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Idén április 15–16. között rendezték meg a nemzet-
közi Osteology Szimpóziumot. A 2003-ban létrehozott 
Osteology Alapítvány fő célja a kutatások támogatása, 
valamint a kollégák magas szintű oktatása a kemény- 
és lágyszöveti regeneráció és a bioanyagok területén.

Az Alapítvány a nemzetközi kongresszusát három-
évente szervezi meg, melynek mindig más ország ad 
otthont. Az idei szimpóziumot Cannes-ban rendezték, 
a világ számos országából több mint 3000 fő részvé-
telével.

Cannes egyet jelent a rendkívül elegáns, méltán hí-
res filmszemlével és a nemzetközileg elismert színé-
szekkel. A pálmafákkal szegélyezett gyönyörű tenger-
part és a város nyüzsgő hangulata, remek helyszínül 
szolgált a rendezvénynek.

A kongresszuson 18 országból összesen 54 neves 
kutató és klinikus tartott előadást a kemény- és lágy-
szöveti regeneráció területén elért eredményeikről.

A tudományos program főbb témái a következők 
voltak: 
1.  Az irányított csontregeneráció kritikai elemzése imp - 

lantációs betegek esetén
2.  A parodontalis irányított szövetregeneráció hosszú 

távú klinikai eredményei 

3. Periimplantitis etiológiája, diagnózisa és terápiája
4. Lágyszövet esztétika növelése a fogak körül
5.  Lágyszövet esztétika növelése az implantátumok 

körül
6.  Csontpótlás az arcüregben, arcüregalap-emelő tech - 

nikák
7. Lágyszöveti augmentáció jövőbeni irányvonalai
8. Komplex esetek sebészi megoldása.
Büszkeséggel tölthette el a szép számú magyar részt- 
 vevőket Dr. Urbán István színvonalas előadása Treat - 

ment options for vertical bone deficiencies címmel, mely - 
ben részletesen ismertette a vertikális aug mentációs 
eljárásokat, a helyes indikáció és a páciensválasztás 
fontosságát. Előzetes eredményeket is közölt új aug-
mentációs irányvonalakról.
A kiállított több mint 160 poszter között három magyar 
munka is szerepelt:
1.  Treatment of miller class i. and ii. multiple gingival 

recessions with a bioresorbable collagen matrix 
(Mu cograft): a prospective, randomized, controlled 
split-mouth clinical trial – Molnár Bálint, Sofia Aroca, 
Keglevich Tibor, Windisch Péter, giovanni e. salvi, 
Anton sculean

2.  comperative review of sinus augmentation techni-
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ques – Rásonyi-Kovács Orsolya, Joób-Fancsaly 
árpád

3.  Angled implants as an alternative to bone augmen-
tation in severely resorbed maxilla – Ruszin Tamás, 
Czinkóczky Béla, Bogdán Sándor

Kiemelnénk még, hogy külön szekcióba foglalkoztak  
a Mucografttal, mely egy speciális kollagén mátrix, 
amit újabban alkalmaznak az irányított szövetregene-
ráció terén, azonban még az igazán hosszú távú ered-
mények váratnak magukra.

A jó hangulatú, szakmailag igen tartalmas, ugyan-
akkor francia eleganciával és öntudattal fűszerezett 
kongresszus mellett, nagy élményt jelentett Cannes 

festői tengerpartja és a filmfesztiválnak évek óta ott-
hont adó épület előtt sorakozó fotósok sorfala.

A kongresszus kiemelkedő színvonalához méltó zá-
rásaként, a Palm Beach-i kaszinóban érezhettük igazi 
filmsztárként magunkat. 

Ugyan a következő Osteology Kongresszus pontos 
helyszínét még nem ismerjük, de cannes-i tapaszta-
lataink alapján biztosak vagyunk benne, hogy egy él-
mény gazdag és szakmailag kiemelkedő színvonalú 
kongresszusban lesz majd részünk.

dr. Ruszin Tamás,  
dr. RásonyiKovács Orsolya,  

dr. Koppány Ferenc

Engedtessék meg, hogy ne hivatalos nekrológot írjak 
Dr. Klenk Gusztáv főorvosról – talán inkább Gusztiról. 
Gusztiról, mert mindenkinek az volt. Később – mikor 
a fia is ismertté vált – csak „öreg” Klenknek hívtuk. 
Pedig még nem is volt öreg, mikor elment: mindössze 
70 éves.

Jóleső meglepetéssel láttam, mennyien voltak a te  - 
metésén: mindenki szerette. Túl jó volt az embe rek hez. 
Ebben a mai világban, mikor öljük egymást ő min dig 
nyugodt szigetet jelentett. A barátai és betegei talán 
ezért is vonzódtak hozzá. 

A nyugodtságát talán a félelem nélküli életnek kö  - 
szönhette. miért mondom ezt? mert hosszas isme ret - 
ségünk – szeretném írni: barátságunk – alatt egy szer  
sem láttam nyugtalannak. Pedig a sok beteg pana sz - 
áradata között, biztos lett volna oka idegeskedni. Se-
gítette őt a mély Isten-hite, és a családjában megtalált 
békesség.

Harminc évig volt a Központi stomatológiai intézet 
egyik vezető főorvosa, ami pedig nem volt túlzottan 
idegnyugtató állás. Neki köszönhették munkatársai  
a jó intézeti légkört.

Van egy mondás, amit mindenki ismer: „csak jót 

vagy semmit” azokról, akik már nincsenek közöttünk. 
Keresem magamban mégis, hogy mire emlékszem: 
mi lehetett Gusztiban rossz? Nem találom! Másnál 
(magamban is) rögtön tudom. Pedig Guszti nem volt 
„csoda” ember. Csak ember, a jobbik fajtából.

Mit köszönhetünk Gusztinak?  Mi volt az, amivel elő - 
segítette úgymond „az emberiség fejlődését”? Nem 
fedezett fel semmit, ami megrengette volna a világot. 
Nem írt olyan könyvet, ami minden diák számára köte-
lező olvasmány lenne. Sok minden „dicsőséges” dol-
got sem csinált. Mégis nagyszerű életet élet. Fontos 
örökséget hagyott ránk: a tisztességes munka örömét, 
a betegek iránti tiszteletet és kialakított egy olyan csa-
ládot, ahol a szeretet mellett az összetartozás érzése 
uralkodott.

Mit hagyott a szakmára? Megmutatta, hogyan kell 
felépíteni egy nagyváros szájsebészeti ambulanciáját, 
illetve hogy a „hiánygazdálkodás” ellenére hogyan le-
het azt működtetni. Ezen kívül megmutatta, hogyan 
lehet posztgraduális oktatást végezni az egyetemeken 
kívül is. A fiatal orvosai rendkívül szerették. 

Szerény volt, talán túl szerény, a munka öröme volt  
a lételeme, pedig a munkájáért járó elismerésből, a hi-
vatalos elismerésből alig jutott neki. Dr. Klenk Gusztáv 
– aki amerikai, svájci, német tanulmányútjai mellett 
legfontosabb tanítóiként Skaloud Ferencet és Orsós 
professzort tartotta számon, aki hozzátartozott a mi 
mindennapjainkhoz – most elment. Elment és valódi 
űrt hagyott maga után, sokáig fog tartani, amíg ezt a 
hiányt az új nemzedék be fogja tudni tölteni.

 Dr. Szabó György
 egyetemi tanár

Aki elhagyott bennünket:

Dr. Klenk Gusztáv főorvos
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MFE Magyar Gyermekfogászati

és Fogszabályozási Társaság

V. Tóth Pál Vándorgyûlés

keretében szervezett

Kötelezõen Választható

Továbbképzõ Tanfolyama

Hotel Silvanus, Visegrád

2011. október 7-8.

Fõ témakörök:

- Interdiszciplináris terápia,

- Új diagnosztikai és terápiás lehetõségek alkalmazása

a gyermekfogászatban és az ortodonciában,

- Hibák, szövõdmények a gyermekfogászati és fogszabályozási

gyakorlatban.

Akkreditáció:

A továbbképzés kötelezõen választható tanfolyamként

akkreditálásra kerül. Fogorvos résztvevõk sikeres tesztírás

esetén 25 kreditpont megszerzésére jogosultak. 

Tudományos információ:

Prof. Dr. Tarján Ildikó

egyetemi tanár

Dr. Fábián Gábor

egyetemi docens

SE FOK Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

E-mail: tarjan@fok.usn.hu, fabig@fok.usn.hu;

tel: 06-1-318-7187

Kongresszusi iroda:

Lukácsi Máté

projekt menedzser

Convention Budapest Kft.

E-mail:mlukacsi@convention.hu, Tel.: 06-1-299-0184

Bõvebb információ, online regisztráció:

www.convention.hu
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