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Kongresszusi beszámoló
ORCA-kongresszus
2018, Koppenhága, Dánia
Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy 2018. július
4. és 7. között részt vehettem az Organization for Caries
Research (ORCA) évente rendezett, immár 65. kongresszusán a csodálatos dán fővárosban, Koppenhágában. Az ORCA elnöke, Prof. Joana Carvalho és a társelnök, a kongresszus főszervezője, Kim Ekstrand docens
úr az egyetemi campuson kötetlen fogadáson enni-innivaló kíséretében üdvözölte az érkezőket. Már ekkor
alkalom nyílt a családias légkörben zajló találkozásokra, bemutatkozásra és jóízű beszélgetésekre. A világ
számos országából, minden kontinensről mintegy 350 kutató eszmecseréje valósult meg ennek a multikulturális, izgalmas eseménynek a színhelyén. A hivatalos és
ünnepélyes megnyitót az egyetem területén az impozáns Maersk Towerben tartották. Az üdvözlő beszédeket követően átadták az ez évi ORCA-díjat, melyet
munkássága elismeréséül, a cariológia területén vég-

2. kép: A kongresszus magyar résztvevői:
Tóth Zsuzsanna és Mikaela Aresti

zett eredményes kutatásaiért, valamint a szervezetben
tanúsított aktivitása miatt Dr. Gerald Vogelnek (ADA
Foundation Volpe Research Center, USA) nyújtotta át
Joana Carvalho. A szervezet évente utazási ösztöndíjpályázatot hirdet, melynek idei kilenc nyertese között
lehettem, és így támogatást nyertem a konferencia regisztrációjára, utazási és egyéb költségeire. Az ösztöndíjat az alelnök, Prof. Christian Splieth, és a pénztáros,
Prof. Nadine Schlüter nyújtotta át. A pillanatról fénykép
is készült és majd látható lesz az ORCA megújuló honlapján. Izgalmas nap volt számomra a megnyitó napja, hisz a prezentációmra is aznap került sor „Antibiofilm Properties of Sodium Bicarbonate and Highly Pure
Chlorine Dioxide” címmel. Izgultam, de sikerült a sok
lelkes és érdeklődő kolléga előtt pár percben összefoglalni a poszteren bemutatott kutatásunk lényegét, az
eredményeket, a levont következtetéseket, és megválaszolni a kérdéseiket. Eredményeink bizonyítják, hogy

1. kép: Az ORCA konferencia utazási ösztöndíj pályázat díjazottjai

a nátrium bikarbonát és a hipertiszta klór-dioxid is jelentős mértékben gátolja a biofilm kialakulását. A kialakult
biofilm megsemmisítésében azonban a hipertiszta klórdioxid jóval hatékonyabb volt. A kísérletek megvalósítása együttműködésben történt témavezető tanárom,
Lohinai Zsolt, a Semmelweis Egyetem Konzerváló Fogászati Klinikájának docense, és a Hebrew University
of Jerusalem – Hadassah Biofilm Laboratóriumának
vezetője, Prof. Doron Steinberg és munkatársa, Batya
Zaks közreműködésével és tanácsai nyomán. Egy teljes szemesztert tölthettem Jeruzsálemben a Gerber
Gábor dékán úr és Tóth Zsuzsanna igazgató asszony
izraeli, és Aaron Palmon dékán úr budapesti látogatása
után megkötött kétoldali egyetemközi szerződés és az
Erasmus+ mobilitás keretei között. A közös kutatások
PhD képzésem részét képezik.
A konferencián összesen 168 poszter-előadás szerepelt. A szóbeli prezentáció előtt elegendő idő állt rendelkezésre szekciónként a poszterek megtekintésére,
és arra, hogy a felmerülő kérdéseket a poszternél álló szerző megválaszolhassa. Vitára az előadás után is
biztosítottak időt, és ezt a hallgatóság ki is használta.
A következő szekciók kerültek sorra: mikrobiológia, kemény szövetek, epidemiológia, klinikai tanulmányok, diagnosztika, de- és remineralizáció és fluorid.

3. kép: Kilátás Koppenhágára a Maersk Tower-ből
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A sűrű programot esténként közös vacsora követte,
így jutottunk el a híres koppenhágai vidámparkba, a Tivoliba. Másnap elegáns gálavacsorát tálaltak a Nemzeti Múzeumban, majd a főszervező egy kis táncversennyel is kedveskedett a sok dél-amerikai kolléga
tiszteletére latin és nem-latin résztvevőkkel. (A verseny
döntetlenre végződött.)
Felejthetetlen hangulatú, nagyon jól szervezett kongresszuson vehettem részt, ahol nemcsak sokat tanultam, hanem a barátságos és támogató szakmai beszélgetések szélesítették a látókörömet is.

A kongresszus zárása után meghallgattam a „Preand probiotics for caries management” című Saturday
Afternoon Symposium előadásait is.
A 65. ORCA-kongresszus olyan értékes és érdekes
rendezvény volt számomra, hogy úgy érzem, a részvétellel a pályafutásom nem is alakulhatott volna jobban.
Dr. Mikaela Aresti
PhD. hallgató
Semmelweis Egyetem Doktori Iskola
Konzerváló Fogászati Klinika

Miso Virág professzor emlékére

Obwegeser és Fries professzorok után megint eltávozott egy kiváló arc- és állcsontsebész.
Miso Virág professzorral, a Zágrábi Egyetem (Department of Maxillofacial Surgery, University Hospital
Dubrava, Zagreb, Croatia) tanszékének vezető professzorával az 1980-as években ismerkedtünk meg,
jó barát, jó kolléga, jó tanár volt.
Haláláról Horvátországban és több nemzetközi
folyóiratban szintén megemlékeznek, így mi főleg
a magyar vonatkozású kapcsolatainkra szeretnénk
sok szeretettel és szomorúsággal visszagondolni.
Virág professzor kiváló sebész volt. Ahol csak egy
kis remény adódott, ott segíteni próbált. Gyorsan és
hatékonyan operált, főleg a rekonstrukciós sebészetben ért el szép eredményeket.
Zágráb, ahol dolgozott, közel van hozzánk, így Vi1998. Budapesten, Virág professzor egyik előadása után.
rág professzor is közel került a magyar arc-, állcsontés szájsebészeti körökhöz. Az 1980-as években vett
részt először egy Hévízen rendezett magyar–osztrák kongresszuson. Ezután aktív, gyümölcsöző kapcsolat
jött létre a horvát és a magyar társaság között.
2002-ben Rovinjban ő rendezte a Nemzetközi Danubius Kongresszust. Nagyon jól sikerült, sok szép emléket őrzünk erről az összejövetelről.
2004-ben a Magyar Arc-, Állcsont-és Szájsebészeti Társaság tiszteletbeli taggá választotta: a maxillo
faciális sebészetben elért eredményeit és a horvát–magyar kapcsolatok erősítéséért tett erőfeszítéseit értékelve.
Nemcsak kongresszusok alkalmával, hanem ezektől függetlenül is tartottunk előadásokat egymás városában: ő Budapesten, mi Zágrábban.
Koszovóban kétszer jártunk együtt, nála tanult több koszovói szájsebész, akik bölcs tanáruknak és szinte apjuknak tekintették.
Amikor az Európai Társaság elnökeként Dubrovnikban rendezett kongresszust, úgy tűnt, hogy élete csúcspontjára jutott. A dubrovniki kongresszus örök emlék marad minden magyar résztvevő számára. Sokan voltak ott magyarok, részben tudományos célból, részben, hogy a gyönyörű, újjáépített várost újra felfedezzék.
Virág professzor halála mélyen lesújtott bennünket. Reménykedtünk, hogy súlyos betegségéből mégis
felépül, de nagyon gyorsan itthagyott bennünket.
Emlékét mind a Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság, mind pedig magyar barátai őrizni fogják.
Dr. Németh Zsolt
A Magyar Arc-, Állcsont- és
		

Dr. Szabó György
Professzor Emeritus
Szájsebészeti Társaság Elnöke

