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Beszámoló az International Federation of Endodontic Assotiations 8., 
Athénban megrendezett világkongresszusáról

Az IFEA háromévente megrendezett világkongresszu-
sát idén október 6. és 9. között tartották a görög fővá-
rosban, az Athen Hilton Hotelben. 

A Kongresszuson több mint 500 endodontus és az 
endodontia iránt érdeklődő fogorvos gyűlt össze a világ 
minden részéről. Az IFEA elnöke, Tony Hoskinson, va -
lamint a görög Endodontiai Társaság elnöke, George 
J. Siskos szervezésével létrejött szakmai program jól 
követhető, szisztematikus, és igen magas színvonalú 
volt.

A tudományos program keretében a három nap so-
rán 7 plenáris ülést, 25 meghívott előadót, 23 szabad 

előadást, 31 prezentációt, 146 poszter prezentációt és 
6 video-prezentációt hallgathattak a résztvevők. Az elő -
adásokat párhuzamosan 6 teremben tartották meg.

A tudományos programot bevezető, a modern en-
dodontia történetét rendkívül szórakoztatóan és fi ata-
los lendülettel bemutató előadást a kongresszus kor-
elnöke, a 91 éves John I. Ingle tartotta, „Sixty years of 
endodontics: past, present and future” címmel. 

A tudományos program szlogenje az „evidence based 
endodontics” volt, ennek megfelelően a plenáris elő-
adások és a meghívott előadók is e megközelítésben 
foglaltak össze egy-egy témát. Az általunk meghallga-
tott előadások mindegyike igen magas szakmai és elő -
adói színvonalú volt, mégis kiemelnénk néhányat, me-
lyek mind az előadó személye, mind az előadás témá-
ja miatt különösen érdekesnek tartottunk.

A tudományos programban nagy hangsúlyt kapott 
a regeneratív endodontia, a háromdimenziós képal ko-
tás felhasználási lehetőségei, a különböző kemo-me-
chanikus preparálási eljárások és a lézerek alkal mazha -

tóságának vizsgálata, az újrakezelések problematikája, 
és az endodontiai beavatkozások eredményességé-
nek klinikai vizsgálatai.

Hargreaves professzor előadása a regeneratív en-
dodontia lehetőségeiről a már klinikumban is létező, 
és a még kísérletes stádiumban lévő eljárásokat, azok 
lehetséges alkalmazási módjait és korlátait foglalta 
össze előremutatóan, ugyanakkor óvatos optimizmus-
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HÍREK

2010. évben a következők szereztek PhD-fokozatot:

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán
Dr. Bágyi Kinga

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán
Dr. Demeter Irma

Kátay-Király Marianna
Dr. Kerémi Beáta

Kovács Miklós

A Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán
Dr. Matusovits Danica

Dr. Sofi a Aroca
Dr. Segatto Emil

2010. évben habilitációs képesítést kaptak az alábbiak:

A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karán
Dr. Hermann Péter
Dr. Windisch Péter

sal. Schäfer professzor a gyökércsatorna-rendszer 
mechanikus előkészítéséről, Perez professzorasszony 
a dezinfekciós eljárások eredményességéről, Abbott 
professzor a gyökértömési eljárásokról, a különböző 

módszerekkel elérhető kísérletes és klinikai eredmé-
nyekről tartottak briliáns, egymást teljes mértékben ki-
egészítő és megerősítő előadásokat.

A Pécsi Tudományegyetem Fogászati és Szájse-
bészeti Klinikájáról az egyetem támogatását élvezve 
ketten vehettünk részt a kongresszuson két, a klinikai 
vizsgálataink eredményeit bemutató poszter prezentá-
cióval:

KENDE D, DUNAVÁRI E, BENKE B, LEMPEL E, MARADA GY, 
NAGY ÁK, KRAJCZÁR K: Retrospective clinical study of 
evaluate the performance of fi bre reinforced posts af-
ter a service period of 5 years.

KRAJCZÁR K, KENDE D, BODA D, JEGES S, LEMPEL E, 
NAGY ÁK: Clinical investigation of the endodonticaly 
treated and the retreated teeth – infl uencing factors of 
the treatments.

Az IFEA következő világkongresszusa 2013-ban, 
Tokióban kerül megrendezésre.

Dr. Krajczár Károly és dr. Kende Dóra
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