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A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kara 2016. 
április 14. és 16. között immár XVII. alkalommal szer-
vezte meg a Debreceni Fogászati Napokat. A konferen-
cia évről évre egyre nagyobb számú érdeklődőt vonz, 
idén is több száz fogorvos regisztrált programjainkra. 
A magas szintű elvárásoknak eleget téve igyekeztünk 
olyan programot összeállítani, ami rendezvényünket 
méltán emeli a régió legjelentősebb szakmai konfe-
renciái közé. Reményeink szerint az elhangzott közel 
60 előadással sikerült a résztvevők szakmai látókörét 
szélesíteni és a gyakorlatban is alkalmazható ismerete-
ket továbbítani. Külföldi előadóink között szerepelt Prof. 
Dr. Chia-Tze Kao, a tajvani Chung Shan Medical Uni-
versity fogorvostudományi karának dékánja, valamint 
Dr. Igor Blum, a londoni King's College Maurice Wohl 
Dental Centre & Head of Primary Dental Care igazga-
tója is. A kötelező szinten tartó továbbképzés kísérő 
programjaként 25 szakmai kiállító termékeit ismerhette 
meg a közönség.

Az első évfolyam diplomaosztója 1981-ben

Prof. Chia-Tze KaoMeghívott vendégek az Alumni Találkozón

Negyven éve indult meg Debrecenben a fogorvosképzés

A rendezvény közönsége a Kölcsey Központban

A rendezvénnyel párhuzamosan került sor arra a ke -
rekasztal-megbeszélésre, melyen a DE Fog or vos tu do-
mányi Kar tanszékvezetői, a MOK Fogorvosi Tagoza-
tá nak alelnöke, a Fogorvosi Tagozat Borsod-Abaúj-
Zemplén, Heves, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Szolnok 
megye kamarai választókerületi elnökei, szakfelügye-
lő főorvosai, valamint a Kenézy Gyula Kórház és Ren-
delőintézet fogászati szakellátásának vezetője vitatták 
meg a szakma aktuális helyzetét.

Karunk szintén sok éves hagyománya, hogy a Deb-
receni Fogászati Napokkal egy időben rendezzük meg 
alumni találkozónkat, ahol a Fogászati Napok részt-
vevői és karunk öregdiákjai is találkozhattak egy kel-
lemes hangulatú műsoros vacsora mellett. Ebben az 
évben különleges évfordulót ünnepeltünk, hiszen 1976-
ban, kereken 40 éve indult meg Debrecenben a fogor-
vosképzés. Az első évfolyamra felvett hallgatóink Ba-
rabás Zoltán, Bereczki Lajos, Cseppentő Éva, Dankó 
Zsuzsanna, Devecseri Ildikó, Dobos László, Falucskai 
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Prof. Dr. Hegedűs Csaba és Dr. Igor Blum

Edit, Hajdu Katalin, Lázár Szabolcs, Mátrai József és 
Veres Julianna voltak. Az azóta eltelt évtizedekben 
a Deb receni Egyetem Fogorvostudományi Karának 
magyar, valamint angol nyelvű képzésében összesen 
több mint 1200 hallgató szerzett diplomát.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba 
dékán 

Debreceni Egyetem, Fogorvostudományi Kar
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