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A Fogorvosok Világszövetsége és az Unilever – a Signal  
márka gyártója – egyedülálló együttműködési megálla- 
podást kötött azzal a céllal, hogy a világ országaiban erő- 
sítse a fogászati egészségnevelést és egészségfejlesztést.  
A programot 2005 augusztusában Montreálban indították 
útjára Live Learn Laugh (Élj, Tanulj, Nevess) címmel.

A program második fázisát három évre (2011–2013) 
hirdették meg, melyben hazánk is részt vett.

Az együttműködés lehetővé tette a különböző nemzeti  
fogorvosszövetségek számára, hogy fogászati megelő-
ző programokat kezdeményezzenek a saját országaik-
ban. A programok kivitelezéséhez az elnyert támogatás 
biztosítja a költségvetési hátteret. Az együttműködés  
a partnerek ama mély meggyőződésén alapszik, hogy 
az egészség és a kellemes életérzés egyik fontos ele-
me a szájápolás, melyet a lehető legkorábban kell meg-
alapozni és tökéletesíteni.

Magyarországot az erre a célra összeállított iskolai meg- 
előző programja képviselte a nemzetközi mezőnyben, és  
így 1000 első osztályos gyermek, valamint tanáraik és 
szüleik intenzíven kapcsolódhattak az akcióhoz. További  
5000 gyermek élvezhette még a program előnyeit.

A Magyar Fogorvosok Egyesületének Preventív Fogá- 
szati Társasága 16 iskolát választott ki az ország különbö-
ző helyszínéről, városi és vidéki településekről, akik így 
lehetőséget kaptak arra, hogy részt vegyenek a prog- 
ramban. Az iskolák területi ellátását végző fogorvosok, 
asszisztensek és védőnők menedzselték a helyi akció- 
kat. A programban 16 fogorvos és 16 szakdolgozó mun- 
kálkodott a következő helyszíneken: Budapest I., III., IV.,  
XIII., XVI., XVII., XIX. kerületek, valamint Debrecen, Józsa, 
Nádasd, Nyíregyháza, Szatymaz, Szolnok, Törökbálint.

A program célkitűzései a következők voltak:
– Az egészséges fogazat megtartásának elősegítése
– A legfőbb megelőző üzenet elmélyítése, tudatosítása 

és gyakorlatba ültetése: „Fogmosás naponta 2x flu-
oridos fogkrémmel”

– Jó szájápolási szokások megalapozása és az ezzel 
kapcsolatos tudás fejlesztése

– Az iskolai és otthoni „fog-barát” környezet támoga-
tása és fejlesztése

– A gyermekek, szülők és iskolai pedagógusok célirá-
nyos motiválása, felelősségérzetének elmélyítése

– Az egyenlőtlenségek csökkentése a fogászati gon-
dozás terén

Legfontosabb szakmai feladataink és teendőink:
– Találkozás és elvi egyeztetés az iskolavezetéssel, 

pedagógussal – tájékoztató levél
– Szülők tájékoztatása a programról – szülőknek szóló 

levél

Live Learn Laugh, Phase II. Hungary

– Csoportos játékos, interaktív megelőző foglalkozás 
a gyermekeknek évente két alkalommal

– Motiválás és folyamatos remotiválás (Fogmosási napló 
használata)

– Kérdőíves felmérés, a szokások és tudás nyomon 
követése, értékelése (anonim)

Juttatás, ajándék:
– Fogmosó felszerelés évente kétszer gyermekeknek 

és pedagógusoknak
– Egészségnevelési kiadvány szülők és pedagógusok 

számára
– Ajándékok gyermekeknek (fogmosási napló, matrica, 

kártyanaptár stb.)

Budapest, XIII. kerületi Kopling iskola tanulói

Törökbálinti gyerekek
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használata előnyös, vagy káros-e a fogkara. A prog-
ram végén már a gyerekek 85%-a tudta, hogy a flu-
oridos fogkrém hasznos a fogaknak, és ő maga is 
ilyet használ.

Ezúton is köszönöm munkatársaimnak együttműködő  
támogatását, önzetlen önkéntes munkáját, kitartó lelke-
sedését.

Munkánkat az Unilever Magyarország és a Gyerme-
keink Egészséges Fogaiért Alapítvány támogatta, me-
lyet ezúton is köszönünk.

Budapest, 2014. február.
Dr. Szőke Judit

c. egyetemi docens,
programvezető

Néhány eredménymutató:
A szájápolási szokások előnyösen változtak. A reggel és  
este fogat mosó gyerekek aránya szignifikánsan emel-
kedett. Jelentősen javult a tanulók preventív tudása.  
Ugyanakkor az is kiderült, hogy viszonylag rövidebb idő 
alatt bővíthetők a gyerekek megelőzéssel kapcsolatos 
ismeretei, és ezt csak lassabban követi a szokások vál-
tozása.
– A reggel és este fogat mosó gyerekek aránya 30%-

kal emelkedett.
– A fluoridos fogkrémmel kapcsolatos tudás nőtt. A prog- 

ram elején a gyerekek 25 %-a állította, hogy fluoridos  
fogkrémmel mos fogat, a program végére ez az arány  
73% lett.

– A program kezdetén a tanulók 75%-a nem hallott 
a fluoridos fogkrémről, és nem tudta, hogy annak  

A XIX. kerületi tanulók feladatlapon dolgoznak

Teszt-feladat megoldása egy III. kerületi iskolában

Beszámoló a 6. Nemzetközi Hatóanyagfejlesztési  
és Alkalmazási Konferenciáról  

(6th International Conference on Drug Discovery and Therapy),  
illetve a 3. Biotechnológiai Világkongresszusról  

(3rd Biotechnology World Congress)  
Dubai, UAE, 2014. február 10–12.

Hatodik alkalommal rendezték meg az Egyesült Arab 
Emírségekben található Dubaiban a hatóanyagok 
legújabb kutatási irányait, illetve azok alkalmazá-
si lehetőségeit felvonultató konferenciát. A rendez-
vényt egy időpontban és helyszínen rendezték meg 
a 3. Biotechnológiai Világkongresszussal, így a bio-

lógia, a kémia, az orvoslás, a kutatás-fejlesztés, és 
alkalmazás egy térben jelenhetett meg. A rendkívül 
nívós előadói sort mindennap Nobel-díjasok nyitották  
meg:

FeriD muraD: Application of nitric oxide research to 
drug development and disease therapy;
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eDmonD H. FiscHer: Cell signaling by protein phos-
phorylation;

roBert HuBer: Biological basic research and its trans-
lation into practice and business, my experience;

jean-marie leHn: Supramolecular and adaptive chem-
istry biorganic and drug discovery aspects – recent ad-
vances.

Így négy előadás meghallgatására is lehetőség nyílt 
a legmagasabb kitüntetéssel büszkélkedhető kutatóktól  
a rendezvény keretein belül. A témakörök szerteágazó-
ságát mi sem mutatja jobban, mint hogy a 43 fő irány-
vonalon belül még több további alcsoport is megkülön-
böztetésre került. Az előadások és poszter-szekciók 
betekintést engedtek a regeneratív medicina, a ható- 
anyag-formulázás és célba juttatás világába. Megjelentek  
a nanotechnológia, vagy a legaktuálisabb kutatási irány - 
vonalak különböző aspektusai, a rákkutatás és -kezelés  
legújabb vívmányai, az Alzheimer-kór megközelítésé-
nek a lehetőségei, vagy a tradicionális kínai orvoslás  
szerepe a kiegészítő kezelésekben. A témakörök rend-
kívüli sokszínűsége fogászati témák megjelenítésére is 
alkalmas volt, ebből az egyik az adenozin fogászati al-
kalmazási lehetőségében jelent meg, de több csont-
pótlási célzattal előállított anyag, illetve eljárás is be-
mutatásra került, melyek a jövőben klinikai vagy akár 
kereskedelmi fázisba is kerülhetnek. Különböző mikro-  
és nanorészecskék alkotta rendszerek, polimerek széles  
köre, és szervetlen alkotókkal egyetemben megje le nő  
különféle előállítási módszerek jelentek meg a legtöbb 
alkalommal, a szintetikus, és a természetes eredetű 
anyagok midig érdekes kérdésköre mellett. A regene-
ratív medicinában a jövőben használhatóvá váló tech-
nológiákról is érdekes előadásokat hallgathattunk meg, 
így 3D nyomtatott hatóanyag-hordozó és -leadó rend-
szerekről, őssejtek használatáról a különféle szövetek 
regenerációjában, in vitro csontszövet-regeneráció 3D 
sejttenyészetekben scaffoldon és scaffold nélkül külön-
böző sejtek felhasználásával, így fogbél eredetű őssej-
tekkel is. Volt néhány, nem témáinkhoz kapcsolódó, de 
az alkalmazott módszerek vagy csak önmaguk miatt ér-
dekes előadás is, például a HIV és más vírusokról, (le-
hetséges) rákterápiákról, bio-üzemanyag előállításáról, 
valamint a bor szépségéről is.

A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karáról  
Dr. Hegedűs Csaba vezetésével hárman vettünk részt 
a konferenciákon. Mindkét rendezvényen egy-egy 
posz tert mutatattak be, Bakó József, Szepesi Márta, 
Kut tor Andrea, Kerényi Farkas, Jenei Attila, Hegedűs 
Csaba készítette Drug release from visible-light curable 
biodegradable nanocomposite hydrogel systems cím-
mel az Innovative Drug Discovery and Nanotechnology 
szekcióban, illetve Kerényi Farkas, Hrubi Edit, Szalóki  
Gábor, Jenei Attila, Hegedűs Csaba által készített Di-
verse effect of BMP-2 on various cells able to differ-
entiate to osteoblast címmel a Regenerative Medicine 
szekcióban.

Magyarországról több résztvevő is jelen volt a konfe-
renciákon, a Magyar Tudományos Akadémiáról Pusztai 

László tartott előadást a neturon- és röntgenszórás al-
kalmazási lehetőségeiről oldatok esetében (Wide anglel 
neutron and x-ray diffraction are sensitive to changes of 
biological activity of X-MAB solutions). Péter Árpád az 
alkoholizmus hatékony kezelésére szolgáló gyógysze-
res kezelési lehetőségek kis számára hívta fel a figyel- 
met előadásában (About the lack of efficacious drug 
therapy toward medical treatment of alcoholism), mind-
emellett a Pécsi Egyetem több képviselőjével is talál-
kozhattunk, illetve kutatási profilú cégekkel is sikerült 
kapcsolatot kiépíteni.

A tudományos programok mellett lehetőségünk nyílt 
betekintést nyerni egy dinamikusan fejlődő ország hét-
köznapjaiba, megtekinteni a legmagasabb épületként 
számon tartott Burj Khalifát, s ezenkívül még egy hami-
sítatlan sivatagi vacsorán is részt vehettünk.

A konferenciákat tradicionálisan Dubaiban rendezik 
meg, és a széles nemzetközi jelenlétre és sikerre való 
tekintettel már a jövő évi rendezvényt is meghirdették.

A konferencián a Bakó József által bemutatott ku-
ta tás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító 
számú Nemzeti Kiválóság Program kereteiben zajlott.  
A Kerényi Farkas által prezentált munka pedig a TAMOP- 
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0036 projekt támogatásával 
készült A projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul 
meg.

Bakó József
tanársegéd

Kerényi Farkas
tudományos segédmunkatárs

Debreceni Egyetem,  
Fogorvostudományi Kar

Bioanyagtani és Fogpótlástani  
Tanszék
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