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Az ORCA (Európai Carieskutató Társaság) szokásos évi 
kongresszusát Litvániában, Kaunasban rendezték meg.

A kongresszus megnyitójának programpontjaként sze - 
repelt többek között a Cariology Curriculum Bizottság 
(ORCA-ADEE) elnökének, Andreas scHulténak a be-
számolója (Presentation of European Core Curriculum 
in Cariology), valamint Allison Hirst meghívott előadó 
Improving reporting in dental caries research: help from  
the EQUATOR Network című előadása. A konferencia 

további tudományos része a hagyományos felosztás-
ban, a következő témakörök szerint zajlott:

Fluoridok (két szekcióban), Klinikai kutatások, De/rem - 
ineralizáció, Epidemiológia, Erosio, Diagnosztika, Mik-
robiológia, Caries veszélyeztetettség

A korábbi gyakorlatnak megfelelően az előadásokat  
megelőző 45 percben, a „poszter viewing” alatt az é r  - 
dek lődők megtekinthették és megbeszélhették a tudo-
mányos munkák részleteit a poszterek mellett, melyet 
diákkal illusztrált prezentáció, valamint nyilvános vita 
követett.

Az ORCA kongresszusok jellemzője, hogy a résztve-
vők igen elkötelezettek a tudományos munka iránt, így   
nemcsak a poszterek mellett, hanem az előadást köve  - 
tően is számos kérdés és kommentár hangzott el, nö-
velve ezzel a munka sikeres nemzetközi publikálásának 
esélyeit.

Magyarországról idén két előadást tartottak:
 gábor nagy, A. zsigmonD, B. Palásti Kovács, cs. He - 
gedűs, s. márton, m. maDléna: Effect of different mout - 
hrinses on Repairing Enamel Defects Caused by Acid- 
ic Attacks
márta raDnai, T. nováK, A. Pál, e. battancs, e. l. Kó-
Kai, J. eller, i. gorzó: Familiarity of Pregnant Women 
Relating Caries Prevention Methods
Az előadó mindkét esetben az első szerző volt.
maDléna Melinda a kongresszust megelőző két na-

pon zajló ORCA Board-beli tevékenységén kívül az 
„Erosio” szekció üléselnökeként segítette a rendezvény 
lebonyolítását.

A kongresszushoz csatlakozóan rendezték meg az 
immár szintén hagyománnyá vált Saturday Afternoon 
Symposium-ot Bente nyvaD és David beigHton veze-
tésével és szervezésével, Dental caries in a molecular 
microbiologic perspective címmel, ahol a téma legfris-
sebb eredményeit tárták a hallgatóság elé.

A Kaunasban megrendezett konferencia az előzőek  - 
hez hasonlóan rendkívül jól szervezet volt, mind a tudo-
mányos, mind a társasági programok vonatkozásában 
és tovább erősítette az „ORCA family” sikeres műkö-
dését.

Az ORCA következő évi kongresszusa Brazíliában 
lesz (a szintén ott tartandó IADR konferenciát követően), 
2012 júniusában, melyre az absztrakt leadási határidő 
2012. január eleje lesz.
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