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Beszámoló  
a XI. Denti Szimpózium és Baráti Találkozó eseményeiről

A fenti eseményre – a Denti System Kft szervezésé- 
ben – 2016. június 24–26. között került sor Hódmező-
vásárhelyen a Gingko Hotel és Fekete Sas Rendez-
vényház termeiben. A rendezvényen – az év legme-
legebb napjai ellenére – 200 fő vett részt. Korábbi 
beszámolóinkból is ismert, hogy a Denti System Kft. 
nagyon fontosnak tartja, hogy a rendszert használók 
rendszeresen vegyenek részt a kft. által szervezett tan-
folyamokon és továbbképzéseken, melyek egyik fontos 
állomása a kétévenként megrendezésre kerülő, immár 
XI. tudományos ülés és baráti találkozó. Ezen a szim-
póziumon a résztvevők ismételten betekintést nyerhet-
tek a Denti által tervezett, megvalósított implantátumok 
jelenlegi fejlesztéseibe, választ kaphattak a mindenna-
pok során felmerülő kérdésekre, és sor került a Denti  
rendszert használó, ma már több száz kolléga által gyűj- 
 tött eredmények és tapasztalatok bemutatására. A szak - 
mai program – kötelezően választható pontszerző  
tanfolyamként – akkreditálásra került a Szegedi Tudo-
mányegyetem által.

A kongresszust megelőző napon (június 24-én) egy 
„hands-on” (Hangyási Dávid Botond: „Protetikailag irá-
nyított átfogó tervezés, augmentáció és implantáció, 
áll csontgerinc expanzió”) és egy elméleti workshop 
került megrendezésre, élő műtétes sebészeti bemu-
tatóval (Benedek Gábor–Vajdovich István) „Komplex 
im plan tológiai megoldások Denti BL implantátumok be-
ültetésével” címmel. Az ezekre a programokra történt 
nagyszámú jelentkezés és az utólagos visszajelzések 
alapján a jövőben ezt a továbbképzési formát folytatni 
és bővíteni érdemes.

Június 25–26-án került sor a szimpózium előadások 
formájában történő tudományos programjának lebonyo-
lítására.

A megnyitó keretében Vajdovich Nóra ügyvezető igaz - 
gató az elmúlt évek sikersorozatából a X. szimpózium 
óta történt legfontosabb eseményeket és fejlesztéseket  
emelte ki és ismertette a szakavatott hallgatósággal. 
Ezek közül néhány: a cég a hazai elismertség mellett  
egyre több országban van jelen; az implantátumok újabb  
formái kerültek bevezetésre (short implantátumok); nő  
a Denti implantátumokat használó kollégák száma; 
szakmai és tudományos együttműködések keretében 
újabb együttműködési szerződések születtek, illetve to-
vább folytatódnak (pl. Szegedi tudományegyetem: bio-
in tegrációt elősegítő titánfelület-módosítások; Cad/Cam 
technológia a Denti implantációs rendszerben; Denti on 
4 Multi unit a gyakorlatban; új megoldások az Elsner  
Systemmel való együttműködésben; Denti Guide az im-
plantológiában). Az igazgatónő bejelentette azt is, hogy 
a Szegedi Tudományegyetemmel való együttműködés 
és a cég részéről történő támogatás eredményeképpen  
az Egyetem Fogorvostudományi Karának Tanácsa a Den-
ti System Kft. részére az „Aranyfokozatú Támogató” ki-
tüntetést adományozta.

A szimpóziumot Dr. Joób-Fancsali Árpád egyetemi  
docens (Semmelweis Egyetem), a MAFIT elnöke nyitot- 
ta meg. Jelenléte és beszéde az ülés kiemelkedő esemé- 
nye volt. Szakmai indokokkal alátámasztott véleménye  
egyértelművé tette, hogy a Denti a magyar im plan to ló - 
gia kiváló képviselője hazánkban és határainkon túl. Ki - 
emelte a Dentiben történő folyamatos, tudományos ala-
pokon nyugvó fejlesztéseket, a továbbképzések szerve- 
zettségét, szavait idézve „a Denti egyfajta hungarikum”. 
A nagysikerű megnyitót tovább fokozta elnök úr nem-
zetközi mércével is magas szintű tudományos előadása  
„Arcüregemelés műtéti technikái és komplikációi” cím-
mel. Dr. Joób-Fancsali docens úr részvétele, valamint  
a magyar implantológia helyzetéről – beleértve a Dentit –  

A Szimpózium hallgatósága a Feketes Sas Rendezvényházban

Dr. Joób-Fancsaly Árpád a MAFIT elnöke megnyitja  
a Szimpóziumot
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szóló szavai és tudományos előadása újszerű volt és 
általános elismerést váltott ki a hallgatóságból. Ezt kö-
vetően Vajdovich professzor úr áttekintette a kft. több 
mint 30 éves történeténeték főbb eseményeit (pl. fejlesz-
tések, nemzetközi kapcsolatok, továbbképzések stb.),  
különös tekintettel a jelenlegi helyzetre, az eredmények re 
és a jövő fontosabb terveire.

A szimpóziumon még 20 előadás hangzott el, ösz-
szességében jó színvonalon. Az előadások fontosabb 
témái: periimplantitis (diagnózis, kezelés), DentiGen 
teszt alkalmazása, gerosztomatológia és implantológia, 
Denti short implantátumok a gyakorlatban, mágneses 
kalapács, digitális dokumentáció és jogi védelem, ult-
rahangos fogtisztítás, Denti implantátumok alkalmazá-
sa az esztétikai zónában. Az üléseket Vajdovich pro-
fesszor és recenzens vezette. Az időhiány miatt sajnos  
nem volt lehetőség érdemi diszkussziókra, és hiányolha- 
tók a női előadók (egy kivétel volt, Dr. Lackóné Dr. Tur zó  
Kinga dékánasszony, aki magas színvonalú előadást 
tartott).

A Denti, mióta szimpóziumot rendez, mindig meglepi  

a résztvevőket (és a szakmát) valami újjal (eddig ilye-
nek voltak a „Denti implantátum család” legújabb fej-
lesztései). Ezúttal a meglepetést egy könyv jelentette,  
Vajdovich István: „Egy fogorvos emlékei a boldog, szép  
időkből. Barangolások a Denti implantátumok körül” cím - 
mel. A könyv egy családregény és egy érdekes szak-
mai leírás a hazai implantológiában elismerésre méltó 
Denti implantációs rendszer történetéről.

A Denti hosszú évek óta jótékonysági akciókat is  
szervez, illetve ilyenekben vesz részt (pl. sportolók tá-
mogatása, egészségügyi műszerek vásárlása stb.). Ez-
úttal a koraszülött gyermekeket (és anyukáikat) támo-
gató alapítvány részére szervezett gyűjtést, melynek 
során 600ezer Ft támogatást utalt át az alapítványnak.

A szombat esti Budapest Bár koncert a kevés sza-
badidő kiemelkedő kulturális és szórakoztató esemé-
nye volt.

A rendezvényen 17 kiállító cég vett részt. A kiállítá-
son dicséretesen élénk volt a forgalom. Köszönet a cé - 
geknek és a szimpóziumot szervező-rendező Denti  
csapat minden tagjának. A kétévenkénti hazai rendez-
vénysorozatot a Denti ezúttal megszakítja, mert új 
szín foltként 2017-ben Erdélyben, Székelyudvarhelyen 
kíván ha sonló szimpóziumot szervezni.

Dr. Orosz Mihály

Dr. Vajdovich István tartja előadását

Dr. Lackóné dr.Turzó Kinga dékán előadásában bejelenti,  
hogy a Denti System Kft a SZTE Aranyfokozatú támogatója

Megjelent Vajdovich professzor úr legújabb könyve
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