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Az European Orthodontic Society (EOS) 90. kongresz-
szusának idén június 18–22. között Varsó adott otthont. 
Első alkalommal tartották Lengyelországban a kongresz-
szust, és a szervezők, Dr. Ewa Czochrowska, a Lengyel  
Fogszabályozási Társaság és az EOS jelenlegi elnö-
kének irányítása alatt nem okoztak csalódást, kiváló 
rendezésnek lehettünk részesei. A kereskedői kiállítás,  
a tudományos programok és a poszter-előadások Len-
gyelország legmagasabb épületében, a felhőkarcolóra 
emlékeztető Kultúra és Tudomány Palotájában zajlottak.

Június 18-án került sor a posztgraduális kongresz-
szusra, melynek előadója a koppenhágai egyetemről 
Dr. Karin Binner Becktor, témája pedig a „Craniofacialis 
növekedés és a klinikai ortodoncia kapcsolata” volt. 
Ugyanezen a napon, Mark Guenther Hans amerikai 
orthodontus Technológia és Biológia – Mit tanultunk? 
című kurzusát is meghallgathatták az érdeklődők.

A kongresszus nyitó ceremóniáját Lengyelország ko - 
rábbi köztársasági elnökének, a Szolidaritás szakszer-

vezeti mozgalom egyik alapítójának, az 1983-ban No-
bel-békedíjat elnyerő Lech Wałęsának, megható be-
széde indította. A varsói zeneakadémián végzett Anna  
Maria Jopek szórakoztató zenei előadása után a keres-
kedelmi kiállítás megnyitója következett, melyre több mint 
50, köztük egy magyar cég képviselői érkeztek a világ 
minden tájáról.

A konferencia a következő tudományos témák köré 
rendeződött:

Dentofaciális deformitások. Retenció és recidíva. Kli-
nikai lehetőségek fejlődése az ortodonciában. Az élet-
minőség szempontjai a fogszabályozásban.

Június 19-én került sor a rangos Sheldon Friel elő-
adásra, melyet William C. Shaw, brit professzor tartott 
és a nemzetközi kutatások és kutatók együttműködésé-
nek fontosságát hangsúlyozta.

Június 20-án a korábban megkezdett Klinikai lehető- 
ségek fejlődése az ortodonciában témakörben hallhat-
tuk Björn Ludwig (Németország), Junji Sugwara (Japán) 
és Lisen Espeland (Norvégia) vitaindító előadásait. A Re - 
tenció és recidíva témakör megnyitó előadói Greg Hu-
ang (USA) és Sabine Ruf (Németország) voltak.

A délután megtartott poszter-szekció nagy érdeklő-
désre tett szert, köszönhetően a sok érdekes témában 
készült több mint 500 poszternek. Az előadások mel-
lett a résztvevők nem csak megtekinthették, de meg is 
beszélhették a szerzőkkel kutatásaik részleteit, ered-
ményeit.

Magyarország részéről tíz – ebből klinikánk részéről 
hét – poszter prezentálására került sor:

1. M Ettehad Marvasty, N Rózsa, G Balaton, A Káldy,  
G Fábián: Orthodontic solution of complete perma-
nent canine agenesis associated with other forms of 
aplasia and retained incisor

2. K Déri, E Varga, G Fábián, G Varga: Comparative 
examination of nickel titanium archwires by three-di-
mensional surface topography after clinical use

3. A Barta, A Kiyan, A Rózsa, M Tóth, G Fábián: Corre-
lation and comparative study of two skeletal maturity 
indicators in the hungarian child population

4. A Beck, T K Fábián, P Fejérdy, P Hermann, G Fá bi-
án: Dental fear and anxiety in relation to morphology 
of drawing and hand-writing of children

5. I Dubovska, M Kotas, P Krejci, M Spidlen, P Borbely: 
Radiographic prediction of the duration of treatment 
of palatally impacted canines

6. O Nemeth, P Kivovics, J Horvath: Craniofacial growth 
and morphology in long-term survivors after chemo-
thrrapy in 12-year-old children

7. J Horvath: Clinical comparison of different space open-
ing mechanics

Beszámoló az Európai Fogszabályozási Társaság  
90. kongresszusáról, az „EOS 2014”-ről
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8. F Juhasz, N Vajda, B Croy, B Nemes: The impor-
tance of natural head posture in orthodontic and or-
thognathic treatment planning

9. B Nemes, F Van den Ende, S Hoste, G Swennen, 
K Nagy: Complications and difficulties during pre-
operative nasoalveolar moulding therapy

10. N Koritsánszky, A Káldy, M Balázs, B Nemes: 
Skeletal efficiency of rapid maxillary expansion in 
different age-groups based on diastema develop-
ment

Június 21-én Susan Cunningham (Egyesült Királyság) 
és Colman McGrath, (Hongkong SAR) „Az életminőség 
szempontjai a fogszabályozásban” címmel tartottak vi-
taindító előadást.

A reggeli tudományos ülés végén a több díjat is át-
adtak: Kiváló Tanár Díj, Beni Solow-díj, Houston Orális 
Kutatási Díj, EOS Poszter Díj.

A tudományos ülések során rövid előadások is he-
lyet kaptak a jelenlegi kutatások és műszaki újítások 
bemutatására a világ több országából, így Európából, 
Észak-Amerikából, valamint Ausztráliából.

David Mirabella vasárnap délelőtt tartott „Finishing 
in orthodontics: the art of seeing” címmel nagysikerű 
előadást.

A konferencia minden napján nívós esti programra  
került sor. Az elnöki fogadás a varsói Királyi Palotában  
zajlott, megkóstolhattuk a lengyel nemzeti ételeket és 
italokat, a szórakoztatást a zenesátor mellett panto-
mimművészek előadása és tűzijáték biztosította.

A gálavacsorán közel 830-an vettek részt a Varsói 

Műszaki Egyetemen. A gyönyörű helyszín és a remek 
szórakozás méltóképpen zárta a kongresszust.

A konferenciához kapcsolódóan több lehetőség nyílt 
– szervezett utak formájában – Varsó és környéke, il-
letve Krakkó megismerésére.

A következő, 91. EOS kongresszusra Velencében 
kerül sor 2015. június 13–18. között, Antonio Miotti pro-
fesszor elnöksége alatt.

 
Dr. Beck Anita, Dr. Beke Barbara

Semmelweis Egyetem  
Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

Varsói Királyi Palota

Poszter-szekció

A magyar résztvevők egy csoportja
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ITI Study Club Szegeden Professor Daniel Buser előadásával

Az International Team for Implantology (ITI) az egyik legnagyobb svájci székhelyű,  
fogászati implantológiával foglalkozó nemzetközi tudományos és szakmai szervezet.  

Az ITI legutóbbi elnöke (2009-2013) Professor Dr. med. dent. Daniel Buser részére  
a Szegedi Tudományegyetem Rektora „Senator Honoris Causa” megtisztelő címet  
adományozott nemzetközi tudományos-szakmai kiválóságának elismeréseként,  

valamint a Szegedi Tudományegyetem és különösen Fogorvostudományi Kar iránt  
tanúsított kivételes elkötelezettségéért. Az ünnepélyes átadásra 2014. november 15-én 
szombaton 11 órakor került sor a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi  

és Információs Központban. 

A kitüntető cím átadását követően Buser Professzor Úr a budapesti ITI Study Club,  
valamint Prof. Dr. Nagy Katalin, a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar  

dékánja meghívására, nagysikerű előadást tartott „Lehetősségek és korlátok az esztétikus 
implantáció során” címmel. 

Az előadáson nagy számmal vettek részt hazai ITI tagok, az esztétikai fogászat elismert 
szakemberi, valamint a szakma legfiatalabb generációjának tagjai, akiknek abban 

a szerencsében és megtiszteltetésben lehetett részük, hogy a dentális implantológia,  
a csont-és szövetregeneráció egyik vezető nemzetközi szakemberét hallgathatták meg  

Szegeden a modern implantológia legfontosabb kihívásairól és az azokra adható  
legújabb tudományos-gyakorlati válaszlehetőségekről.

Az esemény a Szegedi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi 
Karainak szoros együttműködésében valósult meg. 

Dr. Párkányi László                                              Dr. Tián Tamás
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