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A Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság 
(MAÁSZT) idén Debrecenben tartotta éves, rendes Kong - 
resszusát, melyet – hagyományainkhoz híven – nem-
zetközi részvétellel rendeztünk. A rendezvény elnö ke,  
házigazdánk, dr. Redl Pál egyetemi docens, a DE OEC, 
FOK, Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Tanszék ve ze tő-
je volt, aki 10 évvel ezelőtt már sikeres, sokak szá mára 
igen emlékezetes kongresszust szervezett, ugyancsak 
itt, Debrecenben. 

Határterületi kérdések témakörében, az idei évben az  
idegsebészeti szakma jeles képviselőit kértük fel, ösz-
szefoglaló referátumok megtartására. Ez a szekció – sa - 
ját előadásainkkal kiegészítve – méltán tartott igényt 
nagy érdeklődésre.

Hat országból 180 regisztrált résztvevő tisztelte meg 
jelenlétével az eseményt. A kiállítók és sponzorok magas  
száma (24) jelezte a szakmánk iránti érdeklődést, a ren - 
dezők igyekezetét, magas presztízsét. 

Az első napon reggel, oszteodisztrakció témakörben  
precongress-kurzuson vehettek részt az érdeklődők, ahol  
a csontképzés biológiájától a klinikai alkalmazásig ter-
jedően, átfogó képet kaphattak e témakörről.

A Kongresszus megnyitóján Fries, Piffkó, Hegedűs és  
Redl professzorok mondtak laudációt. Ezt követően kez - 
dődtek a tudományos szekciók, előadások. A kiváló szer-
vezésre utal, hogy egyetlen, tágas, kényelmes, jól hango - 
sított teremben hangoztak el a beszámolók, így nem volt  
szükség a hallgatóság „megosztására”. Kis túlzással el  
lehet mondani, hogy minden résztvevő, minden előadást  
meghallgathatott, a szokásos „vándorlás” nélkül. 

A három nap alatt elhangzott előadások szakmánk tel - 
jes spektrumát felölelték, nagy örömünkre szolgált, hogy  
számos, magas színvonalú előadás érkezett nemcsak 
maxillo-faciális, de dentoalveoláris, sokszor magánren-
delőkben dolgozó Kollégáktól. 60 előadás és 2 poszter 
került prezentációra. 

Az első napi tudományos programot az esti fogadás  
követte, melynek elegáns helyszínen, egy kiállítás 
adott otthont. A dr. Fábián István rektor és dr. Redl Pál 
tanszék vezető köszöntőjét követő vacsora jó alkalmat 
adott sze mélyes tapasztalatcserére, levezetésként – az 
arra vál lal kozók – megtekinthették a gyönyörűen kivilá-
gított Nagytemplomot és a belvárost. 

A kongresszus alatt került sor a MAÁSZT vezetősé-
gi ülésére, továbbá Szakmai Kollégium mellett működő  
Tagozat és Tanács együttes ülésére. Ez utóbbira Redl 

Tanár Úr meghívására, egy bensőséges vacsora kínált 
lehetőséget. Előtte a szerencsések megtekinthették az  
épületi és műszerezettség szintjén is teljesen megújult,  
immáron infrastrukturálisan is európai színvonalra emel - 
kedett Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszéket, mely-
re joggal büszkék a Debreceni Egyetem azon volt és  

jelenlegi vezetői, akik a komoly beruházás körül bábás-
kodtak.

A 10 éve, itt, Debrecenben elindított hagyománynak 
megfelelően, idén is díjazásra kerültek a fiatal előadók 
legjobbjai. Különösen fontos az Ő megbecsülésük, tá-
mogatásuk, hiszen Ők jelentik szakmánk utánpótlását.

A második napi programot követő estén (korábbi  
ígéretét betartva), Redl Tanár Úr kiváló helyszínen, gon - 
dosan válogatott borokkal körített, minőségi, igazi ínyen - 
ceknek való bankett-vacsorát, zenés-táncos estet szer-
vezett, mely minden tekintetben hatalmas sikert aratott. 

Tartalmas tudományos program, színvonalas kiál-
lítás, hibátlan szervezés, pazar társasági programok. 
Ezek fémjelezték a debreceni Kongresszust, szakmánk 
legrangosabb éves megmozdulását. Köszönet érte, ne-
héz lesz jövőre felülmúlni.
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