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Beszámoló
az Oral Reconstruction Global Foundation Szimpóziumról

Idén tavasszal, április 26–28. között került megrendezés
re Rotterdamban a Camlog implantációs rendszer által
szponzorált 2018-as Oral Reconstruction Global Foundation Szimpózium. A kongresszus a „Fogászati implan
tológia művészetének jövője ”címet viselte, mely kiválóan jellemezte az implantációs fogászat legfontosabb
témáit, valamint az előadások tematikáját. Az Oral Reconstruction Foundation (alapítvány) elkötelezett a tudomány és a szakmai képzések iránt, támogatja az
interdiszciplináris tudáscserét, valamint elősegíti a fogorvosi implantológiához és társterületeihez kapcsolódó
továbbképzéseket. Rotterdam Hollandia második legnagyobb városa, amely rendkívül innovatív és inspiráló
is egyben. Számos megkülönböztethető építészeti stílus és multikulturális légköre élénkíti a várost, és teszi
egyre népszerűbb turisztikai célponttá. Lenyűgöző, ahogy
a tradicionális tengeri elemek és hagyományok találkoznak a futurisztikus építészettel. A kultúra és az éjszakai élet vonzó keveréke emeli ki Rotterdamot a városok
tömegéből. Köszönhetően a város kiváló közlekedési
kapcsolatainak, a kongresszus helyszíne könnyen elérhető, gyorsvonattal az amszterdami Schiphol repülő
tértől a rotterdami központi vasútállomásig 27 perc az
út. Innen a „De Doelen” konferencia-központ, ahol a szimpózium zajlott, csak öt perc séta. Érdekesség, hogy
a konferenciával egy időben április 27-én tartották Hollandia talán legnagyobb nemzeti ünnepét, a király napját (King’s Day). Ezen a napon van Willem Alexander
király születésnapja, amikor a király a családjával együtt
az országon keresztülutazik, az emberek hagyományosan „oranje-ba” öltöznek, a királyt zenével éltetik, utcai karneválokat tartanak, bolhapiacokkal és vásárokkal ünnepelnek.
Áttérve a szakmai programra, 2006 óta nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre ez az esemény, amely
korábban a nemzetközi CAMLOG Kongresszus nevet
viselte. Számos színvonalas tudományos előadás mellett remek alkalom volt a külföldi fogorvosokkal és a szak

ma kiemelkedő kollégáival történő kapcsolatépítésre,
hiszen az eseményen több mint 1200 résztvevő volt
39 országból. A kongresszuson 3 nap alatt 57 előadó
tartotta meg előadását, amelyeket egyszerre 6 nyelven
szinkrontolmácsoltak. A résztvevőknek 12 hands-on kurzuson volt lehetőségük gyakorlati és elméleti tudásukat
elmélyíteni különböző témakörökben. Az egész kongresszust jellemezték a színvonalas programok, magas
presztízsű társasági események és a rendkívül pontos
szervezés. Újdonságként került bemutatásra egy telefonos applikáció, az INSIGHTS Dental. Az ingyenes
szoftvernek megfelelő platformról történő letöltése után
több funkciója van. Többek között egy „élő” személyre
szabható tudásbázis, melynek anyagai folyamatosan bővülnek, de emellett megtekinthetők voltak a kongresszus
szakmai programjai, az absztraktok és a poszterek.
A program használatával az előadások alatt, chatelés
formájában élőben lehetett megvitatni a felmerülő szakmai kérdéseket a többi résztvevővel, illetve kérdéseket
intézni a tudományos előadókhoz. A kongresszuson
a két nap alatt az implantációs fogászat legfontosabb
témáit 8 különböző szekcióra osztották. Az első napon,
az első szekcióban megbeszélésre kerültek az aktuális lágyszövet menedzsment technikák és azok kiemelt
szerepe a hosszú távon sikeres implantációs fogpótlások elkészítésében. A második szekciót a legújabb
digitális irányvonalaknak szentelték, amely magában
foglalta a digitális munkamenet teljes bemutatását az
elejétől a végéig, a 3D tervezést – mind sebészi, mind
protetikai szempontok alapján. A szimpózium során az
egyik legnagyobb érdeklődést kiváltó szekció volt. Ez
mind a résztvevő hallgatóság számából, mind pedig
az elhangzott kérdések mennyiségéből érezhető volt.
Összeségében megállapítható volt, hogy ugyan a digitalizálás irányában haladunk mind a fogászat, mind
az implantológia területén, azonban még vannak gyermekbetegségei a teljesen digitális munkamenetnek. Az
előadók bizakodók, és elmondásuk alapján ezen hibá-
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kat hamarosan sikerül majd teljes mértékben kiküszö
bölni. A kezelési lehetőségek témakörében szó volt az
implantátumok műtéti behelyezésének lehetséges időzí
téséről, azok előnyeiről és hátrányairól. Egy előadás
sorozat szólt a CAMLOG implantátum-rendszerrel elér
hető és kivitelezhető legújabb sebészi és fogpótlástani
eljárásokról, valamint az iSy implantátumok használatá
nak előnyeiről az esztétikai régióban. Bemutatásra került a CAMLOG és a BioHorizons közös, új implantá
tuma, amely a két rendszer eddig megismert előnyeit
ötvözi. Ezt követően a negyedik szekcióban az Oral Reconstruction Foundation által támogatott kutatások eddigi eredményeiről, tapasztalatairól számoltak be az előadók. A nap végét a poszter szekció prezentálása zárta.
Azon kollégák számára, akik ennyi izgalmas és érdekfeszítő előadás után is rendelkeztek megfelelő indítta
tással, egy jelenleg is aktív templomban került megrendezésre a díszvacsora, amit a megszokott színvonalú,
legendásan jó Camlog party követett.
A szombati nap a hatodik szekcióval indult, melynek
fő témája a kerámia implantátumok voltak mint lehetsé
ges alternatívák a titánimplantátumok helyett az esztéti
kus régióban. Ismertetésre kerültek a titán-, cirkónium
implantátumok eltérő biológiai és szöveti tulajdonságai,
előnyeik, hátrányaik. Bemutatásra kerültek sikeres ese
tek a Camlog CERALOG® implantációs rendszer hasz
nálatával négyéves utánkövetés viszonylatából. Az előadók egybefüggő véleménye az volt, hogy a kerámia
típusú implantátumok indikációs felhasználási területe
igen szűk, és számos további tapasztalat szükséges
sikeres felhasználásuk érdekében. A hetedik és nyol
cadik szekció a Restaurációk és esetbemutatások cí
met kapta, ebben a két szekcióban az idősödő, fogat
lan páciensek számára elérhető, hosszú távon sikeres
fogpótlástípusokat mutatták be. Továbbá megbeszélés
re kerültek olyan problémás és sikertelen esetek, me
lyek ellátása során nehézségek merültek fel. Kiemelték
a kezelés közbeni kulcsfontosságú lépéseket, azoknak
hibaforrásait, illetve ezekre lehetséges alternatív meg
oldásokat ajánlottak.
A következő Oral Reconstruction Global Foundation
Szimpózium 2020-ban Amerikában, New York Cityben
kerül megrendezésre, érdemes ellátogatni, aki teheti ne
hagyja ki!
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