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Dr. Szalma J, Dr. Lempel E, Dr. Csuta T, Dr. Bártfai D, Dr. Jeges S, Dr. Olasz L:
The effect of the extent of root curvature and inferior alveolar canal-root tip overlap
to the risk assessment after mandibular third molar surgery
The aim of the present study was to determine on panoramic radiographic images the effect of the distance between
the root curvatures and inferior alveolar canal (IAC) root tip overlap on the surgeon’s risk assessment predicting inferior
alveolar nerve (IAN) paresthesia after lower third molar removal. In this case-control study 41 cases with postoperative
IAN paresthesia and 359 controls without any postoperative complications were involved. Demographic data, root curvatures and the extent of IAC-root tip overlap were registered. The cases of major curvature – larger than 90° (P=0.015;
odds ratio [OR]=2.65), the “deepest” superimposition (P<0.001; OR=1.96), female gender (P=0.020) and increased age
(P=0.008) were significantly associated with IAN paresthesia. Assessing root curvatures and the extent of IAC-root tip
overlap for predicting IAN paresthesia after mandibular third molar removal should help to improve risk assessment.
Key words: third molar surgery, inferior alveolar nerve injury, paresthesia, panoramic radiography

In memoriam Dr. Kubinyi Emőke
(1946–2010)

Nagy veszteség érte a Központi Stomatológiai Intézetet. A Gyermekfogászati Osztály nyugdíjas osztályvezető főorvosnője, Dr. Kubinyi Emőke, a gyerekek szeretett „Emőke néni”-je 2010. április 21-én
örökre eltávozott közülünk.
A SOTE Fogorvostudományi Karán 1969-ben Summa cum laude minősítéssel szerezte meg diplomáját. Pályáját a Központi Stomatológiai Intézet Szájsebészeti Osztályán kezdte.
1971-ben fog- és szájbetegségekből szakképesítést szerzett, majd 1972-től az Intézet Prevenciós
és Gyermekfogászati Osztályán dolgozott.
1979-ben megszerezte a gyermekfogászati szakképesítést is. Fő szakmai területe a gyermekkori protetikai rehabilitáció volt. E témakörből jelentek

meg cikkei, valamint e területen rendszeres előadója volt a fogorvos-továbbképző tanfolyamoknak.
A WHO fogászati epidemiológiai vizsgálataiban
számos alkalommal vett részt. Kollégák szakvizsga
előtti felkészítését, valamint dentál hygiénikusok oktatását végezte rendszeresen.
Munkája elismeréseképpen 1983-ban Miniszteri
dicséretet, 1987-ben Főigazgatói dicséretet, 2001ben ismét Miniszteri dicséretet kapott.
2006-ban átvette a Prevenciós és Gyerekfogásza
ti Osztály vezetését. A gyermekkori fogszuvasodás
megelőzésének elméleti kérdéseiben és gyakorlati
kivitelezésében egyaránt sikeres munkát végzett.
2010. február 8-án vonult nyugdíjba mint osztályvezető főorvos. Szakmai pályafutásának több mint
40 esztendejét töltötte a Központi Stomatológiai Intézetben. Rendkívül aktív tagja volt a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaságnak.
Munkájában igényesen precíz, a betegekkel és
a gyerekekkel kedves, empatikus személyisége,
mindenkor segítőkész hozzáállása a kollégákhoz
nagy űrt hagy mindnyájunkban most, hogy eltávozott.
Sokat gondolunk és fogunk gondolni rá, és köszönjük, hogy együtt lehettünk vele!
Dr. Hedri Katalin

