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Az ORCA (Európai Carieskutató Társaság) évi rendes,
júliusban szokásos konferenciáját az idén Franciaor-
szágban, Montpellier-ben tartották. A montpellier-i egye-
tem különösen orvosi karáról híres, itt alapították Euró-
pa első orvosi iskoláját a 12. század elején. A kong-
resszus vonatkozásában az első esti szabadtéri foga-
dást követően az itt ebben az időszakban szokásos 

rendkívüli hőség és a légkondicionáló berendezések 
hiánya miatt a teljes tudományos program nem az 
egyetem ódon falai között, hanem a SupAgro nevű 
modern, de az egyetemtől és a város központjától kis-
sé távolabb eső kongresszusi központban zajlott.

A megnyitón többek között Cor van Loveren, az ORCA 
elnöke és Paul Tramini, a kongresszust szervező társ -
elnök köszöntötte a résztvevőket. Itt adták át az ORCA 
konferencia költségeinek támogatására, fi atal előadók-
nak kiírt pályázatok nyerteseinek a díjakat (a pályáza ti 

kiírás minden évben a Caries Research aktuális szá-
mában jelenik meg), valamint az Yngve Ericsson Díjat, 
melynek nyertesei (J. Cury Brazíliából és H. Hausen 
Finnországból) előadásukban beszámol tak tudomá-
nyos tevékenységükről. Ezt követően a Michigani 
Egyetemről meghívott Margherita Fontana előadását 
hallgathattuk „Modernizing and Harmonizing Cario-

logy Education using Common Evidence-based Con-
cepts and Terms: International Challenges” címmel. 
Az ORCA hagyományainak megfelelően ezeken kívül 
csak poszter prezentációra volt lehetőség, ami azt je-
lenti, hogy nemcsak a poszterek mellett, hanem a rö-
vid, két diával dokumentált előadást követően is van 
lehető ség az érdeklődők számára a kérdések meg-
vitatására. Magyarországról prof. Nagy Gábor tartott 
prezentációt „Effect of amine fl uoride/stannous fl uoride 
products on oral microfl ora in orthodontic patients” cím-
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Beszámoló az ORCA 57. kongresszusáról
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mel (társszerzők: J. Bánóczy, G. Götz, B. Szádeczky, 
S. Márton, M. Madléna). A kongresszuson hazánkból 
még ketten vettek részt, a Semmelweis Egyetem-

ről: dr. Tóth Zsuzsanna (Konzerváló Fogászati Kli -
nika) és dr. Madléna Melinda (Gyermekfogászati és 
Fogszabályozási Klinika). Az összesen 188 posztert, 
ill. prezentációt tartalmazó tudományos program főbb 
témakörei a következők voltak: Fluoridok, Mikrobio-
lógia, Klinikai kutatások, Diagnosztika, Caries rizikó, 
Erózió.

A záróünnepség után következett a „Saturday After-
noon Symposium”, mely az erosio témakörében zajlott, 
az előadók C. Ganss, A. Hara, N. Schluter, A. Wiegand 
voltak.

A tudományos programon kívül a társasági progra-
mok is felejthetetlen élményt nyújtottak az „ORCA fa-
mily” számára. A jövő évi konferenciára Litvániában, 
Kaunasban kerül sor (az absztrakt formai követelmé-
nyei az aktuális Caries Research-ben jelennek meg, 
leadási határidő január első napjaiban). A szombat 
délutáni szimpozium címe a vezetőség legutóbbi hatá-
rozata szerint a „Dental caries in a molecular microbio-
logic perspective”, melynek fő szervezői Bente Nyvad 
és David Beighton professzorok lesznek.

dr. Madléna Melinda
az ORCA Tanácsadó Testületének tagja
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