tation and success” című szimpózium következett, va-
lamint a Procter and Gamble által támogatott szatel-
lit szimpózium, amelynek levezető elnöke dr. Nagy 
Katalin volt. A pénteki napon a plenáris ülés témája  
Population Approaches to Prevention of Oral Diseases 
és a Promotion of Maternal and Child Oral Health vol-
tak, amelyet két szimpózium követett. 

A szombati nap volt lényegében a magyar nap, ame-
lyen több magyar meghívott előadó tarthatott angol 
nyelven előadást és került sorra a dr. Orosz Mihály ve -
zette szakdolgozó szekció. A reggeli plenáris ülés té-
mája „Oral and Systemic Health Association: From Sci-
ense to Health Promotion Policies” volt, amelynek ke -
retében Gera István tartott referátumot a közép-kelet-
európai parodontális epidemiológiai adatokról. Ezt a 
„Prevention Oriented Practice Management” plená ris 
ülés követte, melynek moderátora Nagy Katalin volt. 
Végül a kongresszus záró akkordjaként Gera István 
ülés elnöksége alatt „Interdisciplinary Aspects of Oral 
Pre vention” című szimpóziumon meghívott magyar elő-
adók tartottak angol nyelven nagyon kimagasló szín-
vonalú és a praktizáló fogorvosok számára is igen fon-
tos és érdekes referátumokat. Az első előadást a dentá -
lis betegségek pszichiátriai háttere címmel Pászty Bea 
tartotta, amelyet Bóna Adrien előadása követett, mely-
nek témája a „Child Abuse”, azaz gyermekek fi zikális 
és szellemi abususának kérdése volt. Majd Várkonyi 
Viktoria tartott nagyon érdekes előadást a sze xuá li -
san terjedő betegségekről, és ezen belül a HIV infek-

cióról és az AIDS hazai helyzetéről. Végül dr. Za cher 
Gábor nagyon impulzív előadását hallhattuk „Addicted 
Patients in the Dental Offi ce” címen. 

Mind a három napon volt poszter szekció is, ahol 184 
posztert prezentáltak, és ebből 31 volt hazai.

Itt is köszönetet kell mondanunk a Colgate cég támo-
gatásáért, amely 11 fi atal előadó teljes részvételi díját 
fedezte, valamint az MFE és a Prevenciós Társulásnak 
is, amely révén még több mint 12 előadó vehetett részt 
a rendezvényen. Az MFE elnökeként köszönet illeti 
a magyar szekció elnököket, Orosz Mihályt, Nagy Kata-
lint, a poszterszekció vezetéséért Alberth Mártát, Mad-
léna Melindát és Tóth Zsuzsát, de elsősorban Szőke 
Juditot, aki az egész rendezvény motorja volt, és aki 
az egész szombati program összeállítója és házigaz-
dája volt. 

A Kongresszuson nagyon neves kutatók vettek részt, 
többek között J. Greenspan, P.E. Petersen, H. Whelton, 
S Listi, N. Pitts, Ch Squier, W Wiejden, és még sokan 
mások. Meg kell jegyezni, hogy látogatók nagy szám-
ban érkeztek a Távol-Keletről, legalább 50 kínai és sok 
japán koreai résztvevővel találkozhattunk. 

A környezet, a rendezés, a kávészünetek és az ebéd -
szünetek alatt olyan pazar kiszolgálásban lehetett ré-
szünk, amely méltán elviheti a magyar vendéglátás 
hírét a világnak. Az IADR elnöksége nagyon elégedett 
volt a kongresszus rendezésével és jó szívvel távoztak 
hazánkból.

Dr. Gera István 
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