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Beszámoló az Európai Fogszabályozási Társaság  
89. kongresszusáról, az „EOS 2013”-ról

Tűz és víz, gejzír és vulkán, természetvédelem és bál-
na vadászat, éjszakákon át tartó nappalok, vikingek és 
muzeológus vulkánkutatók, régi épületek, és Európa-dí-
jas építészet, ez a sok változatosság együtt – Izland. Az 
orthodontusok idén Reykjavíkban, a világ legészakibb fő-

városában tartották 89. kongresszusukat, ahol 2500 re- 
gisztrált résztvevő érkezett a világ minden tájáról a négy - 
napos rendezvényre. Az évente más-más országban 
megrendezésre kerülő esemény már régen túlnőtt Euró-  
pa határain. A résztvevők közül többen érkeztek a ten - 
gerentúlról, Amerikából, Ausztráliából és a Távol-kelet- 
ről is.

A rendezvénynek a modern építészet remeke, egy 
méltán világhírű épület adott otthont, amelyet a helyiek 
csak úgy emlegetnek, Harpa. Több mint húsz magyar fog - 
orvos vállalta a viszontagságoktól sem mentes utazást, 
hogy részt vehessen a június 26–29-ig tartó kongresz-
szuson és a hozzá kapcsolódó egyéb rendezvényeken, 
meghallgathasson 81 előadást, és megítélhessen kb. 
400 posztert. A Semmelweis Egyetem Gyermekfogásza - 
ti és Fogszabályozási Klinikája 5 poszter-prezentáció-

val vett részt, állta meg a helyét ezen a világméreteket 
öltött nemzetközi találkozón. 

A 70 regisztrált kiállító cég a világ minden tájáról ér-
kezett, köztük egy jó nevű magyar cég is saját fejlesz-
tésű termékeivel.

Bár napozásra nem, inkább meleg pulóverre és eső-
kabátra lehetett gondolni Európának ebben az észak-
nyugati csücskében, a magas színvonalú rendezvény 
és a sok különleges látnivaló mindenkit bőven kárpótolt 
a zord időjárásért. (A helyiek szerint szerencsénk volt 
a jó idővel.)

A szervezőket dicséri a rendkívül színvonalas ren-
dezés, ahol a tudományt hozzáértéssel egészítették ki  
a kulturális és a szórakoztató eseményekkel. A sok kö-
zös program bőven adott lehetőséget ismerkedésekre, 
tapasztaltcserékre, nemzetközi kapcsolatok építésére.

A kongresszust Dr. Arni Thordarson, az EOS jelenle-
gi elnöke nyitotta meg.

A konferencia a következő kiemelt tudományos té-
mák köré rendeződött:
•  Csírahiányok és foghiányok, 
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•   Interdiszciplináris együttműködés a tökéletesebb 
eredmény érdekében, 

•  Minőségi kezelés, 
•  3D technológia az orthodontiában. 

érdekes előadások hangzottak el a transzverzális tá - 
gítás lehetőségeiről és a TAD alkalmazásáról az elhor-
gonyzás területén. A fő témák mellett jelentőséget kap-
tak a kutatások etikai vonatkozásai és a tájékozott „be-
teg-beleegyezés” témaköre is.

Az előadások mellett a poszterszekció keretében az 
érdeklődők nem csak megtekinthették, de eszmecse-
re keretében meg is beszélhették egymás között kuta-

tásaik részleteit, eredményeit, esetleges nehézségeit. 
Jellemzően az érdeklődés rendkívül nagy volt.

Magyarország részéről, idén öt poszter prezentálá-
sára került sor:

rózsa N, simon i, Káldy A, soós g, Fábián g: Cli ni - 
cal result of using resin infiltration method to repaire 
white spots on smooth tooth surfaces in patients treated 
with fixed orthodontic appliances

Dasy A, Höne H, Képes D, rózsa N: Influence of 
different attachment forms on aligner retention

Nemes B, Kaán m, Nagy K: Postoperative nasal 
symmetry of unilateral cleft lip and palate patients with 
and without nasoalveolar molding

Nemes B, Tihanyi D, Juhász F: Implant site devel- 
opment trough forced eruption of periodontally affected 
teeth with indirect sceletal anchorage – report of a case

Fábián g, Képes D, Kaán m: Examination the possibi - 
lities of increasing the tooth movement

A konferenciával párhozamosan került megrendezés-
re többek között az EPSOS (European Postgraduate 
Students Orthodontic Society) éves összejövetele, az 
eFosA (european Federation of orthodontic specialist 
Associations) éves találkozója, a EBO (European Board 
of Orthodontists) Vizsga és a European Teachers Fo-
rum, aminek meghívott résztvevői voltunk, és a rezi-
densképzés hatékonyságáról, annak ellenőrzési lehe-
tőségeiről folyt a tapasztalatcsere és az egyeztetés. 
A találkozók mellett három kurzusra is be lehetett je-

A poszter-prezentáció után

A Teachers’ Fórum résztvevői



Fogorvosi szemle 106. évf. 3. sz. 2013.n124

lentkezni. Az első a szkeletális elhorgonyzás lehető sé - 
geiről szólt, az orthodontiában, különös tekintettel az 
imp lan tátumok elhorgonyzásban játszott szerepéről,  
a második a korai kezelések preventív lehetőségeiről,  
a korai kezelési technikákról, a kezelés eredményéről  
és annak megtartásáról. A harmadik az orthodontia mul - 
ti diszciplináris megközelítésére fókuszált, különös te-
kintettel az esztétika újszerű megfogalmazására.

Meghallgatva az előadásokat, végignézve a poszte-
reket, a kiállítók standjait, eltöltve ezt a pár emlékezetes 
napot, mindannyian nyugodt szívvel állapítottuk meg,  

hogy a magyar fogorvosok megállják a helyüket a fog-
szabályozás területén is.

A következő, 90. EOS kongresszusra Varsóban ke-
rül sor 2014. június 18–21 között. A házigazda Dr. Ewa 
Czochrowska, a lengyel Fogszabályozási Társaság el-
nöke lesz.

Dr. Fábián Gábor, 
Dr. Rózsa Noémi Katinka

A magyar „csapat”


