
107. évf. 2. sz. 2014.FOGORVOSI SZEMLE n50 107. évf. 2. sz. 2014.FOGORVOSI SZEMLE n

Az évente esedékes Imagina Dental Kongresszust 
2014-ben február 13–15. között – immár harmadik al-
kalommal – rendezték meg Monte Carlo szívében a na - 
gyon modern és gyönyörű tengerparti és belvárosi ki-
látással is rendelkező Forum Grimaldi kongresszusi  
központban.

A rendezvényen párhuzamosan egy épületen belül,  
két külön szekcióban előadásokat, elméleti, illetve gya-
korlati képzéseket tartottak. Az előadások és a gyakor-
lati képzések főként angol, részben francia nyelven, 
minden egyes nap eltérő témakörökben hangzottak el.  
Az első két napon elhangzott előadásokon főként CAD/
CAM-mel, digitális lenyomatvétellel és CBCT-vel kap-
csolatos általános tudnivalók, majd CAD/CAM-, illetve  
CBCT segítségével tervezett implantátumok és pro-
te ti kai restaurációk összehasonlítása történt külön-
böző esetbemutatásokkal. A harmadik napon szintén 
színvo nalas előadások hangzottak el a fogászati léze-
rek egyes típusairól és alkalmazási területeiről, illetve  
számos eset bemutatásra került ínyplasztikai, kemény- 
és lágyszöveti lézer-indukálta kezelésekről. Az előadá-
sokat követően a résztvevők, hallgatók kérdéseket te-
hettek és tettek fel az előadóknak. Lehetőség volt az 
elhangzottak kommentálására mind az előadók, mind  
a hallgatóság részéről. A konferencia meghívott előadói 
között több nemzetközileg elismert szakember is volt: 
Dr. Scott D. Ganz (USA), Pr. Francois Duret (Francia-
ország), Dr. Jacques Raynal (Franciaország), Dr. Jean- 
Paul Rocca (Franciaország), Dr. Bart Vandenberge (Bel- 
 gium) és Dr. Livia Corpas (Belgium), valamint Dr. Ingmar  
Ingenegeren (Hollandia).

Magyarországról a kongresszuson Dr. Mohácsi Rita  
(DEOEC, Fogorvostudományik Kar, Fogpótlástani és  
Bioanyagtani Tanszék) vett részt. A konferencián körül - 
belül 20 poszter került bemutatásra, két különböző 
szekcióban. Dr. Mohácsi Rita által bemutatott „Evalua-
tion of radiomorphometric and osteoporotic changes in 
oral panoramic radiographs of 50 hungarian osteoporo-
tic women” című poszter-prezentáció harmadik helye-
zést ért el a poszter-kiállításon. A poszter többi szerzője  

Beszámoló az Imagina Dental Konferenciáról

a Debreceni Orvostudományi Egyetem (DEOEC-FOK 
és DEOEC-ÁOK) munkatársai voltak.

A tudományos programokon kívül mindkét este lehe-
tőség volt társasági programokon is részt venni. A kon-
ferencia nyitóestjét az 1864-ben épült, a Monte Carlo 
Casino közvetlen közelében található, világhírű Cafe de 
Paris-ban tartották meg. A nemzetközi kapcsolatok ki-
alakítására, elmélyítésére és bővítésére szintén meg-
felelő alkalmat nyújtott a rendezvény.

   A következő Imagina Dental konferenciát, 2015-ben 
szintén Monte Carlóban, a Forum Grimaldi Kongresszu-
si Központban rendezik meg.

Dr. Mohácsi Rita
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