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A Magyar Endodontiai Társaság és a Magyar Dento-
Maxillo-Faciális Radiológiai Társaság közös hagyo-
mányőrző tudományos kongresszusa 2014. szeptember 
4–6. között harmadik alkalommal került megrendezés-
re Ráckevén, a Savoyai Kastélyszállóban. Az ünne- 
pélyes megnyitón Szadai József polgármester, Prof. 
Dr. Gera István, a Magyar Fogorvosok Egyesülete el-
nöke, Dr. Gerle János, a Magyar Orvosi Kamara alel-
nöke szavai után a konferencia védnökei, az egyetemek  
dékánjai, Prof. Dr. Nagy Katalin (Szeged), Dr. Nagy 
Ákos (Pécs) és Prof. Dr. Hermann Péter (Budapest) 
emelkedett szólásra. Jelenlétével megtisztelte az ese-
ményt a Szakmai Kollégium Fog- és Szájbetegségek 
Tagozata elnöke, Prof. Dr. Fejérdy Pál, a Szakmai Kol-
légium Fog- és Szájbetegségek Tanácsa elnöke, Prof. 
Dr. Orosz Mihály, a Magyar Parodontológiai Társaság 
elnöke, Prof. Dr. Windisch Péter, valamint a Magyar 
Fogorvosok Implantológiai Társasága elnöke, Dr. Joób-
Fancsaly Árpád is.

Megható pillanata volt a megnyitónak a hagyomány-
teremtők, Prof. Dr. Fazekas Árpád, a MET egykori elnö-
ke és az ez alkalommal is aktív szervezőbizottsági tag, 
Dr. Pataky Levente köszöntése.

Tóth Mátyás gitárjátéka és Munkácsy Eszter éneke 
igényes és pezsdítő zenei élménnyel vezette be a tu-
dományos programot, melyet a felkért külföldi előadók 
szinkrontolmácsolt előadásai emeltek magas szak-
mai szintre. Prof. Dr. Regina Mericske-Stern, Svájcból,  
a Berni Egyetemről „Endodontology versus implants” cím-
mel foglalta össze a döntés szempontjait, nehézségeit 
a protetika, a parodontológia elvárásait is figyelembe 
véve az olyan eseteknél, amikor gyökérkezelés és im-
plantátum tervezésével is kereshető az optimális meg-
oldás.

A fogászati radiológia részéről felkért nemzetközi elő - 
adónk, az EADMFR elnöke Kaan Orhan professzor volt 
Törökországból, Ankarából. Az ő „An update on CBCT 
anatomy and pathology related to endodontics and 
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maxillofacial radiology” címmel megtartott előadását is 
kiemelt érdeklődés övezte, mert mindannyiunk számá-
ra igen tanulságos eseteket mutatott be.

Az ezután következő „Endodontia vagy implantáció” 
címmel megrendezett kerekasztal moderátora Windisch  
professzor úr volt, és lehetőség nyílt számos, a hallga-
tóság soraiból is érkező vélemény megvitatására. Ösz-
szefoglalva azonban minden esetben a kezelési tervet  
egyénre szabottan, és nagyon gondos felmérés alapján  
kell összeállítani a lehető legtöbb befolyásoló tényező  
figyelembevételével. A szekciókban elhangzott előadá-
sok színes szakmai palettája, valamint időbeli dinami-
kája lehetővé tette, hogy a hallgatóság számos külön-
böző esettel ismerkedhessen meg, és kérdésekre, 
vá la szokra is elegendő idő jutott.

A 35 év alatti előadók automatikusan lehetőséget 
kaptak a most elsőként bevezetett Fiatal Kutatói Díjért 
történő versenyzésre. A Tudományos Bizottság ponto-
zásos kiértékelésének alapja az előadás előre bekül-
dött összefoglalója mellett a szóbeli előadás színvonala 
volt, és figyelembe vették a vitakészséget is. Az elis-
merésen túl a Fiatal Kutatói Díj a következő kongresz-
szusra ingyenes regisztrációt biztosít. A fiatal előadók 
versenye nagyon izgalmas volt. A feltett kérdésekre  
a legtöbben nagyon ügyesen, pontosan válaszoltak, ér-
dekes és tartalmas diszkussziók alakultak ki. Jó volt meg-
tapasztalni a nemrég végzettek alapos felkészültségét, 
jártasságát és elkötelezettségét a magas szakmai szín- 
vonalon végzett munka irányába. A kongresszus zárá- 
sakor átadott Fiatal Kutatói Díj első nyertese a Pécsi  
Tudományegyetem Klinikai Központ Fogászati és Száj-
se bészeti Klinikáról dr. Tordai Bálint lett dr. Krajczár 
Károllyal együtt jegyzett „Betört gyökérkezelő műszer 
eltávolítását követően elkészített gyökértömések minő-
ségének vizsgálata” című munkájával.

A kongresszus során Kaan Orhan professzor interak-
tív esetbemutatást is tartott CBCT-vel készített beteg - 
anyagából. A hallgatóságnak alkalma nyílott az esetekkel 
kapcsolatban feltett kérdésekre saját mobiltelefonjukkal 
válaszolni. A programot endodontiai tárgyú tanfolyamok 
is színesítették.

A kongresszusi előadások nagy része kutatási ered-
ményeket taglalt, ezenkívül számos esetismertetésre, 
komplex ellátásra vonatkozó eredmény interpretálásá-
ra került sor. Az előadások negyedét radiológiai témájú 
prezentációk adták. Ezek között volt elméleti kutatás, 
volt digitális képalkotók által nyújtott képhalmaz kiérté-
kelését segítő szoftver-fejlesztés bemutatása, és konk-
rét klinikai vizsgálat. Nagy öröm a vidéki egyetemi köz-
pontok nagy aktivitása, a Debreceni Egyetemen folyó 
munkát Angyal János koordinálja, a Pécsi Tudomány- 
egyetemen pedig dr. Szalma József és dr. Marada Gyu la.  

Megjelent egy CBCT és CAD/CAM technológia kapcso-
lata témában a magánszféra is. Ez egy fontos momen-
tum az egyetem és magánpraxis közötti együttműködés 
folyamatában.

A konferencia magas szakmai színvonalára bizonyí-
ték lehet, hogy voltak olyan előadások, melyeket köz-
ben impakt-faktoros folyóiratban való publikálásra el-
fogadtak, akadt olyan előadás is, amelyet nemzetközi 
kongresszuson kutatói díj versenyprogramba beválo-
gattak, és ott igen jól szerepelt.

Az előadások szünetében alkalom nyílt, hogy a hely-
színen kiállító számos cég korszerű, modern, és a min-
dennapi gyakorlati munkánkat nagyban segítő eszkö-
zeinek széles palettájával megismerkedhessünk.

Ráckeve, a Savoyai kastély és a szép, késő nyári idő-
járás nagyon kellemes helyszínt biztosított a konferen-
ciának. A fogadtatás és a köszöntő, a kellemes kerti va-
csora és a népi táncos bemutató jó hangulatot teremtett 
már az első napon.

Pénteken az elegáns és finom gálavacsora közben 
bűvészbemutató szórakoztatta a közönséget, és később  
a Madarak együttes biztosította a talpalávalót. Szom- 
baton mindkét társaság megtartotta közgyűlését is. A kö-
vetkező, a januári pécsihez hasonló endodontus talál-
kozó házigazdája 2015 januárjában Debrecen lesz.

A konferencia során sok értékes eszmecserére ke-
rült sor, és lehetőség nyílt egymás munkájának megis-
merésére. Nagyon hasznos, ha sikerül közelíteni a kol - 
légák, más csoportok gondolkodását, és összehasonlítani, 
megvitatni ismeretanyagunkat.

Nagy öröme a szervezőknek, hogy a négy egyetem 
ilyen egységesen és szépen reprezentálva mutatta be 
eredményeit. Megnyugtató, hogy az eredmények egy- 
ségesek Bern–Budapest–Ankara–Osaka-viszonylatában  
is, és hogy valamennyiünk kezelési mentalitása beteg-
központú. Felmerült egy közös rendezésű török–magyar  
MET–DMFRT konferencia terve.

A kongresszus létrejöttéhez nélkülözhetetlen segít-
séget nyújtott kiemelt támogatóként a Magyar Fogor- 
vosok Egyesülete, a Sanitaria Kft., és a Front-Dent Kft., 
valamint a Dent-East Kft., a Schmidt & Bender Meditec  
és a Wolf Klíma és Fűtéstechnika Kft. További segít sé - 
get nyújtott a Bardeco Kft., a Dental Plus Kft., a Den-
tech Bt., a Harmonycom Kft., a Morita Magyarország,  
a Radio Dental Extra Kft. és a Valid Kft., valamint két 
folyóirat, a Fogorvosi Szemle és a Magyar Fogorvos. 
Köszönjük támogatásukat!
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