
FOGORVOSI SZEMLE 112. évf. 4. sz. 2019.n134

2019. szeptember 18–21. között rendezték meg Madrid-
ban az IADR Kontinentális-európai Divíziójának (CED)  
éves konferenciáját, a Skandináv Divizióval (NOF) együtt, 
Oral Health Research alcímmel.

A tudományos program 32 előadás szekciót, 52 posz- 
ter szekciót, 12 szimpóziumot, 4 kiemelt előadást, 3 work - 
shopot és 6 szatellit szimpóziumot foglalt magában,  
a fogorvostudomány teljes vertikumát felölelve. Több 
mint 600 előadást és poszter-előadást hallgathattak, 
nézhettek meg az érdeklődők.

A kongresszuson több mint 900 regisztrált résztvevő 
volt jelen, 56 országból.

Magyarországot egy meglehetősen nagyszámú, 24 fős  
delegáció képviselte. 6 fiatal kolléga részvételét (az idei  
évben PhD fokozatot szerzett vagy jelenleg PhD hall-
gató) a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 
dékánja által meghirdetett pályázat tette lehetővé. Gánti 
Bernadett (Konzerváló Fogászati Klinika), Géczi Zoltán 
(Fogpótlástani Klinika) és Mikecs Barbara (Konzerváló  
Fogászati Klinika) előadást mutatott be, Bányai Doroty-
tya (Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika), 
Mikaela Aresti (Konzerváló Fogászati Klinika) és Végh 
Dániel (Fogpótlástani Klinika) poszterrel szerepelt, Ger-
ber Gábor kari dékán vezetésével. Szintén posztert mu-
tatott be Demeter Tamás (Propedeutika Tanszék), aki 
elnyerte a konferencia utazási támogatását Kasidid 
Ruksakiettel és Wuttapon Sadaenggel együtt, akik az 
Orálbiológia Tanszéken végzik kutatómunkájukat PhD 
ösztöndíjasként.

Az Orálbiológiai Tanszék munkatársainak részvételét  
az EFOP-3.6.2-16-2017-0006 számú „Modern orvostu-
dományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése  
transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a be-
tegágyig” című pályázat tette lehetővé. Varga Gábor 
tanszékvezető és munkatársai posztereken és előadá-
sokon mutatták be jelenlegi kutatási témájuk aktuális 
eredményeit. Előadással szerepeltek Farkasdi Sándor 
és Czumbel László Márk (PhD hallgatók). Posztert mu-
tattak be: Thanyaporn Sang-ngoen, Kasidid Ruksakiet, 
Pongsiri Jaikumpun, Wuttapon Sadaend és Rácz Ró-
bert PhD hallgatók. Továbbá Földes Anna, Kádár Kris-
tóf, Kerémi Beáta és Lohinai Zsolt (Konzerváló Fo-
gászati Klinika). A tanszék két tudományos diákkörös 
hallgatója, Hegedűs Tamás és Juhász Viktória társ-
szerzőként kapott lehetőséget a nemzetközi konferen-
cián való részvételre-.

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi 
Karát Madléna Melinda és PhD hallgatója A. al Ayoubi 
a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinikáról kép-
viselték, akik posztert mutattak be.

A társasági eseményeken lehetőség nyílott régen lá-
tott kollégákkal ismét találkozni, kötetlen beszélgetése-
ket folytatni. A szekciók szünetében, vagy a poszterek 
előtt szakmai megbeszélésekre és új együttműködések 
kialakítására volt lehetőség.
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