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Beszámoló
a Magyar Fogorvosok Egyesülete Árkövy Vándorgyűléséről
Szeged, 2016. május 5–7.
A Magyar Fogorvosok Egyesülete Árkövy Vándorgyűlését Szegeden rendezte meg 2016. május 5–7. között.
A kongresszus helyszíne a Szegedi Tudományegyetem
József Attila Tanulmányi és Információs Központja volt.
A Kongresszus fő témája Perspektívák a paro-implantológiában és a komprehenzív fogászatban. Prof. Dr. Nagy
Katalin MFE elnök széleskörű nemzetközi kapcsolatai
nak köszönhetően Európa vezető parodontológus és
implantológus szakemberei elfogadták meghívását és
tartottak nagyon nívós és mindenki számára érdekes előadásokat. Külön köszönet illeti Prof. Dr. Anton Schuleant,
aki meghívta nemzetközileg elismert kiváló parodontológus-implantológus kollégáit és barátait, többek között
Howard Gluckmant (Dél-Afrikai Köztársaság), GeorgHubertus Nentwiget (Németország), Niklaus P. Langot (Svájc), Norbert Cioncaát (Svájc), Jean-Louis Giovannolit (Franciaország), Phoebus Madianost (Görögország),
Stefan Renvertet (Svédország).
Bár a Kongresszus hivatalos programja pénteken
kezdődött, már csütörtökön több precongress kurzust
hirdettek meg, amin szintén nagyszámú hallgatóság
vett részt.
Az egyik szekcióban egész napos kurzust tartott
Prof. Dr. Anton Sculean és Prof. Dr. Niklaus P. Lang:
„A berni Parodontológiai Klinika kezelési koncepciójának bemutatása” címmel, amelyben a fogágybetegség
nem sebészi és sebészi kezelésének stratégiáját tár
gyalták. A másik szekcióban Prof. Dr. Howard Gluck
man: „Botiss Bone and Soft Tissue Day” – címmel tartott elméleti és gyakorlati kurzust.
Ugyanezen a napon került sor Preventív stratégia
címmel a szakdolgozói továbbképzésre a Blend-A-Med
Oral-B támogatásával bemutatására.
A pénteki ünnepélyes megnyitón Nagy Katalin MFE
elnök köszöntötte a hallgatóságot és Dél-Afrika nagykövete, Johann Marx, valamint a SZTE tudományos és

A Körmöczi díj átadása és az egyik díjazott szerzőpáros a megnyitón
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Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga köszönti a kongresszus résztvevőit

innovációs rektorhelyettese, Prof. Dr. Kemény Lajos nyitotta meg az Árkövy Kongresszust. A megnyitón adták
át a Körmöczi-díjakat a 2015-ben a Fogorvosi Szemlében megjelent 35 évnél fiatalabb elsőszerzős legjobb
közlemények szerzőinek. Díjban részesült Dr. Fráter
Márk, I. fokozat, Dr. Végh Dániel, II. fokozat, Dr. Szekeres Györgyi, Dr. Nagy Zsolt, III. fokozat
A megnyitót követően a nagyteremben Howard Gluck
man (Dél-Afrika) a Részleges extrakciós terápiák címmel tartott nagyon lendületes előadást egy teljesen új
koncepcióról, amelyben az azonnali implantáció előtt
megőrzi az eltávolításra váró gyökér buccalis cement
szövetét a gyökérhártya rostokkal és ennek révén konzerválni tudja az alveolus köteges csontlemezét is. Ez
állítása szerint csökkenti az implantációt követő bucc
alis csont leépülését. Ezt a merőben új elveket valló
előadást követően Niklaus P. Lang, az európai paro
dontológia „nagy öregje” a Részleges rögzített pótlások parodontálisan érintett vagy gyökérkezelt fogakra:

Prof. Nagy Katalin és Prof. Lang köszönti a gálavacsora résztvevőit
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Prof. Dr. Szabó György Sonkodi professzor
tárlatának megnyitóján visszaemlékezik szegedi éveire és kollégáira

Dr. Nagy Katalin az MFE elnöke
együttműködési szerződést ír alá a Philips cég képviselőjével

megtartani vagy implantálni? címmel tartott ugyancsak
lenyűgöző előadást, amelyben sokkal konzervatívabb
és visszafogottabb szemléletet vallott a parodontálisan
kompromittált fogak megtartását, illetve az implantátumok indikációját illetően.
Az ebédszünetben Dr. Laczkóné Dr. Turzó Kinga,
a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karának dékánja és Prof. Nagy Katalin mint a Kongres�szus elnöke nyitotta meg Közös a múltunk – A szegedi
fogorvoslás története képekben című kiállítást, amelyben – Prof. Dr. Sonkodi István, a szegedi fogorvosi klinika jelenlegi és elmúlt tanárainak nagyszerű és nagyon
szellemes portréi révén ismerkedhettek meg a résztvevők a klinika korábbi professzorainak és jelenleg tanárainak képeivel. A kiállításon Prof. Dr. Szabó György,
professor emeritus, a szegedi klinika volt tanára tartott
meleg hangú visszaemlékezést szegedi éveiről és volt
kollégáiról.
A délutáni szekcióban a nagyteremben Anton Scu
lean (Bern) Egyszeres és többszörös mandibularis recessziók kezelési lehetőségei, majd Stefan Renvert (Svédország) A periimplantitis kezelésének módozatai című
előadása hangzott el, amelyet a nagyteremben, valamint két másik szekcióban magyar előadások követtek. Az első részben parodontológiai, a másodikban
ortodonciai előadások voltak. A másik két szekcióban
délután orális biológiai és implantológiai témában hangzottak el 15 perces magyar nyelvű előadások.
A pénteki napot gálavacsora zárta a SZTE TIK aulájában, ahol a kongresszus résztvevői bőséges vacsora,
jó borok és zene mellett találkozhattak volt és jelenlegi
kollégáikkal.
A szombati napon három szekcióban folytak előadások. A nagyteremben egy magyar nyelvű orális biológiai témájú szekció után Jean-Louis Giovannoli (Franciaország) Kombinált parodontológiai és orthodonciai
terápia, Norbert Cionca (Svájc) Antibiotikumok a paro
dontológiai kezelés adjuváns terápiájában, Georg-Hu-

bertus Nentwig (Németország) Az implantáció sikerességének elérése és megtartása hosszú távon – három
évtized alatt összegyűjtött bizonyított kezelési protokollok címmel tartottak előadásokat.
Az ebédszünetet követően Phoebus Madianos (Görögország) Lágy és kemény szövetek az esztétikai zóna
implantációs terápiájában című előadása zárta a meghívott külföldi vendégelőadók sorát. Ezt követték a nagyteremben a magyar nyelvű előadások, amelyek molekuláris biológia téma körül csoportosultak.
A délutáni két másik magyar szekcióban parodonto
lógiai, protetikai, implantológiai, ortodonciai, gyermekfogászati, szájsebészeti és orális biológiai témákban
hangoztak el magyar kollégáink szépen dokumentált
előadásai. A poszter-szekcióban összesen 27 posztert
mutattak be kollégáink.
A kongresszuson több mint 540-en regisztráltak, ez
egyértelmű sikere az MFE új elnökének, dr. Nagy Katalinnak. Az MFE részére további siker, hogy a kongresszus egyik szünetében írtuk alá az együttműködési
(Seal) szerződést a Philips Magyarország képviselőjével. Kiemelkedő volt néhány klinika és tanszék tudományos jelenléte a kongresszuson. Igen nagy számban
prezentáltak a DTE Fogorvosi Kar, a SZTE Fogorvos
tudományi Kar, valamint a Semmelweis Egyetem Paro
dontológiai Klinika és a Fog- és Szájbetegségek Oktató
Intézet munkatársai.
A rendezőbizottság fantasztikus munkát végzett, a kongresszuson minden időben kezdődött, a technikai és egyéb
infrastrukturális körülmények ideálisak voltak és ráadásul az időjárás is kedvezett a résztvevőknek, akik szabad idejükben élvezhették a szegedi „mediterrán” klímát, a ragyogó napfényt és kristálytiszta kék égboltot.
Bízunk benne, hogy az Árkövy Kongresszus hagyománya hosszú ideig megmarad, és a szegedi konferencia
sikere a következő rendező városnak továbbadja majd
a stafétát.
Dr. Gera István
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