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Beszámoló az  
5. Dento-Maxillo-Faciális Radiológia Európai Akadémiájának (EADMFR)  

Junior Találkozójáról

1. kép: A 5th EADMFR Junior Meeting megnyitója

3. kép: Juniorok egy csoportja az ultrahang hands-on kurzus után 
Ingrid Różyło-Kalinowskával (EADMFR-alelnök)

2. kép: Az EADMFR Junior Bizottságának tagjai  
a hands-on szekció előtt (balról jobbra):  

Christina Lindh (Svédország), François Gabioud (Svájc),  
Dennis Rottke (Németország),  

Ingrid Różyło-Kalinowska (Lengyelország, az EADMFR alelnöke),  
Linda Arvidsson (Norvégia, az EADMFR Junior Bizottság elnöke),  

Eva Levring Jäghagen (Svédország, az EADMFR elnöke),  
Kaan Orhan (Törökország, EADMFR előző elnöke),  

Rose Ngu (Egyesült Királyság), Ralf Schulze (Németország)

Idén – 1991 és 2008 után – Magyarország újra fogá-
szati radiológia témakörben rendezhetett nemzetközi 
konferenciát 2018. február 4–7. között, Budapesten. 
A European Academy of Dentomaxillofacial Radiology 
(EADMFR) a tavalyi évben hazánkat kérte fel a 5th 
EADMFR Junior Meeting megrendezésére. A találko-
zót 2014 óta évente rendezik meg, amelynek először 
Umeå adott otthont, majd 2015-ben Freiburg, 2016-ban 
Lublin, 2017-ben pedig Portó. Az idei EADMFR Junior 
Meetingen harmincnégy fogászati radiológia témában 
dolgozó fiatal kolléga és tizenegy fogászati radiológiá-
ban elismert előadó vett részt több mint tizenhét nem-
zetet képviselve. A találkozónak célja volt – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – a fiatal, fogászati radiológia iránt 
érdeklődő fogorvosi vagy általános orvostudományi ka-
ron végzett, illetve a jelenleg posztgraduális képzés-
ben tanuló kollégák ismeretanyagának bővítése, továb-
bá PhD és MSc tanulmányainak elősegítése.

A konferencia megnyitóján az EADMFR elnöke Eva 
Levring Jäghagen üdvözölte a résztvevőket a Verdi  
Grand Hotel konferenciatermében, és köszönetet mon-
dott a helyi szervezőknek, valamint a Fog or vos tu do-
mányi Kar Oktatási Centrum Igazgatóság igazgatójá-
nak és az Orális Diagnosztikai Tanszék vezetőjének  
a hands-on gyakorlati blokk helyszínének biztosításá-
ért. Majd Linda Arvidsson, az EADMFR Junior Bizottsá-
gának elnöke köszöntötte a résztvevőket. Később Sza-
bó Bence Tamás, a konferencia házigazdája üdvözölte 
a hallgatóságot és köszönte meg az EADMFR itt jelen 
lévő vezetőségének, hogy idén Budapest rendezhette  
meg a Junior Meetinget. Végül Dobó Nagy Csaba, az 
Orális Diagnosztikai Tanszék tanszékvezetője emlé-
kezett vissza a korábbi, Pataky Levente elnökletével 
Magyarországon megrendezett fogászati radiológia té-
mában megtartott nemzetközi konferenciákra, illetve kí-
vánt sikeres és hatékony konferenciát a résztvevőknek.  
A köszöntő után statisztikai alapismeretek, majd az evi-
dence based radiology (EBR) témakörökben hangzot-
tak el előadások, a délután folyamán pedig a tudomá- 
nyos folyóiratok értékelésével foglalkoztak csoportok-
ban a résztvevők. Másnap a temporomandibuláris ízü-
let képalkotási módszereiről és differenciáldiagnosz-
tikájáról, valamint az ultrahangos vizsgálati módszer 
alapismereteiről tartottak előadást a fej-nyaki régióban 
a fogászati radiológia prominens kutatói. A délután fo-
lyamán az Orális Diagnosztikai Tanszéken a résztve-
vők in situ kaptak képzést két ultrahang berendezés 
mellett a dento-maxillo-faciális régió képalkotásával 
kapcsolatban. Egy további csoport számára MR, CT, 
CBCT és kétdimenziós röntgenképek bemutatásával 
klinikai eseteket ismertettek az előadók, és hívták fel  
a figyelmet a fogászati radiológiában ismeretes diffe-
renciáldiagnosztikai nehézségekre és ritka betegsé-
gekre. A harmadik csoport a nyelési és hangképzési  
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Az Egészséges Száj Világnapja rendezvény  
az MFE közreműködésével

A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprog-
ramja 2010–2020 program fő célkitűzése a magyar la- 
kosság egészségi állapotának javítása. A „Megelőzés  
Éve 2018–2019” címmel indul útjára egy országos szintű  
népegészségügyi kampány, amely 74 szakmai szervezet  
összefogásával, minisztériumok, államtitkárságok, kor-
mányzati szervek, tudományos társaságok, civil szer-
vezetek közös és összehangolt munkájával jön létre.

Nagyszabású programjuk egyik állomása Szeged 
lesz. A szűrőkamion a város főterén, a Széchenyi téren 
2018. március 19–21. között fogadja az érdeklődőket. 
A Magyar Fogorvosok Egyesülete a programigazgató 
felkérésére örömmel vesz részt ebben a munkában, és 

ennek keretében tartja az Egészséges Száj Világnapja 
2018 rendezvényét március 20-án.

A fogorvos kollégák mellett a rezidensek, valamint 
fogorvostan-hallgatók és dentálhigiénikus hallgatók ak-
tív közreműködésével várjuk az érdeklődő gyermekeket 
és felnőtteket.

4. kép: A 5th EADMFR Junior Meeting résztvevői, előadói és az EADMFR elnöksége

zavarok fluoroszkópiás vizsgálati módszerével ismer-
kedhetett meg. A konferencia utolsó napján a részt-
vevők hallhattak még előadást a tudományos fo-
lyóiratokba történő adekvát kézirat megírásáról és  
a röntgensugárzás okozta biológiai hatásokról, az ef-
fektív dózisról is. A találkozó során tizenhárom részt-
vevőnek lehetősége volt bemutatni jelenlegi kutatási 

témáját és az adott ország dento-maxillo-faciális radio-
lógiai képzését is.

A konferencia zárásaként az EADMFR vezetősége 
köszönetet mondott és gratulált a hazai szervezőknek 
a 5th EADMFR Junior Meeting sikeres és precíz lebo-
nyolításáért.

Dr. Szabó Bence Tamás


