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„Pro Universitate” díjat kapott Dr. Gera István

Dr. Gera István a Semmelweis Egyetem Fogorvostudo
mányi Karán szerzett fogorvos doktori diplomát 1972ben. Végzés után rögtön a Szájsebészeti és Fogászati
Klinika Szájbetegségek Osztályára került, ahol a szájbetegségek gyógyítása volt a fő szakterülete. Közel három évet töltött az Egyesült Államokban, ahol a modern
parodontológiát volt lehetősége tanulmányozni. Kandidátusi értekezését 1990-ben védte meg, 1996-ban szerzett habilitációs minősítést. Nevéhez fűződik a modern
parodontológia magyarországi bevezetése, a legelsők
között vezette be és honosította meg hazánkban a mucogingivalis műtéttechnikákat. Vezetésével alakult meg
1997-ben a Parodontológiai Klinika, amelynek 2014.
június 30-ig volt igazgatója. 1992 és 1998 között volt

a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese, 2004-től
2010-ig a Kar dékánja. A Fogorvostudományi Karon az
angol oktatás megalakulásától a mai napig az angol képzés felelőse. Az Egyetem Tanácsának, majd később
a Szenátusnak több cikluson keresztül tagja, képviselve
a Fogorvostudományi Kart. A Magyar Parodontológiai
Társaságban 1995 óta tölt be titkári, illetve elnöki feladatokat. A Magyar Fogorvosok Egyesületének 1997 és
2009 között főtitkára, 2009-től a mai napig elnöke. A Magyar Akkreditációs Bizottság Plénum Tagja 2007 és 2012
között, ezen időszak alatt 2010 és 2012 között a MAB
Orvostudományi Bizottságának elnöke volt. A Nemzet
közi Fogorvos Szövetség, az FDI Continuing Education Programme akkreditált előadója 2009-től. Parodon
tológia témakörben négy egyetemi jegyzetnek és 15 tankönyvnek szerzője vagy társszerzője, amely tankönyvek
nemcsak a fogorvostan-hallgatók, hanem a gyakorló fogorvosok számára egyaránt jelentenek útmutatást a fog
ágybetegség diagnosztikája és terápiája során.
Nemzetközi szervezetekben – úgy, mint az FDI és
a Council of European Dentists – Magyarország képviselője.
Nemcsak a Kar, hanem az egész magyar fogorvostársadalom meghatározó személyisége, aki mind szakmai, mind pedig szakmapolitikai kérdésekben felkészültségével megkerülhetetlen szereplője a hozott döntések
előkészítésének.
Dr. Hermann Péter
egyetemi tanár

Beszámoló a Magyar Fogorvosok Implantológia Társaságának (MAFIT)
Vezetőségválasztó Közgyűléséről
2014. május 10-én, Szegeden, a Perspektívák a paroimplantológiában és az esztétikai fogászatban tovább
képző konferencia keretében a Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága vezetőségválasztó közgyűlést
tartott.
Prof. Dr. Nagy Katalin leköszönő elnök asszony beszámolt az elmúlt esztendők eredményeiről, sikereiről,
a MAFIT által támogatott kongresszusok és továbbképzések sokaságáról, más társaságokkal újonnan kiépített szoros szakmai kapcsolatokról, illetve számot adott
a MAFIT gazdasági helyzetéről.
A vezetőség hároméves mandátumának lejárta után,
vezetőségválasztásra is sor került. A leköszönő Elnök
az elkövetkező időszakban a Társaság társelnöke lesz,
helyét Dr. Joób-Fancsaly Árpád, a Semmelweis Egyetem Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika
docense vette át.
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Az újonnan választott 10 fős vezetőségbe három új
taggal (Dr. Kemper Róbert, Dr. Tálos Mariann, Dr. Szűcs
Attila) bővült.
Így a vezetőség az elnökkel és az „örökös elnökségi
taggal” (Prof. Dr. Divinyi Tamás) együtt 12 főből áll.
Az új elnök – a közgyűlés bizalmának megköszönése
után – a Társaság hagyományainak megőrzése mellett
az elkezdett arculatváltás folytatását ígérte. A választások után néhány nappal az új vezetőség ülést tartott, melyen egybehangzóan elhatározták, hogy a jövőben friss lendülettel, új tervekkel és programokkal
várják majd a MAFIT jelenlegi és újonnan csatlakozó
tagjait.
Budapest, 2014. június 11.

Dr. Bogdán Sándor
MAFIT főtitkár
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