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Az idei Nemzeti Kongresszust november 21–23. között 
rendeztük Budapesten, az elegáns Radisson Blu Béke 
Hotelben, a Magyar Traumatológus Társaság részvé-
telével, illetve társulásával. A rendezvény egybeesett  
a IX. Nemzetközi Danubius Kongresszus megrendezé-
sével is. A meghívott 13 vendégelőadó többsége a Du-
na menti országokból érkezett, bár voltak felkért elő-
adók Indiából és Koreából is.

Kongresszusunkat megtisztelte jelenlétével a né-
met, az osztrák a cseh Arc-, Állcsont- és Szájsebé-
szeti Társaság elnöke, jelen volt az Európai Társaság 
(EACMFS) jelenlegi elnöke, 3 Past Presidentje, a Nem-
zetközi Társaság (IAOMS) Past Presidentje.

Az évente megrendezésre kerülő fórumra 250 rész-
tevő regisztrált, és nagy örömünkre ennek egyharma-
da fiatal, rezidens volt. Ez a szakmánk utánpótlásának 
reményét és a tudományos program figyelemreméltó-
ságát jelentette számunkra.

A Karádi István, Hermann Péter és Varga Endre Pro-
fesszorok védnökségével rendezett Kongresszus első 
napját a megnyitó és a nyitó fogadás zárta. A számos 
külföldi résztvevőt a megnyitón Dr. Szentirmai Annamária 
főorvos asszony, a Kongresszus Elnöke köszöntette, 
és érdekes, a környező országokat bemutató képekkel 
illusztrálva ismertette az eddigi Danubius Kongresszu-
sok történetét (1. kép). Ezt követően Dr. Németh Zsolt, 
a MAÁSZT elnöke üdvözölte a megjelenteket, és kife-
jezte örömét, hogy ilyen sok országból és ilyen nagy 
számban regisztráltak a Kongresszusunkra. Prof. dr. Ka- 
rádi István nyitotta meg hivatalosan a rendezvényt.

A megnyitón három, nagyra becsült Kollégánknak 
adhattunk át több évtizedes munkásságukat, szakmai 
példamutatásukat elismerő plakettet és oklevelet. Elis-
merésben részesült: Dr. Ackermann Alajos, Dr. Inovay 
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1. kép: Dr. Szentirmai Annamária köszönti a résztvevőket

2. kép: Prof. dr. Karádi István, Dr. Németh Zsolt  
és két kitüntetett: Dr. Ackermann Alajos és Prof. dr. Kovács Ádám

János és Prof. dr. Kovács Ádám (2. kép). Az estét ki-
egészítették és színessé tették a kitűnő hangulatú ze-
nei és kultúrtörténeti programok. Öröm volt körünkben 
üdvözölni a Nemzetközi Danubius Symposium egyik 
megálmodóját, életre hívóját, Dr. Rudolf Fries profesz-
szort Linzből.

A megnyitó érdekes színfoltja volt Dr. Renner Zsu-
zsanna: „Arc és arc-kép: identitásunk és üzenetünk  
a világban” című előadása.

A három nap alatt közel száz tudományos előadást 
hangzott el, implantológia, dento-alveoláris sebészet, 
endodonciai sebészet, traumatológia, fejlődési rendel-
lenességek, onkológia, ortodonciai sebészet, érdekes 
esetek, interdiszciplinális együttműködés, szövődmé-
nyek-kísérletes sebészet témákban, illetve szekciókban.

Vitaindító előadást tartott Prof. dr. Alexander Hem - 
p rich, a német Társaság elnöke, az arcközép disz trak-
ciós oszteogenezisének lehetőségeiről, Prof. dr. Luigi  
Clauser Ferraraból a cranio-orbito-faciális sebészet 
múltjáról és jelenéről, továbbá Prof. dr. Daniel Hrusak 
– a cseh Társaság elnöke Plzenből – a piezosebészet 
előnyeiről.

A kongresszus tudományos színvonalát emelte több 
külföldi meghívott előadása. Az osztrák Társaság  
elnöke, Ingeborg Watzke professzorasszony össze-
foglaló áttekintést adott a szakirodalom adatai alap-
ján a fejlődési rendellenességek műtéti kezelésének 
szövődmény-lehetőségeiről. Ahmed Sayed profesz-
szor előadásában bemutatta a gyermekkori sérülések 
etiológiájának keresztmetszetét Indiában, míg Kim pro-
fesszor Dél-Koreából kísérletes témakörben mutatta be 
munkája eddigi eredményeit. Társaságunk kongresszu-
sainak – évtizedek óta rendszeres – vendégei, Miso 
Virag és Umberto Garagiola professzorok most is érde-
kes előadásaikkal gazdagították ismereteinket.

A nagyszámú fiatal jelentkező számára „Fiatalok Fó-
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fesszor Úr adta át a Béres Károly-díjjal jutalmazottak-
nak az okleveleket. Szentirmai főorvos Asszony meg-
köszönte az előadóknak és a résztvevőknek az aktív 
jelenlétet, végül bejelentette, hogy 2014-ben Tapolcán, 
Somlai Károly főorvos úr szervezésében kerül sor a kö-
vetkező Kongresszusra.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy Szentirmai főor-
vos Asszony lelkiismeretességével, precizitásával, min-
den részletre kiterjedő fi gyelmével és az Asszisztencia 
Szervező Kft. segítségével egy nagyon színvonalas és 
sikeres rendezvénynek voltunk részesei, ahol a szak-
mánk minden szegmensével foglalkozó tudományos is-
meretekkel lehettünk gazdagabbak.

Dr. Joób-Fancsaly Árpád
MAÁSZT főtitkár

rumát” szerveztünk, ahol 31 érdekes és lendületes elő-
adást hallhattunk ifjú Kollégáink tolmácsolásában. Őket 
az üléselnökök objektív pontozással értékelték, végül 
az arra érdemeseket a „Dr. Béres Károly Alapítvány” 
jutalomban részesítette.

A szekciók közötti szünetekben 20 kiállító termékeit, 
újdonságait ismerhettük meg. A rendezvény sikeréhez 
két arany-fokozatú támogató (MIS Hungary és a SIC) 
is hozzájárult.

A második nap végén nagyon impozáns környezet-
ben (a Gerbeaud-házban) került sor a bankettre. E tár-
sasági programon belül lehetőség nyílt a Kollégákkal 
kötetlenül beszélgetni. Az elegáns környezet és kuli-
náris élvezetek mellett, fergeteges hangulatot teremtett 
Dr. Menyhárt Károly és zenekara.

A tudományos programok végén Szabó György Pro-
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