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2013-ban Barcelonában rendezték a Nemzetközi Arc-,  
Állcsont- és Szájsebészeti Társaság és a Spanyol 
Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság közös Világ-
kongresszusát, a 21. ICOMS-ot (International Conference  
on Oral and Maxillofacial Surgery). Ez a kultúrájáról is  
híres katalán város megérdemelten volt székhelye  
e kongresszusnak, Dr. Javier Gonzáles Lagunas el-
nökletével. Több mint 2400 kolléga vett részt az ese-
ményen, s ezért az eddig megrendezett kongresszu-
sok közül a legnagyobb létszámúnak bizonyult. Az 
előadások és a fogadások helyszíne a Hotel Rey Juan 
Carlos és a vele egybeépült Palau de Congressos de 
Catalunya volt.

A kongresszust 2013. október 21–24. között rendez-
ték meg, melyet egy érdekes szimpózium előzött meg 
2013. október 20-án, a „Disasters by the Masters”, amit  
kifejezetten a rezidenseknek és szakorvosjelölteknek 
szántak. Ebben az előadássorozatban az idősebb kol-
légák saját eseteikből olyan sebészi kudarcokról szá-
moltak be, melyek kimenetele kedvezőtlen volt, és 
amelyeket mostani tudásukkal már másképpen végez-
tek volna.

Barcelona többek közt arról híres, hogy itt végezték 
Spanyolországban az első teljes arctranszplantációt, 
így méltán nyerte el ez a város a Kongresszus rende-
zésének jogát. A nagy előadóteremben éppen ezért az 
első napon, hagyományosan, az arctranszplantáció volt 
a téma. Nagyon érdekes eseteket mutattak ebben a té-
mában a világ különböző tájairól. A legjobban Eduardo 
Rodríguez előadása tetszett az Amerikai Egyesült Álla-
mokból, aki egy háborúban sérült katona arcának teljes 
transzplantációját mutatta be.

Az előadásokat az első naptól kezdődően párhuza-
mosan 15 szekcióban lehetett hallgatni a szakma nagy 
témaköreiben: implantáció és dentoalveolaris sebészet, 
trauma, hasadéksebészet, fej-nyak daganatsebészet és 
rekonstrukció, esztétikai sebészet és orthognath sebészet.

Beszámoló a 21. Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Világkongresszusról  
International Conference on Oral and Maxillofacial Surgery

1. ábra: A szerző a Palau de Congressos de Catalunya bejáratánál

2. ábra: A csarnokban több mint 50 kiállító fogadta  
az arc-, állcsont- és szájsebészet szerelmeseit

Hazánkat a kongresszuson a Szegedi Tudomány-
egyetem Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikájáról 
Vereb Tamás és Janovszky Ágnes, a Semmelweis 
Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati 
Klinikájáról jelen beszámoló írója képviselte.

A magyar delegáció két előadással és egy poszterrel 
mutatkozott be. Mindkét előadást több kérdés és élénk 
érdeklődés kísérte.

a. janovszky, r. varga, a. szaBo, D. garaB, m. Boros, 
j. PiFFko: Microcirculatory consequences of chronic  
bisphosphonate treatment after tooth extraction in  
a rat model

t. vereB, j. PiFFko, l. seres: Online data collection for 
bisphosphonate related osteonecrosis of the jaws in 
Hungary (Poszter)

D. vuity, z. nemetH, s. BogDan, m. ujPal: The correla-
tion between the metabolic syndrome and the sali-
vary gland tumours
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3. ábra: Spreng Anna a poszterszekcióban Vereb Tamás posztere  
(Online data collection for bisphosphonate related osteonecrosis of  

the jaws in Hungary) előtt

4. ábra: Vuity Drázsen előadása (The correlation between the metabolic syndrome and the salivary gland tumours) közben

Az előadások és a poszterek kivonatai az Intenational 
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery című folyóirat-
ban olvashatók.

A kongresszus a tudományos program mellett szám-
talan kulturális rendezvénnyel is szórakoztatta a meg-
jelenteket. Külön említésre méltó ezek közül a spa-
nyol est és a nyitó fogadás. Ezekben a programokban  
a spanyol illetve a katalán kultúrát ismerhettük meg kö-
zelebbről, nem beszélve a kulináris élvezetekről. Ezen 
kívül golfversenyt is rendeztek a kollégáknak a kong-
resszust követő napon, ami igen nagy sikert aratott.

2015-ben Melbourne-ben rendezik meg a következő 
ICOMS-ot, melyet remélhetőleg ugyanilyen nagy érdek-
lődés kísér majd (http://www.icoms2015.com).

Dr. Vuity Drázsen


