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Beszámoló a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság 
vezetőségválasztó Közgyűléséről

(Harkány, 2015. október 8–10.)

A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság 
aktuális vezetőségének a hároméves ciklusa és man-
dátuma idén ősszel lejárt, ezért a XIX. Nemzeti Kong-
resszus (Harkány) keretében lezajlott a Társaság veze-
tőségválasztó Közgyűlése.

A vezetőség, illetve az elnökség tagjai:

Elnök: Dr. németH zsolt

Leköszönő elnök: Dr. PiFFkó józseF

Alelnök: Dr. oBerna Ferenc

Alelnök: Dr. orosz miHály

Főtitkár: Dr. joóBFancsaly árPáD

Jegyző: Dr. seres lászló

Pénztáros: iFj. Dr. klenk gusztáv

A vezetőség további tagjai:

Dr. BanDula miHály

Dr. BaraBás józseF

Dr. BogDán sánDor

Dr. FülöP gáBor

Dr. Huszák anDrás

Dr. Huszár tamás

Dr. olasz lajos

Dr. reDl Pál

Dr. somlai károly

Dr. szentirmai annamária

Dr. szalma józseF

Dr. SzűCS attila

Dr. tótH Bagi zoltán

Póttagok:

Dr. csáki gáBor

Dr. korChMa enikő

Dr. nagy krisztián

Dr. Paczona róBert

Dr. suri csilla

Budapest, 2015. október 19.

Dr. Joób-Fancsaly Árpád
MAÁSZT főtitkár

Beszámoló az Európai Fogászati Népegészségügyi Társaság
(European Association of Dental Public Health)

2015. évi 20. kongresszusáról

European Association of Dental Public Health (EADPH) 
2015. évi kongresszusát Törökországban, Isztambulban  
tartotta. Múlt év őszén huszadik alkalommal került sor 
erre a rangos európai eseményre. Hazánkat e sorok 
írója képviselte a rendezvényen.

A Társaság 1996-ban alakult. A társaságot Német-
országban, Marburgban jegyezték be. A szervezet egy 
nemzetközi, független, tudományos alapon működő fó-
rum, elsősorban szakmai és egyéb, a népegészségügy 
iránt érdeklődők számára.

A fogászati népegészségügy olyan tudomány, amely 
a fogászati megbetegedések prevenciójával, az orális  
egészség fejlesztésével, az életminőség javításával fog - 
lalkozik. A tevékenység, az akciók nemcsak az egész 
populációra, hanem csoportokra és egyénekre is irá-
nyulnak.

Az egyesület céljai:
 – az orális egészség támogatása,  

elsősorban Európán belül
 – hatékony fogegészségügyi stratégiák fejlesztése,  

támogatása

 – az országokon belüli fogászati egészségfejlesztési 
kezdeményezések támogatása

 – tudományos programok, kutatások végzése  
és terjesztése

 – sokoldalú nemzetközi kapcsolatok kiépítése  
és fenntartása

A szervezet évente ülésezik, ahol a tudósok, a gyakorló 
szakemberek és a politikai döntéshozók kicserélik gon-
dolataikat és a releváns információkat.

Az EADPH hivatalos lapja a háromhavonta megje-
lenő Community Dental Health. A tudományos lap fő-
szerkesztője, szerkesztőbizottsága és tanácsadó tes-
tülete neves európai szakemberekből áll. A Társaság 
sokoldalú élő kapcsolatot tart releváns európai- és vi-
lágszervezetekkel.

Az egyesület nagy jelentőségű szervezetté fejlődött  
Európában, és valamennyi európai országból vannak  
tagjai. Az évente megrendezésre kerülő Fogászati  
Népegészségügyi Kongresszus ma már meghatározó 
jelentőségű szakmai-tudományos esemény Európában. 
A kong resszusokon nemzetközileg elismert meghívott 



FOGORVOSI SZEMLE 109. évf. 1. sz. 2016.n36

Georgios Tsakos, az EADPH leköszönő elnöke  
Betul Kargul és Szőke Judit társaságában

előadók tartanak előadásokat és vezetnek munkacso-
portokat.

A konferencia plenáris ülésekből és poszter szekció- 
ból áll, melyhez hét különböző munkacsoport programjai  
csatlakoznak. Az EADPH ugyanis rendelkezik speciális  
témakörű csoportokkal, melyeknek tagjai különösen ér- 
deklődnek a fogászati (nép)egészségügy különböző rész- 
területei iránt. A csoportok részére évente workshopok 
kerülnek megrendezésre.

A 2015. évi kongresszus fő témája „Ageing and Oral 
Health-related quality of life.” volt. Az „öreg Európa” 
drámai elöregedése okán igen időszerű hangsúlyozot-
tan beszélni a vonatkozó fogászati problémákról. A nyitó  
tudományos ülésen Jacques Vanobbergen az esendő  
időskorú páciensek átfogó fogászati gondozásáról, Yoke  
Duyck a fogászati és az általános egészség összefüg-
géseiről beszélt. Bemutatta az állapot mérésére alkal-
mazható interRAI nemzetközi eszközkészlet jellemzőit, 
használatát. Érdemes volt erről tájékozódni. A második 
napon is ragyogó előadók szerepeltek, többek között 
Finbarr Allen (Írország), Andreas Schulte (Németor-
szág), Gülcin Bermek (Törökország), Nigel Pitts (Nagy-
Británia).

A poszter-szekciók keretében 110 poszter prezentáció  
hangzott el, és élénk szakmai vitákra is sor került.

A résztvevőket fogadó gyönyörű világváros, Isztambul 
látványosságainak megtekintésére nehezen lehetett időt  
szakítani, a legtöbben megtoldották 1-2 nappal az ott 
tartózkodásukat. A konferencia helyszíne a bámulatos  
fekvésű, régi várfalakba beépített, a Márványtenger part - 

ján fekvő Kalyon Hotel sétatávolságra volt a félsziget 
történelm nevezetességű látványosságaitól. Így köny-
nyen elérhető volt a Hagia Sophia, a Grand Bazaar,  
a Topkapi Palace. Sok mindent sikerült felfedezni és le-
nyűgöző élményeket szerezni.

A Betul Kargul által szervezett konferencia jó hangulatú  
volt, meleg baráti és szakmai légkörben zajlott. A kollé-
gákkal folytatott diszkusszió pedig mindig nagyon élve-
zetes és tanulságos. Mind a tudományos, mind a társa-
sági programok sikeresek voltak.

Megválasztották a Társasság új elnökét és más tisztség-
viselőit. A leköszönő elnök, dr. Georgios Tsakos mun- 
káját az új elnök, prof. Jacques Vanobbergen (Univer-
sity of Ghent, Belgium) folytatja.

A 2016. évi kongresszust Budapesten tartják szeptem-
ber 29. és október 1. között. A magyarországi rendez-
vény szervezését helyi rendezőbizottság segíti, mely-
nek elnöke dr. Szőke Judit, a bizottság tagjai sorában 
pedig jelen van valamennyi hazai fogorvostudományi 
kar képviselője. A soron következő konferencia rangját  
az is jelzi, hogy elfogadta felkérésünket a WHO Euró pai  
Irodájának igazgatója, Jakab Zsuzsanna, aki „Inequali-
ties in health: challenges and opportunities in Europe” 
címmel tart előadást.

Dr. Szőke Judit

Prof. Jacques Vanobbergen, a Társaság új elnöke


