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A szervezőbizottság nevében, a pozitív visszajelzések 
fényében elmondhatjuk, hogy sikeres rendezvénynek 
bizonyult a 10. Nemzetközi Danubius Szájsebészeti Kon
ferencia és a Magyar Arc, Állcsont és Szájsebészeti 
Társaság XIX. nemzeti kongresszusa.

A három nap során, nyolc szekcióban összesen 57 elő-
adás hangzott el, melyekből kilencet prominens meghí-
vott előadók tartottak: ProF. miso virag (Horvátország 
– Treatment of oral cancer by peroral excision only –  
advantages and drawbacks), ProF. seonggon kim (Dél- 
Korea – The application of botulinium toxin for the oral 
and maxillofacial surgeons: experimental evidence and  
clinical applications), ProF. leon cHen (USA – Sinus per- 
foration: treatment and classifications), umBerto gara
giola (Olaszország – Biomaterials and bone tissue en-
gineering for the reconstruction of jaw bone atrophy), 
ProF. george k. B. sánDor (Finnország – Poszterior ko-
ponya disztrakció), ProF. Dóczi tamás (PTE KK Idegse-
bészeti Klinika – A trigeminus neuralgia az idegsebész 
szemszögéből), ProF. kásler miklós (Országos Onko-
lógiai Intézet – Rekonstrukciós lehetőségek a fejnyaki  
tumorok radikális eltávolítása után) előadását betegsé-
ge miatt Prof. Dr. Olasz Lajos olvasta fel, ProF. varga 
gáBor (SE, FOK Orálbiológiai Tanszék – Standardized  
preclinical model for investigation bone remodelling around 
titanium implants), czakó lászló (Szlovákia – A sinus 
frontalis töréseinek kezelése klinikánkon).

Az előadások igen magas színvonalat mutattak, kü-
lön örömünkre szolgált a sok fiatal kolléga szereplése.  

A szóbeli előadások mellett három poszter is kiállítás ra  
került. Habár többségében magyar előadások hangzot-
tak el, további hat országból érkeztek előadások (Dél- 
Korea, Finnország, Horvátország, Olaszország, USA és  
Szlovákia) A legnagyobb érdeklődés az implantoló- 
gia iránt nyilvánult meg, ebből két szekciót tartottunk.  
A szekciókban elhangzott előadások a maxillofaciális 
és dentoalveoláris sebészet egész területét felölelték, 
kiegészítve néhány experimentális előadással.

A csütörtöki kongresszusi megnyitó ünnepségen ke-
rült átadásra a „Magyar Szájsebészetért” emlékérem, 
melyet idén Prof. Dr. Divinyi Tamás, Prof. Dr. Orosz Mi-
hály és Prof. Dr. Vajdovich István vehettek át.

A pénteki napon a tudományos programok után a 
MAÁSZT-közgyűlés megválasztotta az elkövetkező há-
rom éves ciklusra társaságunk új vezetőségét.

A szombati napon a kongresszus zárásakor kerültek  
átadásra a 35 év alatti legjobb előadóknak járó díjak, 
melyeket idén Dr. Boka Nóra, Dr. Kozma Péter, Dr. Kövér  
Zsanett, Dr. Tóth Adrienn és Dr. Vlocskó Máté kaptak,  
illetve a Béres Károly Alapítványi díj, melyet Dr. Kör-
mö czi Kinga vehetett át. Előbbiek jutalma a 2016-os 
MAÁSZT kongresszus regisztrációs díjának elengedé-
se, míg utóbbi díjazott 25.000 Ft készpénzjutalmat ve-
hetett át.
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