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A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi 
Centrum Fogorvostudományi Kara idén immár tizen-
kettedik alkalommal rendezte meg (2011. április 8–9-én,  
péntek/szombat) egyik legrangosabb továbbképzését, 
a már hagyományosnak számító Debreceni Fogászati 
Napokat.

A XII. Debreceni Fogászati Napokon a legmo der - 
nebb terápiás elvek mellett a különböző szakte rü lete ket 
bemutató témák, fogászati anyagok, termékek vásá - 
 ra és kiállítás is várta az érdeklődőket, melyhez a DAB 
Székház biztosít méltó környezetet. 

A szaknapokon Dr. Igor R. Blum, vendégelőadó a bris - 
toli egyetemről „Success, complications and failures 

in implant dentistry” címen tartott előadást. Dr. Lampé 
István a „Lenyomatanyagok a modern fogorvosi gya-
korlatban” címmel, a gyermekkori arcduzzanatok dif - 
ferenciál-diagnosztikájáról, Dr. Nemes Judit, az orá lis  
infekciók antibiotikus terápiájáról, Dr. Kelentey Bar na,  
az orofaciális fájdalmak interdiszciplináris szem pont-
jairól, Dr. Angyal János, az implantáció, indikációk, kont - 
raindikációk, kísérő betegségek témában, Dr. Redl  
Pál, az esztétikus mosoly kialakításáról a fogpót lá - 
sok készítése során, Dr. Radics Tünde, „Digitális tech-
nológiák, új fejlesztésű anyagok a fogászatban” címmel, 
Prof. Dr. Hegedűs Csaba, a narkózis indukciókor al-

kal mazott szuggesztiók segítségével előidézett nar-
kózis alatti álmok vizsgálatáról, Dr. Gyulaházi Judit, 
az „Endodoncia gyermekkorban” címmel, Dr. Alberth 
Márta, városunk orális egészségének alakulásáról 
(2010-es felmérés alapján), Dr. Skopkó Boglárka, a „Na - 
norészecskék alkalmazása a fogászatban” címmel, 
Szalóki Melinda, „Hatóanyag leadásra alkalmas rend - 
szerek a fogászatban” címmel, Bakó József, „gyógy-
szeres terápia a parodontológiában” címmel, Dr. Varga  
István és a vérzékeny betegek szájse bé szeti, fogászati 
ellátásáról, Dr. Szabó Adrienn tartott előadást.

Nemcsak a tudományos előadások, hanem a sza-
bad idős programok, a közös esti vacsora és Debrecen 
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nevezetességei is örömteli emlékekkel gazdagították 
a Debreceni Fogászati Napokon résztvevő kollegákat, 
kiállítókat, érdeklődő vendégeket.

Prof. Dr. Hegedűs Csaba
dékán
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