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Ragyogó nyáridő és napsütés fogadta a Margitszige ten  
2016. szeptember 29-én az Európai Fogászati Nép-
egészségügyi Társaság (European Association of Den-
tal Public Health – EADPH) 21. kongresszusára érkező 
résztvevőket.

A Danubius Health Spa Resort Hotel Margitsziget 
nagytermében fél kettőkor nem szokványos kongresz-
szusi megnyitónak örvendhettek a vendégek. A „csil-
lagszemű” néptáncos gyermekek kíséretében bevonuló 
európai társaság elnökségi tagjai és a helyi szervezőbi-
zottsági tagok mosolyt csaltak mindenki arcára. A gyer-
mekek az ország egyes területeinek táncával, énekei-
vel ízelítőt adtak a magyar népi kultúrából.

Ezt követően Szőke Judit, a helyi szervezőbizottság  
elnöke köszöntötte a 31 országból érkezett 242 részt-
vevőt. Megnyitó beszédében méltatta a nem rég elhunyt  

Bánóczy professzorasszony munkásságát, a kongresz-
szus jelentőségét, jó munkát és jó szórakozást kívánva 
mindenkinek. Üde színfolt volt a 21. születésnapra ké-
szült torta érkezése, amit hatalmas taps fogadott.

Az EADPH nevében a jelenlegi elnök, Jacques Van-
obbergen üdvözölte a megjelenteket, majd Richard Watt  
professzor megnyitó előadásban gyakorlatilag összegez-
te a nehézségeket, amelyekkel minden nap szembesül- 
nie kell a fogorvos társadalomnak, az egyenlőtlensé-
gekkel, melyek rizikócsoportokba kényszerítik a pácien-

seket, és vázolta az esetleges megoldás lehetőségeit, 
előrevetítve a kongresszus tárgyköreit.

Délután már a valódi munkáé volt a főszerep. A részt - 
vevők hét speciális munkacsoportban dolgoztak, élükön  
nemzetközileg elismert szaktekintélyekkel. Együtt járták  
körül a leglényegesebb problémákat, melyek a kario ló-
giai, a parodontológai, a keményszöveti veszteségek, 
a szájüregi rosszindulatú elváltozások, a gero-szto ma-
to lógiai, az orális egészséggel összefüggő életminőség  
és a fogászati népegészségügy oktatása területén adód - 
nak. A munkabizottságok számot adtak a legutóbbi 
kongresszus óta eltelt időszak eseményeiről, az el-
végzett munkákról, és meghatározták a jövő feladatait.  
A különböző országok képviselői véleménynyilvánítás-
sal, javaslatokkal, speciális szempontjaik és igényeik  
kinyilvánításával segíthették a közös gondolkodást, a ta - 
nulságok levonását, illetve a jövőbeli elképzelések meg - 
fogalmazását.

A Caries epidemiológiával és prevencióval foglalkozó  
munkacsoport – vezetője prof. Andreas Schulte – be-
számolót hallott a 2016. évi ORCA kongresszushoz kap-
csolódóan megrendezett ORCA_EADPH Sugar Sym - 
posium programjáról és a spanyolországi Segovia mellett  
esedékes közös ORCA-EFP workshop előkészületei- 
ről is.

A Parodontológiai epidemiológia munkacsoportot 
prof. Ken Eaton vezette. Publikált parodontológiai epi-
demiológiai kutatások metodológiai témakörével ismer-
kedtek a résztvevők, és arra keresték a választ, hogyan 
lehetne javítani a megbeszélt hibákon.

Az erózióval foglalkozó workshop vezetője Vasileios 
Margaritis volt. A fő téma az egyre elterjedtebben hasz-
nált BEWE eróziós index, az ezzel szerzett tapasztala-
tok és az index felhasználásának további lehetőségei 
voltak. Az index megalkotói az elmúlt csaknem 10 év  
tapasztalatait próbálják összegyűjteni és kiértékelni. En - 
nek a munkának az egyik koordinátora Vasileios Mar-
ga ritis doktor, aki felkínálta az e munkában való rész-
vételt a csoport tagjainak.

A Prof. Colwyn Jones által vezetett „Prevention of Oral  
Cancer” című working group témája Magyarországot 
tekintve rendkívül fontos és aktuális, hiszen hazánk az 
„előkelő” első helyet foglalja el a szájüregi rákok előfor- 
dulását illetően Európában. A szekció résztvevői a világ 
minden tájáról érkeztek, s mint a bemutatkozás során 
kiderült, mindegyikük ezzel a szakterülettel foglalkozik 
munkája során. A munkacsoportban három előadás 
hangzott el, köztük Remenár Éváé (Onkológiai Intézet, 
Budapest), aki a hazai adatokat és a lehetséges oko-
kat prezentálta.

A szekcióban ismertették a rákos megbetegedések 
lokalizáció szerinti hivatalos beosztását, mellyel kap-

Beszámoló  
az Európai Fogászati Népegészségügyi Társaság 21. kongresszusáról

A konferencia védnöke Dr. óNoDi-SzűcS zoltáN egészségügyért felelős államtitkár

Dr. Szőke Judit a helyi rendezőbizottság elnöke



FOGORVOSI SZEMLE 110. évf. 1. sz. 2017.n32

csolatban kis vita alakult ki a „Head and Neck” és a „Lip 
and Oral Cancer” elnevezés vonatkozásában. A fogor-
vosok csak az utóbbival foglalkoznak, de a terminoló-
gia az irodalomban és az előadások során sem külö-
nült el megfelelően. A szűrés fontosságával mindenki 
egyetértett. Sajnos a hazai viszonyok vonatkozásában 

ez nem mindig történik meg, vagy nem megfelelő gon-
dossággal.

A gerostomatológiai munkacsoport vezetője prof. 
Jacques Vanobbergen, az EADPH jelenlegi elnöke volt. 
Mivel demográfiai adatait tekintve az európai és a ma-
gyar társadalom is idősödő társadalomnak tekinthető, 
az idős emberek ellátását vizsgáló tudományterületek-
re egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A workshop 
főleg az öregotthonokban gondozott idős páciensek 
szájhigiénés és fogászati prevenciós ellátásával, gon-
dozásával foglalkozott. A magyar résztvevők számá-
ra fontos megállapításokat kell tenni. Magyarországon 
a nők és férfiak születéskor várható élettartama 79 és 
71 év. Az európai átlag ugyanakkor 83 és 77 év. A ma-
gyar DMFT adatok az idősödő (60–74 év) és idős (75–
89 év; WHO) korosztályban kifejezetten a fogatlanság 
felé tendálnak.

Valószínűleg más problémákkal állunk szemben ha-
zánkban, mint a nyugat-európai országokban. Csupán 
e két adat említése is nyilvánvalóvá teszi, hogy a fog-
orvosi és szakdolgozói team kötelessége az idősödő 
korosztály, fiataloktól eltérő módon történő sztomatoló-
giai gondozását elvégezni, speciális szükségleteit, el-
várásait megismerni, és az ellátás során érvényesíteni. 
Ugyanakkor az alapoktól kell kezdenünk a jelenség fel-
mérését, az idősödő magyar lakosság fogászati szük-
ségleteinek felmérését és az azokra adható válaszok 
összegyűjtését.

Bár az idősödő pácienseink ellátása kapcsán napon-
ta szembesülünk a fent leírt jelenségekkel, ez csupán 
egy szelete a magyar lakosság ellátásának. A kon-

Plenáris ülés
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Egyetem központi épületébe és a Fogorvostudományi 
Kar Oktatási Centrumába. Tájékozódtak a fogorvos-
képzésre jelentkezés feltételeiről, oktatásunk szerke- 
zetéről, a hallgatói összetételről és a szakorvosképzés 
rendszeréről. Elismerésüket váltotta ki a korszerű és jól 
felszerelt oktató termek, a könyvtár, az Árkövy előadó-
terem és a pezsgő hallgatói jelenlét.

A családias hangulatú fogadás helyszíne, a patinás  
Grand Hotel Margitsziget lehetőséget biztosított a to- 
vábbi szakmai és személyes beszélgetésekre. A kong-
resszusi gálavacsora egy igazi lovasbemutatóval össze-
kötött puszta party volt Domonyvölgyben. A résztvevők 
csatlakozhattak budapesti városnézéshez, dunakanyari 
kiránduláshoz, vagy megtekinthették az operaházi Ko-
dály-bemutató előadást.

„Gyönyörű ez a Budapest! És Önök nagyszerű ven-
déglátók! Színvonalas szakmai programok, kitűnő elő-
adók, színes résztvevői gárda, és napi háromszori pom- 
pás étkezés?!, Nagyszerű a hangulatom!” – áradozott 
felszabadultan az egyik külföldi résztvevő.

„Nem is emlékszem, mikor éreztem magamat ennyi-
re jól konferencián! – ujjongott egyik rendezőtársam. 
Kitűnő helyszínek! Csodás időjárás és a Margit-sziget 
egészen fantasztikus párosítás! No és persze a kiváló 
rendezés, a sok apró ötlet, igazán remek volt!”

2017-ben találkozunk Litvániában, Vilniusban!
Köszönjük a rendezvény fő szponzorainak (EMMI, 

Fővárosi Önkormányzat) és a kiállítóknak (Colgate-Pal-
molive Hungary, R.O.C.S.) támogatását, valamint a he-
lyi rendezőbizottság tagjainak (Alberth Márta, Madlé-
na Melinda, Nagy Ákos, Pinke Ildikó, Szőke Judit, Tóth  
Zsuzsanna) és a Convention Budapest Kongresszusi  
Iro da munkatársainak nagyszerű technikai szervező  
munkáját.

A konferencia rendezőbizottsága nevében
Dr. Alberth Márta és dr. Szőke Judit

Professzor Svante Twetman

ferencián hallottak alapján egyértelmű, hogy sokkal 
vilá gosabb szakmai programokat kell megfogalmazni 
a jö vő ben, megfelelő szemlélettel közelítve a magyar 
emberek szájüregi egészségi helyzetéhez. Rögtön az 
első ellentmondás: miért olyanok a magyar epidemioló-
giai adatok, amilyenek, amikor elvileg Magyarországon 
a fo gászat az alapellátás körébe tartozik, teljes körű-
en hozzáférhető és erősen finanszírozott az állam ré- 
széről.

Quality of life munkacsoportot Georgios Tsakos – az 
EADPH volt elnöke vezette. Előadása megtalálható az 
EADPH honlapján.

A Dental Public Health Education című workshop fő 
témaként – vezetője prof. Jenny Gallagher – a Dental 
Team bemutatásával, szerepével, speciális feladatai-
val foglalkozott. Megismerhettük, hogy Angliában mi-
lyen kompetenciával rendelkeznek az ellátásban tevé-
kenykedő szakemberek (asszisztens, dentálhigiénikus, 
dental therapist). Emellett bemutatásra került egy kér-
dőív, amely azt vizsgálja, hogy a különböző országok, 
egyetemek graduális képzésében milyen tárgy kereté-
ben és milyen időtartamban történik a prevenció, illetve 
a dental public health oktatása. A szakmai előadások 
rávilágítottak, hogy hazánkban mennyire nem hangsú-
lyozzuk ki a „public health” jelentőségét a fogorvostan-
hallgatók oktatása során.

A kongresszus második napján a plenáris ülések fel-
kért neves előadói prof. Johan Mackenbach, Prof. Jan 
De Maeseneer, dr. Georgios Tsakos, Prof. Magnus Ha-
keberg és prof. Svante Twetman voltak.

Délután került sor a tudományos bizottság által el-
fogadott 110 poszter összefoglaló előadásaira és vitá-
jukra. A hat párhuzamos szekcióban zajló prezentációk 
előadói gárdája rendkívül színes volt, hiszen a résztve-
vők különböző országokból érkeztek. Ez előnyösen be-
folyásolta a témák sokoldalú megközelítését, és általá-
ban magas színvonalú előadások hangzottak el.

Az utolsó napon az ülésszakot a munkabizottságok 
összegző beszámolója nyitotta, majd három nagyon szín- 
vonalas felkért előadás hangzott el, melyet Prof David 
Conway, dr Sebastian Ziller és Jakab Zsuzsa, a WHO 
Európai Irodájának igazgatója tartott.

Az utazási támogatások átadásával és zárszóval ért 
véget a nagyon jól szervezett, nagyon jó hangulatú és 
eredményes kongresszus.

A helyszín telitalálat volt, s a remek nyárutói időjárás, 
a színvonalas társasági programok, finom étkek méltó 
kísérői voltak a rangos konferenciának.

Az érdeklődő résztvevőket lenyűgözte a konferencia  
gazdag szakmai programja, a párhuzamosan zajló posz - 
ter-szekciók széles kínálata, a színvonalas, szervezett 
társasági és a szabadon választható egyéb, hazánkat 
reprezentáló programok.

Az EADPH érdeklődő board tagjainak még a kong-
resszus előtt lehetőségük volt ellátogatni a Semmelweis 


