144

F OGOR V OS I S ZE MLE n 108. évf. 4. sz. 2015.

Beszámoló
a Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástani Társasága
XXI. Kongresszusáról
2015. szeptember 24. és 26. között, Pécsett került megrendezésre a Magyar Fogorvosok Egyesületének Fogpótlástan Társasága XXI. kongresszusa „Fogpótlástani
Napok” címmel. A háromnapos rendezvénysorozat nyitó
napján „Az érem két oldala: Aktuális témakörök a fogpótlástanban a fogorvos és a fogtechnikus szemszögéből” címmel zajlott továbbképző tanfolyam fogorvosok
és fogtechnikusok számára. A második napon került
megrendezésre a Társaság kongresszusa. A hagyományosan kétévente megrendezett konferencián idén
a legmodernebb implantációs és digitális fogpótlástani technikákat kívántuk bemutatni. A zárónapon fogorvosok számára tartottunk továbbképző tanfolyamot
„A fogpótlástan korszerű anyagai és technikái” címmel.
Idén is meghívott előadóink között köszönthettük
a szakma számos, igen elismert külföldi és belföldi képviselőjét, köztük Prof. Guillermo J. Pradíes Ramirót,
a madridi Complutense Egyetem Fogpótlástani Tanszé
kének vezető professzorát, aki a hagyományos és a digitális lenyomatvétel módszerét hasonlította össze több
szempontból, valamint Dr. Simone Dreest Németországból, aki kémikusként a CAD/CAM technikában haszná
latos anyagok tulajdonságairól tartott előadást. Dr. Rajiv
Saini az indiai Pravara Institute of Medical Sciences
docense előadásában a mindig aktuális periimplantitis
etiológiáját, tüneteit és terápiáját foglalta össze. Hazai
előadóktól is kiemelkedő színvonalú előadások hangzottak el, melyek a fogpótlástan csaknem valamennyi
területét érintették. Hagyományteremtő szándékkal
Prof. Dr. Varga Gábor (Semmelweis Egyetem, FOK Orálbiológiai Tanszékének vezetője) és Marada Gyula (Pécsi
Tudományegyetem, ÁOK Fogpótlástani Tanszék) vezetésével került sor a fiatal PhD hallgatók szimpóziumára.
Az Országos Diákköri Konferencián tartott kiváló előadásáért idén Németh Fruzsina (Semmelweis Egyetem, FOK) vehette át a Társaság jutalmát.
A társasági események, az állófogadás a Corso étteremben, valamint a kiváló hangulatú borvacsora a Pezsgőház Étteremben nagyszerű lehetőséget biztosítottak
a szakmai közösség formálására.
A rendezvény támogatói: Heraeus Kulzer Dental
Consulting, Bredent Medical GmbH, Alpha Implant Kft.,
Dentech Bt., Lacerta Dental Kft., Logintech Magyarország Kft., Mori Dent Kft., Procter & Gamble RSC Kft.,
SGS International Kft., SIC-Invent Hungary Kft., SMART
Dental, VOCO GmbH.
A Magyar Fogpótlástanért emlékérmek átadása
2013-ban első alkalommal került sor a Magyar Fogpótlástanért emlékérmek átadására. Társaságunk ezzel
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a díjjal szeretné elismerni a hazai fogpótlástan kiemelkedő személyiségeit. Idei díjazottaink: Dr. Körtvélyesi
Andor, nyugalmazott főorvos, a Debreceni Egyetem,
FOK volt oktatója és Dr. Kádár László, klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem, FOK Fogpótlástani Klinika munkatársa.
Dr. Körtvélyesi Andor
1962-ben nyert felvételt a SOTE Fogorvosi Karára, ahol
1967-ben szerzett diplomát „summa cum laude” minősítéssel. 1969-ben szakvizsgázott fog- és szájbetegségekből jeles eredménnyel. 1984-ben megbízást kapott
a Hajdú-Bihar megyei protetikus szakfelügyelő főorvosi
teendők ellátására, amit egészen a szakfelügyelet átszervezéséig, a protetikus főorvosi hálózat megszüntetéséig ellátott. 1987-től a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat egészségügyi osztályán dolgozott mint
megyei orvos. 1990-ben elnyerte a Hajdú-Bihar megyei
Önkormányzat emlékérmét a megye fogászati ellátásának fejlesztéséért. 1991 és 2004 között a Kenézy Gyula
Kórház fogászati osztályát vezette. A Kórház „Kenézy
emlékplakett” adományozásával ismerte el ott végzett
munkáját. Ebben az időben részt vett a DEOEC Sztomatológiai Klinika oktatói munkájában is mint az államvizsga bizottság tagja, majd 2000-től a mai napig mint
külső oktató vesz részt a fogorvostan-hallgatók képzésében. A debreceni városi ÁNTSZ felkérése alapján,
1999 és 2008 között ellátta a megyei jogú város sztomatológus szakfőorvosi feladatait. 2000-től két cikluson
át tagja volt a Fog- és Szájbetegségek Szakmai Kollégiumának. A MOK Fogorvosi Tagozatának elnökségi
tagja és az Orvosi Kamara Fogorvosi Tagozatának megyei választókerületi elnöke. Munkáját a testület 2009ben a Huszár Csaba Emlékérem adományozásával ismerte el.
Dr. Kádár László
Egyetemi tanulmányait 1968–73 között az akkori Budapesti Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi
Karán végezte. 1975-ben fog- és szájbetegségekből,
2004-ben konzerváló fogászat és fogpótlástanból tett
szakorvosi vizsgát. Szakmai érdeklődése a részleges
foghiányok Fábián–Fejérdy-féle beosztása szerinti 2A
és 2B osztályok protetikai ellátása iránt, valamint a különféle dentális implantációs rendszerekkel végzett klinikai alkalmazás témakörében, harmadsorban pedig
a maxillofaciális rehabilitációs protetikai ellátásokkal kapcsolatosan nyilvánult meg. Az említett témakörökben
tartott előadásokat itthon és külföldön, valamint jelentek
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meg közleményei, és könyvrészletek a témával foglalkozó kézikönyvben és egyetemi tankönyvben.
Rendszeresen tart tantermi előadásokat a fogorvostan-hallgatók számára magyar és német nyelven, valamint közel 25 éve fogtechnikus tanulók számára is.
Klinikai gyakorlatokat is vezet fogorvostan-hallgatók
számára mindkét nyelven. A fogorvostan-hallgatókat
vizsgáztató kari Záróvizsga Bizottság, valamint a Nemzeti Vizsgabizottság megbízása alapján a konzerváló
fogászat és fogpótlástan szakvizsga bizottság vizsgáztató tagjaként is tevékenykedik.
Rendszeresen részt vállal a klinika továbbképző programjaiban és a rezidensképzésben. Implantációs elméleti és gyakorlati témában önálló pontszerző kurzusokat tart fogszakorvosok részére. Maxillofaciális rehabilitációs tevékenységével kapcsolatosan több klinikával
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és más egészségügyi intézettel alakított ki munkakapcsolatot.
Tagja a Magyar Orvosi Kamarának, a Magyar Fogorvosok Egyesületének, a Magyar Fogorvosok Egyesülete Fogpótlástani Társaságának és a Magyar Fogorvosok Egyesülete Implantológiai Társaságának. E két
utóbbi társaságban korábban vezetőségi funkciókat is
ellátott.
Az elhangzott előadások összefoglalói a Társaság honlapján olvashatók: http://dental.med.unideb.hu/mft/konf
_arch.html
Prof. Dr. Hegedűs Csaba
A Fogpótlástani Társaság
Elnöke

Prof. Dr. Radnai Márta
A Fogpótlástani Társaság
titkára
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